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BILAGA	  1	  
	  
Petra	  Lövgren,	  projektledare	  på	  PR-‐byrå	  Lila	  
Intervju	  med	  Petra	  Lövgren	  den	  2	  april	  2012	  på	  PR-‐byrån	  Lila	  
	  
I	  =	  Intervjuledare	  
PL=	  Petra	  Lövgren	  
	  
I	   Vi	  börjar	  med	  din,	  vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  
	  
PL	   Jag	  är	  kulturvetare,	  gymnasielärare	  och	  journalist.	  Fast,	  ja	  	  
	  
I	  	   En	  maffig	  utbildning	  
	  
PL	  	   Ja,	  jag	  är	  inte	  klar	  kulturvetare	  och	  sen	  så	  har	  jag	  läst	  till	  gymnasielärare	  

och	  så	  har	  jag	  gått	  det	  här,	  gick	  jag	  den	  kompletterande	  medieutbildningen	  
på	  JMK	  för	  akademiker,	  för	  några	  år	  sen	  bara	  

	  
I	   Mm!	  Just	  det.	  Och	  hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  här?	  
	  
PL	   Här	  har	  jag	  jobbat	  ett	  halvår,	  men	  vill	  ni	  veta	  hur	  länge	  jag	  har	  jobbat	  på	  PR-‐

byrå	  eller	  hur	  länge	  just	  här	  
	  
I	   	  Just	  här,	  det	  kommer	  en	  fråga	  sen	  tror	  jag.	  Och	  vad	  har	  du	  för	  anställning?	  
	  
PL	   Jag	  är	  projektledare	  
	  
I	   	  Mm	  
	  
PL	   	  Mm	  och	  det	  är	  en,	  då	  formellt	  sett	  är	  det	  ingen	  fast	  anställning.	  Jag	  har	  inte	  

riktigt	  jobbat	  ett	  halvår,	  det	  övergår	  till	  en	  fast	  anställning	  snart.	  Man	  har	  en	  
provanställning	  på	  6	  månader	  först.	  

	  
I	   	  Ja	  just	  det.	  Och	  vad,	  ja	  huvudsakligt	  ansvarsområde.	  Vad	  skulle	  du	  säga,	  

beskriva?	  
	  
PL	   Ja,	  jag	  har	  olika	  roller	  här	  på	  Lila.	  Man	  är	  antingen	  projektledare	  eller	  så	  är	  

man	  PR-‐konsult	  eller	  så	  är	  man	  juniorkonsult	  eller	  assistent	  då,	  där	  är	  det	  
bara	  en	  men	  och	  den	  som	  är	  projektledare,	  det	  som	  skiljer	  sakerna	  åt	  
egentligen	  det	  är	  mer	  att	  man	  har	  ett	  direkt	  ansvar	  för	  också	  själva	  
faktureringen	  och	  den,	  de	  bitarna	  när	  det	  gäller	  kunder	  eller	  
uppdragsgivare.	  Annars	  så	  är	  det	  ju,	  gör	  vi	  ungefär	  samma	  saker.	  Liksom	  
håller	  för,	  i	  helheten.	  

	  
I	  	   Och	  hur	  lång	  tid	  har	  du	  jobbat	  i	  PR-‐branschen?	  
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PL	   Mm	  –skratt-‐	  Men	  det	  har	  jag	  gjort	  lite	  längre,	  jag	  har	  jobbat	  i…	  Jag	  var	  två	  år	  

ungefär	  på	  en	  byrå	  som	  heter	  X	  och	  sen	  var	  jag	  tillbaka	  där	  en	  gång,	  en	  
omgång	  till	  efter	  jag	  hade	  gått	  på	  JMK	  och	  så,	  så	  men	  då	  var	  jag	  anställd	  av	  
X,	  men	  jobbade	  uthyrd	  på	  Ys	  pressavdelning	  i	  ett	  och	  ett	  halvt	  år	  så	  vad	  ska	  
man	  säga	  då,	  drygt	  fyra,	  fyra-‐fem	  år	  sådär.	  Fem	  kanske.	  

	  
I	   Mm.	  Då	  går	  vi	  in	  lite	  mer	  på	  generellt	  på	  etikfrågor	  om	  branschen.	  Hur	  

definierar	  du	  bra	  marknadsföring?	  
	  
PL	   	  Hur	  menar	  du,	  hur	  definierar	  jag	  bra	  marknadsföring..	  Som	  i,	  alltså	  vad	  vi	  

jobbar	  med	  marknadsföring	  eller?	  
	  
I	   	  Jaa,	  vad	  du	  själv	  tänker	  instinktivt	  när	  du	  ser	  kanske	  en	  bra	  kampanj	  eller	  
	  
PL	   	  Jaa,	  ja	  men	  det	  handlar	  ju	  om	  att	  beröra.	  Det	  gör	  ju	  det.	  Någonting	  som	  du	  

blir	  berörd	  utav	  det	  tror	  jag	  är	  oavsett	  hur	  man	  kommunicerar	  om	  det	  är	  
via	  film	  eller	  pr	  eller	  annonser	  så	  om	  du	  blir	  upprörd	  eller	  om	  du	  blir	  glad	  
eller,	  men	  det	  är	  just	  den	  där	  att	  man	  hittar	  den	  där	  punkten	  som	  berör.	  

	  
I	   	  Mm.	  Och,	  hur	  definierar	  du	  då	  dålig	  marknadsföring?	  
	  
PL	   	  Jaa..	  Ja	  dålig	  marknadsföring	  är	  ju	  oärlig	  marknadsföring	  framför	  allt.	  När	  

man	  känner	  att,	  ja	  det	  ska	  jag	  säga;	  bra	  marknadsföring	  är	  också	  ärlig	  
liksom	  att	  man	  känner	  att	  det	  är	  det	  finns	  nåt	  ärligt	  där	  och	  dålig	  blir	  det	  
när	  man	  genomskådar	  det	  direkt	  tycker	  jag.	  

	  
I2	   	  Jag	  tänkte	  på,	  du	  sa	  att	  ehm	  bra	  marknadsföring	  kan	  uppröra.	  På	  vilket	  sätt	  

får	  den	  uppröra	  för	  att	  hålla	  sig	  inom	  ramen	  för	  bra	  marknadsföring?	  
	  
PL	   Mm,	  jo	  men	  det	  tror	  jag	  den	  kan	  göra	  om	  att,	  det	  beror	  ju	  på	  vad	  man	  jobbar	  

med	  men	  om	  man	  jobbar	  med	  organisationer	  till	  exempel,	  eh	  Läkare	  utan	  
Gränser	  eller,	  det	  blir	  ju	  svårt	  att	  göra	  bra	  marknadsföring	  utan	  att	  beröra	  
människor	  och	  uppröra	  på	  nåt	  sätt,	  eller	  man	  går	  lite	  över	  gränserna	  som	  
man	  kan	  göra.	  Jag	  tycker	  en	  klassisk	  såhär	  mark,	  också	  gå	  över	  gränserna	  är	  
ju	  Bennetton	  som	  nu	  gör	  de	  ju	  inte	  så	  mycket	  längre	  men	  de	  har	  gjort	  att	  de	  
hela	  tiden	  har	  testat	  var	  gränserna	  går	  att	  kommunicera	  utan	  att	  det	  känns	  
kladdigt	  liksom,	  man	  behöver	  inte	  ta	  till	  Hitler	  som	  hårschampo	  som	  
gjorde,	  men	  att	  det	  är.	  Det,	  det	  tycker	  jag	  nog	  är	  bra	  marknadsföring.	  När	  
människor	  pratar	  om	  det	  och	  mer	  och	  mer	  är	  det	  ju	  så,	  det	  vi	  pratar	  om	  
med	  sociala	  medier	  och	  så	  tänker	  jag	  att,	  att	  om	  man	  inte	  berör	  så	  lägg,	  så	  
kommer	  det	  aldrig	  lägga	  upp	  nånting	  på,	  eller	  tweeta	  nånting	  eller	  sådär,	  
skicka	  nånting	  vidare…	  
	  

I	   	  Mm.	  Funderar	  du	  över	  etik	  i	  din	  yrkesroll	  som	  projektledare?	  
	  
PL	   Eh	  ja	  det	  gör	  jag	  väldigt	  mycket.	  Och	  har	  gjort	  och	  det	  är	  en	  av	  

anledningarna	  till	  att	  jag	  börjat	  här.	  Så	  jag	  tror	  att	  alla	  vi	  som	  jobbar	  här	  har	  
funderat	  ganska	  mycket	  på	  det	  här	  med	  etik	  och	  vad	  det	  är	  vi	  vill,	  vad	  vill	  vi	  



	  
4	  

marknadsföra	  som	  vi	  ju	  också	  gör.	  Vi	  jobbar	  ju	  med	  opinionsbildning	  och,	  ja	  
PR	  och	  opinionsbildning	  och,	  för	  mig	  är	  det	  jätteviktigt!	  Vi	  har	  alltid	  
diskussion	  om,	  när	  det	  kommer	  förfrågningar	  från	  nån,	  nån	  potentiell	  
uppdragsgivare	  har	  vi	  alltid	  en,	  det	  skickas	  alltid	  ett	  mail	  om	  nån	  har	  några	  
åsikter	  och	  sådär	  å	  får	  man	  framföra	  dem	  och..	  tacka	  nej	  till	  sånt	  som	  vi	  inte	  
står	  för.	  

	  
I	   	  Ja,	  det	  leder	  oss	  in	  direkt	  på	  nästa	  fråga	  som	  är	  om	  det	  har	  uppstått	  en	  

situation	  där	  du	  känt	  dig	  tveksam	  till	  ett	  uppdrag	  eller	  projekt?	  
	  
PL	   	  Inte	  här,	  nej!	  Men	  tidigare	  har	  det	  gjort	  det.	  Jag	  har	  tackat	  nej	  också,	  jag	  

tror	  många	  byråer	  har	  en	  sån	  princip	  att	  de,	  att	  enskilda	  individer	  på	  byråer	  
kan	  tacka	  nej	  till	  såhär	  vill	  den	  som	  inte	  vill	  jobba	  med	  kött	  eller	  vad	  det	  nu	  
kan	  va.	  Eller	  party	  eller	  såhär	  pokersiter	  och	  sådär	  men	  här	  är	  det	  ju	  mer	  
som	  en	  gemensamma	  beslut	  vi	  tar.	  

	  
I2	  	   Hur	  tror	  du	  på	  andra	  byråer,	  du	  nämnde	  det	  att	  enskilda	  personer	  som	  kan	  

tacka	  nej	  till	  uppdrag.	  
	  
PL	   	  Ja	  jag	  har	  en	  känsla,	  jag	  tror	  att	  det	  är	  så	  mer	  att	  enskilda	  personer	  kan	  

tacka	  nej,	  kanske	  ni	  vet	  mer	  som	  har	  intervjuat	  fler	  men,	  men	  i	  alla	  fall	  har	  
det	  varit	  så	  på	  de	  byråer	  som	  jag	  har	  varit	  i	  kontakt	  med	  förut	  Att	  det	  är	  ju	  
sällan	  nån	  tvingas	  jobba	  med	  nånting	  då	  gör	  man	  ju	  sällan	  ett	  bra	  jobb	  
heller	  men	  om	  det	  är	  nånting	  man	  inte	  kan	  stå	  för	  av	  någon	  anledning	  så..	  

	  
I	   	  Ehm	  får	  man	  fråga	  vad	  det	  var	  för	  område	  som,	  som	  gjorde	  att	  du	  tackade	  

nej	  till	  det	  uppdraget	  tidigare?	  
	  
PL	   Nu	  måste	  jag	  tänka,	  jag	  har	  tackat	  nej	  till	  att	  jobba	  med	  Scan.	  Och	  det	  är	  –	  

skratt	  –	  ja.	  
	  
I	   	  Har	  du	  som	  ansvarig	  i	  ett	  projekt	  mött	  något	  motstånd	  från	  någon	  
	   medarbetare,	  att	  den	  inte	  ville	  vara	  med	  på	  grund	  av	  nåt	  etiskt?	  
	  
PL	   Nej	  det	  har	  jag	  inte	  gjort,	  nu	  svarar	  jag	  för	  både	  här	  och	  förut	  men	  
	   det	  har	  jag	  faktiskt	  inte	  gjort.	  
	  
I	   	  Och	  ur	  ett	  byråperspektiv	  då,	  hur	  väljer	  ni	  vilka	  kunder	  ni	  vill	  pitcha	  på?	  
	  
PL	   	  Mm,	  vi,	  pitchar	  ju	  inte	  –	  skratt	  –	  Vi	  är	  de	  enda	  i	  branschen	  som	  inte	  gör	  det	  

tror	  jag,	  vi	  är	  jättestränga	  med	  att	  vi	  inte	  jobbar	  gratis.	  Nu	  är	  det	  såhär	  som	  
en	  helgongloria	  över	  oss	  men	  –	  skratt	  –	  men	  av	  respekt	  till	  de	  kunder	  som	  
vi	  redan	  har	  och	  av	  respekt	  för	  vår	  egen	  tid	  och	  vår	  fakturering	  så	  om	  nån	  
hör	  av	  sig	  till	  oss	  och	  vill,	  liksom	  ha	  en	  sån	  här	  offert	  när	  det	  ingår	  ett	  
pitchande	  med	  idéer	  så	  säger	  vi	  alltid	  nej,	  eller	  så	  säger	  vi,	  vi	  kan	  bara	  göra	  
det	  om	  vi	  får	  betalt	  för	  den	  tiden	  vi	  lägger	  ned.	  	  Men	  vad	  var	  egentligen	  
frågan,	  om	  vi	  tackat,	  hur	  vi	  väljer	  vilka	  vi	  ska	  ha?	  Ja	  men	  utifrån	  idéen,	  vi	  har	  
den	  där	  policyn	  på	  vår	  hemsida	  också	  att	  vi	  tackar	  nej	  till	  gratisjobb,	  och	  
ibland	  gör	  det	  lite	  ont	  att	  göra	  det,	  när	  man	  känner	  såhär	  att	  när	  nån	  säger	  



	  
5	  

såhär	  att	  ”ja	  men	  ni	  kan	  ju	  få	  betalt	  lite	  senare,	  det	  här	  är	  i	  början	  av	  
projektet	  och	  vi”	  vi	  har	  den	  principen	  och	  ibland	  är	  det	  väldigt	  skönt	  också,	  
för	  at	  det	  läggs	  ju	  ned	  väldigt	  mycket	  tid	  i	  pr-‐branschen	  men	  framför	  allt	  i	  
reklam,	  på	  reklambyråer	  och	  pitcha	  saker	  som	  man	  lägger	  ned	  jätte-‐
jättemycket	  tid	  och	  så	  träffar	  de	  kanske	  tio	  byråer	  och	  en	  får	  eventuellt	  
uppdraget	  

	  
I	   	  Hur	  har	  det	  varit	  tidigare,	  på	  de	  byråer	  du	  har..?	  
	  
PL	   	  Där	  har	  det	  pitchats.	  
	  
I2	   Hur	  upplevde	  du	  att	  de	  byråer	  du	  varit	  på	  innan	  har	  haft	  för	  kriterier	  på…?	  
	  
PL	  	   Egentligen	  inga	  tror	  jag,	  inga	  	  
	  
I	   	  Är	  det	  kunden	  då	  som	  kontaktar	  byrån	  oftast	  eller?	  
	  
PL	   Här	  är	  det	  nästan	  bara,	  ja	  jag	  ska	  inte	  säga	  det	  kan	  ju	  va	  gamla	  kontakter	  

som	  vi	  hör	  av	  oss	  till	  också	  sådär,	  men	  oftast	  så	  tror	  jag	  att	  det	  är,	  min	  
erfarenhet	  är	  att	  det	  är	  en	  kund	  som	  är	  ute	  på	  jakt	  efter	  en	  ny	  pr-‐byrå	  och	  
så	  gör	  de	  nån	  typ	  av	  sållning	  först	  och	  så	  hör	  de	  av	  sig	  till	  fem	  stycken	  
kanske	  och	  säger	  ”ja	  vi	  ska	  upphandla	  byrå,	  vill	  ni	  vara	  med?	  Det	  här	  är	  
liksom	  -‐-‐-‐-‐,	  ni	  ska	  komma	  med	  fem	  roliga	  idéer	  ”.	  Men	  också	  att	  vi	  tycker	  att	  
det	  är	  så	  knäppt	  att	  man	  ska	  förväntas	  komma	  till	  ett,	  en	  sånt	  här	  
presentation	  med	  färdiga	  idéer	  för	  en	  kund	  som	  man	  inte	  har	  haft	  en	  
workshop	  tillsammans	  med,	  så	  vi	  börjar	  alltid	  med	  liksom	  vad	  är,	  vad	  är	  
grundproblemet?	  Vad	  är	  det	  ni	  vill	  lösa	  för	  någonting?	  Och	  sen	  kan	  man	  
börja	  komma	  med	  idéer	  och	  sådär.	  

	  
I	   	  Ja	  det	  svarar	  ju	  också	  på	  frågan	  om	  ni	  har	  några	  kriterier	  i	  valet	  av	  kunder,	  

men	  om	  man	  tänker	  vidare	  perspektiv	  än	  bara..	  inte	  gratisarbete?	  
	  
PL	   	  Mm,	  jo	  men	  det	  har	  vi	  och	  det	  står	  nog	  i,	  tydligt	  formulerat	  också	  på	  

hemsidan	  ”vi	  tackar	  nej	  till”	  ja	  men	  saker	  som	  direkt	  talar	  emot	  våra	  liksom	  
etiska…	  Mmm.	  Sen	  kan	  man	  säga	  såhär	  miljö	  och,	  att	  ett	  bensinföretag,	  vi	  
jobbar	  ju	  med	  ett	  bensinföretag	  och	  det	  tycker	  ju	  de,	  det	  kan	  en	  del	  tycka	  är	  
konstigt	  men	  det	  har	  vi,	  bensinföretaget	  är	  Lilas	  äldsta	  kund	  som	  grundaren	  
hade	  med	  sig	  när	  hen	  startade	  byrån	  för	  att	  hen	  jobbade	  på	  bensinföretaget	  
och	  då	  har	  Lila	  alltid	  bara	  jobbat	  med,	  med	  de	  delarna	  som	  har	  med	  miljö	  
att	  göra,	  det	  kan	  man	  ju	  tycka	  är	  såhär	  tveksamt	  etisk	  kanske	  på	  gränsen	  
sådär	  men	  annars	  är	  det	  såhär	  miljökriterier,	  och	  såklart	  såna	  här	  mer	  
basic-‐kriterier	  men	  också	  när	  det	  känns	  såhär	  ”nej	  men	  det	  här	  är	  inte	  vi”	  
och	  vi	  jobbar	  inte	  med	  politiska	  partier,	  såhär	  ett	  det	  kan	  vara	  en	  enskild	  
fråga	  som	  när	  de	  skulle	  införa	  trängselavgift	  då	  vet	  jag	  att	  det	  hjälpte	  till	  
med	  det	  men	  då	  är	  det	  ju	  inte	  ett	  politiskt	  parti	  på	  det	  sättet,	  där	  har	  vi	  
också	  valt	  att	  vara,	  liksom	  behålla	  oss	  neutrala	  hur	  mycket	  man	  nu	  kan	  göra	  
det	  men	  det	  finns	  uttalade	  i	  alla	  fall	  policys.	  Och	  från	  varje	  förfrågan	  ska	  jag	  
säga	  så	  gör	  vi	  en	  sån	  här,	  fråga	  runt,	  om	  nån	  har	  nånting	  emot	  det	  och	  då	  får	  
man,	  det	  är	  ändå	  ledningsgruppen	  som	  bestämmer	  i	  slutändan	  men	  man	  får	  
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alltid	  frågan	  och	  det	  lyssnas	  alltid	  på	  om	  man	  har	  något	  bra	  argument	  emot	  
nånting.	  Jag	  kan	  ge	  ett	  exempel	  faktiskt	  om	  ni	  vill!	  

	  
I	   Ja	  gärna!	  
	  
PL	   Företag	  X	  vet	  jag,	  det	  var	  före	  min	  tid,	  hörde	  av	  sig	  till	  Lila	  och	  ville	  ha	  hjälp	  

med	  sina,	  sin	  pr,	  nu	  är	  ju	  inte	  vi	  någon	  direkt	  produkt-‐pr-‐byrå	  heller	  men.	  
Och	  då	  protesterade	  en	  medarbetare	  som	  sitter	  därute,	  hen	  är	  väldigt	  
engagerad	  i,	  eller	  hen	  har	  startat	  en	  organisation	  som,	  ja	  jag	  är	  inte	  så	  bra	  
på	  det	  här,	  men	  mot	  bosättningarna	  på	  palestinskt	  område	  och	  tydligen	  så	  
har	  Företag	  X	  då	  en	  fabrik	  i,	  på	  ockuperat	  område.	  Så	  det	  var	  en	  sån	  tydlig	  
sak	  när	  en	  person	  visste	  mer	  än	  de	  andra	  och	  sa	  nej	  men	  Företag	  X	  det	  vill	  
vi	  inte	  jobba	  med	  för	  att	  -‐-‐-‐,	  så	  det	  blev	  inte	  så.	  

	  
I	   Vad	  spännande!	  Och	  utifrån	  dina	  egna	  erfarenheter;	  hur,	  ja	  kan	  du	  beskriva	  

relationen	  mellan	  byrå	  och	  kund	  funkar	  i	  kanske,	  mer	  ett	  projekt	  när	  ett	  
projekt	  är	  igång?	  

	  
PL	   	  Mm,	  ja	  det	  är	  så	  himla	  olika	  om	  det	  är	  såhär	  stora	  kunder	  eller.	  Vi	  försöker	  

ju	  att	  ha,	  inte	  köra	  göra	  några	  sån	  här	  enskilt,	  här	  jag	  kan	  bara	  prata	  för	  hur	  
det	  är	  på	  Lila	  men	  vi	  vill	  att	  det	  ska	  bli	  sån	  regelbundenhet,	  att	  man	  inte	  
bara	  går	  in	  i	  och	  gör	  en	  quick	  fix	  för	  att	  få,	  utan	  att	  man	  har	  något	  
regelbundet	  samarbete	  över	  tid,	  sen	  om	  de	  är	  små	  eller	  stora	  men	  att	  vi	  
gärna	  ser	  att	  det	  finns	  såhär	  månadsmöten	  så	  man	  får	  till	  någon	  kontinuitet	  
när	  man	  planerar	  såhär	  framåt	  och	  tittar	  bakåt;	  hur	  har	  det	  gått,	  hur	  gick	  
det	  förra	  månaden,	  ja	  det	  beror	  på	  vilket	  perspektiv	  man	  har.	  Och	  sen	  är	  det	  
väldigt	  olika.	  En	  del	  har	  ju	  en	  stor	  informations-‐	  och	  pressavdelning	  och	  de	  
vill	  mer	  ha	  ett	  bollplank	  eller	  nån	  de	  träffar	  någon	  gång	  i	  månaden	  medan	  
andra	  behöver	  hjälp	  ner	  på	  komma-‐nivå	  och	  på	  pressmeddelanden.	  Det	  är	  
också	  som	  en	  princip	  som	  vi	  har	  att	  vi	  inte	  ska	  göra,	  vara	  med	  nere	  på	  
detaljnivå	  utan	  att	  vi	  vill	  att,	  att	  kunderna	  själva	  ska	  bygga	  sin	  pr-‐
kompetens	  att	  det	  inte	  är	  vi	  som	  ska	  kontakta	  journalister	  och	  sådär	  utan	  
det	  ska	  de	  göra	  men	  vi	  kan	  däremot	  så	  kan	  vi	  ju	  rådge	  dem	  att	  säga	  såhär	  
”men	  här	  skulle	  jag	  kanske	  ringa	  Råd	  och	  Rön	  eller	  Ica-‐kuriren	  och	  säg,	  
kanske	  säga	  såhär”	  att	  vi	  tycker	  det	  är	  de	  som	  ska	  göra	  det	  eller	  skicka	  ut	  
pressmeddelanden	  kan	  ju	  de	  flesta	  göra	  själva	  det	  behöver	  de	  ju	  inte	  ha	  
våran	  hjälp	  till	  utan	  vi	  försöker	  liksom	  vara	  mer	  som	  bollplank	  i	  större.	  

	  
I2	   	  Det	  är	  ju	  en	  väldigt	  annorlunda,	  	  
	  
PL	   Mm!	  När	  jag	  började	  tänkte	  jag	  ”men	  vad	  tjänar	  de	  pengar	  på?,	  hur	  går	  det	  

runt?”	  Men	  det	  gör	  det,	  jag	  ska	  inte	  säga	  att	  vi	  inte	  gör,	  skickar	  ut	  
pressmeddelanden	  för	  det	  är	  ju	  en	  del	  som	  vill	  ha	  hjälp	  med	  det	  men	  
principen,	  men	  de	  som	  vi	  tycker	  det	  känns	  onödigt	  att	  fakturera	  1800	  
spänn	  i	  timmen	  för	  så	  rekommenderar	  vi	  verkligen	  alltid	  såhär	  ”ni	  har	  inte	  
övervägt	  att	  anställa	  någon	  person	  som	  kanske	  vara	  mer	  lönsamt?”.	  Och	  nu	  
överdriver	  jag	  inte	  utan	  jag	  har	  verkligen	  varit	  med	  om	  det	  x	  antal	  gånger	  
det	  här	  halvåret	  att	  jag	  sagt	  såhär	  ”ja	  men	  ni	  kanske	  istället	  skulle	  överväga	  
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att	  ta	  in	  någon	  till	  på	  eran	  avdelning”	  ”Jaa	  vi	  har	  också	  tänkt	  på	  det,	  det	  
kanske	  vi	  borde	  göra”.	  Mm.	  

	  
I2	   	  Hur	  tycker	  du	  liksom	  att,	  hur	  formell	  och	  informell	  kan	  man	  vara	  med	  en	  

kund	  liksom?	  
	  
PL	   	  Ja	  det	  där	  är	  ju	  personkemi.	  
	  
I2	   	  Är	  det	  mycket	  personkemi	  just	  med,	  när	  man	  arbetar	  med	  tätt	  med	  en	  

kund	  i	  ett	  projekt	  och?	  
	  
PL	   	  Jo	  men	  det	  är	  det	  väl	  som	  med	  alla	  uppdrag,	  ehm,	  vi	  är	  ju	  väldigt	  noga	  med	  

att,	  med	  kvalitetssäkring	  och	  granskning	  att	  vi	  kollar	  med,	  när	  man	  skickar	  
mail	  till	  kunder	  och	  sådär	  att	  någon	  annan	  har	  läst	  det	  och	  sådär	  så	  det	  inte	  
såhär	  våra	  mail	  till	  våra	  uppdragsgivare	  är	  aldrig	  såhär	  ”tjenamors!”,	  17	  
smileys	  och	  stavfel	  som	  det	  skulle	  kunna	  vara	  liksom	  utan	  att	  det	  är	  nåt	  
jättekonstigt	  men	  här	  är	  det	  liksom	  lite	  såhär	  ändå	  på	  så	  sätt	  är	  det	  lite	  
formellt	  att	  det	  alltid	  är	  korrekt.	  Men	  däremot	  när	  man	  ses	  så	  beror	  det	  ju	  
helt	  på	  vem	  personen	  är,	  som	  med	  vilken…	  med	  lärare	  och	  studenter	  och	  
vad	  som	  helst…	  

	  
I	   Var	  tycker	  du	  oftast	  att,	  eller	  var	  ligger	  oftast	  beslutsmakten	  i	  ett	  projekt	  

om	  man	  tänker	  byrå	  och	  kund?	  
	  
PL	   	  Ja	  det	  ligger	  hos	  byrån,	  eller	  hos	  kunden!	  Hos	  kunden!	  Det	  är	  jätteviktigt	  

att,	  att	  de	  måste	  vara	  de	  som	  fattar	  de	  här	  besluten,	  det	  tror	  jag	  skulle	  vara	  
väldigt	  dumt	  och	  väldigt	  kortsiktigt	  att	  man	  pushar	  liksom	  på	  och	  säger	  
såhär	  ”ska	  vi	  inte	  köra	  den	  här	  aktiviteten	  nu	  då?”	  och	  så	  känns	  det	  som	  nån	  
organisation	  som	  inte	  är	  redo	  för	  det	  där	  eller	  att	  man	  inte	  har	  tid	  
egentligen	  det	  slår	  tillbaka.	  	  Sen	  så,	  jag	  tror	  att	  det	  kan	  vara	  så	  att	  många	  
såhär	  byråer	  också	  kan	  driva	  på	  såhär	  men	  jag	  tror	  inte	  det	  är	  bra.	  Vad	  ska	  
jag	  säga,	  jag	  tror	  att.	  Var	  frågan	  om	  det	  ÄR	  så,	  så	  tror	  jag	  att	  det	  är	  kunden	  
ändå	  som	  sitter,	  ofta	  det	  är	  många	  som	  informationschefer	  är	  ju	  väldigt	  
duktiga	  och	  såhär	  säkra	  på	  sin	  sak	  också.	  Jag	  hoppas	  det	  när	  jag	  tänker	  på	  
det	  så	  kanske	  –	  skratt	  –	  det	  är	  ganska	  många	  byråer	  som	  driver	  på	  såhär	  
saker	  också,	  även	  på	  reklambyråer	  kan	  jag	  tänka	  mig	  att	  det	  är	  såhär	  ”ja	  
men	  vi	  gör	  den	  här	  roliga	  kampanjen”	  så	  liksom	  ”jaja	  men	  säger	  ni	  det	  så”	  

	  
I2	   	  Tycker	  du,	  dels	  på	  här	  på	  Lila,	  men	  också	  på	  dina	  tidigare	  byråer,	  hur	  

tycker	  du	  att,	  det	  beror	  självklart	  från	  kund	  till	  kund	  kan	  jag	  tänka	  mig	  men,	  
hur	  tycker	  du	  att	  kunder	  är	  på	  att	  stå	  upp	  för	  sin	  sak?	  Finns	  det	  kunder	  som	  
ni,	  du	  känner	  att	  ni	  skulle	  kunna	  pusha	  över	  liksom?	  

	  
PL	   	  Ja	  en	  del	  vill	  ju	  bli	  lite	  pushade	  också,	  det	  är	  en	  del	  som	  uttryckligen	  säger	  

såhär;	  det	  är	  bra	  när	  man	  är	  liksom	  en	  blåslampa	  för	  att	  de	  har	  svårt	  att	  
komma	  till	  skott	  med	  vissa	  saker.	  Ja	  det	  skulle	  man	  säkert	  kunna	  göra	  med	  
vissa	  men	  jag	  skulle	  inte	  anse,	  liksom	  driva	  såna	  saker,	  jag	  tror	  det	  slår	  
tillbaka.	  
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I	   	  Om	  en	  kund	  skulle	  framföra	  ett	  förslag	  som	  ni	  på	  Lila	  känner	  er	  väldigt	  
kritiska	  till,	  hur	  skulle	  ni	  gå	  tillväga	  då?	  

	  
PL	   	  Då	  skulle	  vi	  på	  ett	  fint	  sätt	  avråda	  dem	  från	  det,	  för	  att	  allting	  annat	  vore	  

oprofessionellt	  faktiskt.	  Om	  det	  sen	  slår	  tillbaka	  till	  dem	  så	  är	  det	  ju	  vi	  som	  
har,	  inte	  stoppat	  dem.	  Men	  den	  situationen	  har	  jag	  befunnit	  mig	  i	  också	  på	  
andra,	  alltså	  när	  jag	  suttit	  på	  informationsavdelningen	  när	  man	  jobbat	  med	  
personer	  internt	  i	  organisationen	  och	  de	  säger	  såhär	  ”ja	  men	  då	  kör	  vi,	  kör	  
på	  det	  här”	  liksom	  att,	  att	  stoppa	  folk	  på	  ett	  bra	  sätt	  och	  säga	  ”det	  här	  är	  en	  
viktig,	  det	  här	  är	  en	  nyhet	  för	  er	  men	  det	  har	  inget	  medialt	  intresse”	  det	  kan	  
vara	  såna	  saker,	  eller	  det	  är	  rent	  ut	  sagt	  dumt.	  Det	  måste	  man	  göra,	  det	  är	  ju	  
den	  svåra	  sidan	  av	  att	  vara	  konsult	  det	  är	  också	  att	  kunna	  säga	  nej,	  sen	  så	  –	  
suck	  –	  sen	  så	  kanske,	  jag	  tänker	  man	  kanske	  inte	  alltid	  tror	  på	  alla	  idéer	  
supermycket	  men	  jag,	  jaa..	  Men	  i	  slutändan,	  man	  sitter	  ju	  där	  på	  
månadsmötena	  och	  har	  mätt	  hur	  det	  har	  gått	  med	  olika	  saker	  och	  om	  man	  
då	  har	  gjort	  ett	  dåligt	  jobb	  så,	  så	  blir	  det	  ju	  ändå	  vi	  som	  får,	  som	  får	  stå	  upp	  
för	  det.	  

	  
I	   Men	  om	  man	  tänker	  att	  det	  är	  en,	  ett	  etiskt	  förslag	  som	  lyfts	  fram?	  
	  
PL	   	  Ja	  då	  skulle	  vi	  ju	  verkligen	  vara,	  då	  måste	  vi	  ju	  säga,	  vi	  måste	  verkligen	  säga	  

nej	  till	  det.	  Av,	  av	  det	  skulle	  vi	  göra	  av	  personliga	  skäl	  såklart	  men	  också	  
som	  Lilas	  varumärke	  bygger	  mycket	  på	  såhär	  att	  vi	  håller	  alla	  etiska,	  om	  det	  
skulle	  komma	  fram	  att	  vi	  har	  rådgett	  någon	  som	  oetiskt.	  Nej	  det	  skulle	  vi	  
aldrig	  göra.	  

	  
I	   	  Nej,	  utan	  då.	  Så	  ni	  skulle	  i	  den	  situationen	  kunna	  säga	  
	  
PL	   	  Ja	  eller	  så	  skulle	  man	  kunna	  säga	  såhär	  ”ni	  får	  ju	  göra	  som	  ni	  vill,	  men	  vi	  

står	  inte	  bakom	  det	  här	  beslutet”	  så	  kan	  man	  säga.	  Eller	  ”vi	  vill	  inte	  göra	  det	  
här”.	  Nu,	  det	  känns	  väldigt	  hypotetiskt	  för	  jag	  kan	  inte	  komma	  på	  vad	  det	  
skulle	  vara	  men,	  mm,	  men	  visst	  de	  får	  göra	  precis	  vad	  de	  vill.	  De	  äger	  ju,	  så	  
är	  det	  ju	  med	  kunder,	  det	  är	  de	  som	  äger	  sin	  egen	  fråga,	  eller	  sin	  egna	  
produkt,	  eller	  sin	  egna	  tjänster,	  det	  kan	  ju	  inte	  vi,	  vi	  kan	  avråda	  men	  de	  gör	  
ju	  som	  de	  vill.	  

	  
I	   	  Och	  vad	  tycker	  du,	  a	  det	  har	  vi	  redan	  varit	  inne	  på	  ganska	  mycket	  men	  som	  

byrå,	  vad	  har	  Lila	  för	  ansvar	  ur	  ett	  samhällsperspektiv?	  
	  
PL	   	  Ja	  vi	  tar	  ju	  ett	  väldigt	  stort	  ansvar	  ur	  samhällsperspektiv,	  att	  det	  är	  hela	  

idén	  att	  vi	  tycker	  att	  alla	  ska,	  nu	  kan	  man	  tycka	  att	  1800	  spänn	  i	  timmen	  är,	  
vem	  har	  råd	  med	  det,	  men	  vi	  drar	  ju	  också	  vårt	  strå	  till	  stacken	  genom	  att	  
faktiskt	  dela	  med	  oss	  rätt	  generöst	  av	  tips	  och	  råd	  och	  att	  vi	  har	  den	  här	  
principen	  att	  vi	  inte	  jobbar	  mer	  än	  kunden	  behöver	  liksom	  att	  vi,	  att	  vi	  har	  
inga	  såna	  här	  retainers	  som	  står	  och	  tickar	  varje	  månad	  utan	  vi	  jobbar	  alltid	  
precis	  de	  timmarna	  vi,	  som,	  de	  timmarna	  det	  tar	  liksom	  jobbar	  vi,	  och	  så	  
kan	  ju	  kunder	  sätta	  tak	  såklart	  och	  säga	  ”men	  jag	  vill	  inte	  att	  ni	  överjobbar	  
det	  här	  eller	  någonting”	  men	  man	  har	  ett	  jättestort	  samhällsansvar	  som	  pr-‐
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byrå	  tycker	  jag.	  Både	  när	  det	  gäller	  vilka	  man	  väljer	  att	  arbeta	  med	  och	  hur	  
man	  väljer	  att	  kommunicera.	  Och	  man	  har	  jättestor	  maktfaktor	  ju.	  

	  
I	   Mm	  verkligen.	  Känner	  du	  till	  ICC:s	  regler	  för	  marknadskommunikation?	  
	  
PL	   	  Nej.	  Vad	  är	  ICC?	  
	  
I	   Det	  är	  Internationella	  Handelskammaren	  
	  
PL	   	  Jaha,	  nej,	  är	  det	  en	  såhär	  kurs	  man	  går	  när	  man	  går	  i	  reklam…	  Nån	  ska	  på	  

reklambyråer	  ska	  ha	  gått	  en	  sån,	  och	  pr-‐byråer,	  ja	  men	  då	  känner	  jag	  till	  
det.	  För	  det	  brukar	  vara	  nån	  som,	  jag	  vet	  på	  XX	  och	  även	  på	  reklambyråer	  
som	  jag	  känner	  så	  är	  det	  så	  att	  det	  är	  nån	  som	  har	  gått	  den	  här	  kursen	  och	  
så,	  ja	  men	  då	  vet	  jag.	  Jag	  har	  inte	  gjort	  det	  själv	  dock.	  

I	   Det	  är	  ju,	  Reklamombudsmannen	  använder	  sig	  av	  de	  reglerna	  i	  sitt	  
PL	   Just	  det,	  ja	  men	  då	  vet	  jag	  vad	  det	  är.	  
I	   Var	  i	  produktionsledet	  vid	  skapandet	  av	  en	  marknads,	  ja	  marknadsföring	  

tycker	  du	  att	  ansvaret	  ligger	  för	  att	  skapa	  god	  etisk	  marknadsföring?	  
PL	   	  Var	  i	  produktionsledet?	  
	  
I	   Ja,	  om	  man	  tänker..	  
	  
PL	   	  ja	  om	  man	  tänker	  på	  en	  pr-‐byrå,	  mm	  det	  handlar	  ju	  egentligen	  om	  den	  här,	  

i	  vårat	  fall	  så	  har	  vi	  ofta	  ett	  upplägg	  när	  man	  börjar	  med	  en	  workshop	  
tillsammans	  och	  det	  är	  där	  man	  på	  nåt	  sätt	  sätter	  hela	  
kommunikationsplattformen	  att	  man	  pratar	  om	  vad	  det	  är	  man	  vill	  
kommunicera	  så	  i	  vårt	  fall	  skulle	  jag	  säga	  att	  det	  börjar	  där,	  att,	  att	  försöka,	  
att	  ha	  en	  väldigt	  såhär	  tveksam	  grund	  och	  stå	  på	  och	  sen	  försöka	  ändra	  
nånting	  i	  ett	  pressmeddelande	  i	  en	  kampanj	  liksom,	  det	  är	  ju	  fel	  ände.	  Man	  
måste	  börja	  i	  varför	  vill	  vi	  kommunicera,	  vilket	  budskap	  och.	  Och	  det	  måste	  
man	  vara	  överens	  om	  tänker	  jag!	  Om	  man	  inte	  är	  överens	  då	  som	  byrå	  och,	  
eller	  om	  man	  gjort	  en	  pitch	  med	  bara	  fem	  idéer	  och	  egentligen	  inte	  i	  
grunden	  satt	  vad	  det	  här	  etiska,	  eller	  vad	  det	  är	  man	  vill	  kommunicera	  och	  
varför	  och	  sådär,	  så	  är	  det	  så	  konstigt	  att	  börja	  i	  aktivitetsänden.	  Det	  ska	  
inte,	  det	  börjar	  inte	  i	  aktivitetsänden	  det	  börjar	  i	  den	  här	  grund,	  varför	  ska,	  
varför	  ska	  vi	  kommunicera,	  ska	  folk	  lyssna	  på	  oss,	  vad	  har	  vi	  att	  säga	  och	  
sådär.	  

	  
I	   Och	  om	  man	  tänker	  i	  relationen	  byrå	  –	  kund,	  i	  det	  samspelet,	  var,	  eller	  ja	  

hos	  vem	  ligger	  då	  makten	  där?	  Att,	  om	  man	  tänker	  i	  själva	  skapandet?	  
	  
PL	   	  Jaa,	  alltså	  det	  finns	  väl	  olika	  som	  kund,	  som	  uppdragsgivare	  det	  känns.	  Låt	  

oss	  säga	  Företag	  X	  då,	  de	  äger	  såklart	  sin	  egen	  fråga	  om	  de	  vill	  ha	  en	  fabrik	  i,	  
på	  ockuperad	  mark	  så	  kan	  ju	  inte	  vi	  göra	  nånting	  åt	  det,	  men	  som	  byrå	  kan	  
vi	  ju	  tacka	  nej	  till	  att	  jobba	  med	  dem.	  Om	  du	  tänker	  att	  man	  har	  en	  byrå,	  en	  
uppdragsgivare	  som	  man	  har	  kommit	  överens	  om	  att	  jobba	  med	  för	  man	  
trivs	  med	  och	  sådär	  och	  så	  är	  det	  nånting	  på	  vägen	  som	  känns	  tveksamt,	  är	  
det	  så	  du	  tänker	  kanske?	  Att	  det	  helt	  plötsligt	  börjar,	  ja	  
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I	   Ja	  nånting	  som	  börjar	  kännas	  tveksamt	  
	  
PL	   Ja	  vi	  säger	  upp	  de	  också,	  men	  var	  ligger	  det.	  Ja	  det	  måste	  ju	  	  ligga	  i	  vår,	  i	  

samarbetet	  måste	  det	  ligga	  att	  pr-‐byrån	  helt	  	  enkelt	  säger	  upp	  
uppdragsgivaren,	  eller	  pratar	  med	  dem	  om	  det	  här	  för	  de,	  vi	  kommer	  ju	  inte	  
kunna	  förändra,	  eller	  det	  kanske	  man	  kan	  göra	  men…	  Vänta	  jag	  måste	  säga,	  
hur	  tänker	  du	  frågan	  igen?	  

	  
I	   	  Alltså	  om	  vi	  tänker	  oss	  ett	  projekt	  som	  har	  startat	  med	  en,	  mellan	  kund	  och	  

byrå	  och	  det	  uppstår	  en	  situation	  där	  det	  etiska	  ansvaret	  liksom	  börjar	  
ifrågasättas	  lite,	  var,	  ja	  var	  ligger	  makten	  i	  det,	  eller	  liksom	  samspelet?	  

	  
PL	   	  Ja	  makten	  ligger	  ju,	  alltså	  makten	  för	  att	  förändra	  det.	  Jag	  tänker	  liksom	  

Företag	  X,	  låt	  oss	  säga	  att	  vi	  jobbade	  med	  Företag	  X	  och	  tyckte	  det	  kändes	  
som	  vilket	  företag	  som	  helst	  ända	  tills	  någon	  börja	  skrapa	  lite	  på	  det	  och	  
såg	  att	  det	  var	  liksom	  väldigt	  såhär	  suspekt,	  nu	  tror	  jag	  att	  man	  hade	  gjort	  
en	  lite	  grundligare	  research	  först	  kanske	  innan	  vi	  hade	  jobbat	  med	  dem,	  
eventuellt,	  jaa	  och	  så	  är	  det	  en	  jättestor	  kund	  kanske,	  som,	  en	  stor	  del	  av	  
intäkterna,	  såna	  saker	  kan	  ni	  tänka	  på	  också	  kanske,	  det	  är	  ju	  såhär	  vad	  gör	  
man	  då,	  om	  halva	  ens.	  Det	  är	  inte	  så	  här	  för	  vi	  har	  väldigt	  många	  kunder	  
som	  inte	  är	  så	  stora,	  men	  på	  en	  del	  byråer	  så	  kanske	  det	  är	  en,	  två	  jättestora	  
kunder	  och	  så	  några	  små,	  om	  man	  då	  hamnar	  i	  en	  sån	  här	  situation	  at	  det	  är	  
nåt	  som	  är	  lite	  etiskt	  suspekt	  så	  ligger	  ju,	  makten	  har	  ju	  kunden	  en	  väldigt	  
stor	  makt.	  

	  
I	   	  Och	  om	  man	  tänker	  ansvaret	  då,	  det	  är	  en	  lite	  anan	  sak	  
	  
PL	   Ansvaret	  att	  inte	  kommunicera?	  Ja,	  jag	  skulle	  säga	  att	  det	  ligger,	  att	  pr-‐byrå,	  

alltså	  vi	  måste	  ju	  ta	  vårt	  eget	  ansvar	  för	  om	  vi	  inte	  vill	  kommunicera	  det	  
här,	  så,	  makt,	  ja	  hos	  oss	  skulle	  jag	  säga.	  

	  
I	   Ehm,	  funderar	  kring	  huruvida	  pr-‐	  och	  reklambyråer	  har	  ansvar	  för	  att	  

verka	  för	  god,	  etisk	  marknadsföring?	  Om	  man	  tänker	  rent..	  
	  
PL	   Om	  jag	  funderar	  mycket	  på	  det	  dagligen,	  eller	  om	  jag	  funderar	  på	  det…?	  
	  
I	   Ja,	  eller	  i	  ditt	  arbete	  liksom?	  
	  
PL	   Mm,	  ja	  men	  det	  gör	  jag.	  Och	  när	  jag	  läser	  tidningen	  så	  funderar	  jag	  på,	  fan	  

vem	  har	  hjälpt	  dem	  att	  skriva	  den	  här	  debattartikeln?	  Mm	  debattartikeln	  
för	  Lundin	  Oil	  på	  DN	  Debatt	  då	  tänker	  jag	  ”uuh,	  VEM	  har	  liksom?”,	  det	  är	  så	  
uppenbart	  att	  det	  är,	  ”vem	  gör	  sånt?”	  tänker	  jag.	  Det	  kan	  vara	  stort	  och	  
smått,	  men	  men,	  mm.	  Och	  är	  jättenyfiken	  på	  vad	  de	  andra,	  hur	  man	  
resonerar	  på	  andra	  byråer.	  

	  
I	   Ehm	  och	  hur	  tycker	  du	  man	  ska	  hantera	  pr	  och	  reklam	  som	  inte	  lever	  upp	  

till	  branschens	  egna,	  eget	  regelverk?	  
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PL	   	  Hmmm,	  vad	  reklam	  är	  ju	  kanske…	  Lättare,	  om	  man	  ser	  en	  annons	  och	  så	  
spårar	  man	  den	  tillbaks	  till	  nån,	  så	  blir	  den	  anmäld	  och	  sådär	  men	  pr	  kan	  ju	  
vara	  liksom	  lite	  hemligare	  på	  nåt	  sätt,	  svårare	  att	  spåra	  bakåt,	  vem	  som	  
ligger	  bakom	  och	  en	  del	  är	  så	  jäkla	  hemliga,	  de	  säger	  inte	  vilka	  de	  jobbar	  
med.	  Där	  är	  vi	  väldigt	  såhär	  öppna	  och	  ärliga	  så	  att.	  

	  
I	   Tycker	  du	  det	  borde	  finnas	  några	  krav	  på	  	  
	  
PL	   Öppenhet?	  Ja	  det	  tycker	  jag.	  När	  det	  gäller	  lobbying	  så	  är	  det	  jättedåligt	  att,	  

vi	  är	  ju,	  i	  Sverige	  är	  vi	  mycket	  sämre	  än	  i	  USA	  till	  exempel	  där	  måste	  man	  
vara	  mycket	  mer	  öppen	  än.	  Jaa,	  det	  tycker	  jag.	  Särskilt	  när	  det	  gäller	  
lobbying.	  

	  
I	   Och,	  du	  nämner	  att	  anmäla	  reklam.	  Vart	  menar	  du	  att	  man	  ska	  anmäla	  då?	  
	  
PL	   Alltså	  jag	  är	  inte,	  reklambranschen	  är	  inte	  riktigt	  min,	  jag	  kommer	  ju	  från	  

journalistsidan,	  jaa	  vad	  anmäler	  man	  dårå,	  vad	  anmäler	  folk	  till?	  Allmänna,	  
nej	  jag	  vet	  inte	  vart	  man	  anmäler,	  om	  man	  är,	  man	  ser	  såhär	  ”fälld	  i	  -‐-‐-‐”	  rent	  
oetisk	  reklam,	  eller	  sexistisk,	  eller	  vad	  blir	  man	  anmäld	  till?	  Reklam..	  

	  
I	   Ja	  Reklamombudsmannen.	  
	  
PL	   Ja,	  mm.	  Ja	  men	  sen	  så	  finns	  det	  ju	  reklam	  till	  barn	  och	  så,	  det	  finns	  ju	  regler	  

uppsatta	  som	  folk	  kringgår,	  alkohol,	  läste	  jag	  senast	  nu	  för	  några	  dagar	  sen,	  
alkoholreklam	  till	  ungdomar,	  och	  som	  är	  dold	  då	  på	  nåt	  sätt	  i	  nån	  rolig	  
tävling	  eller	  såhär	  på	  Facebook	  och	  sånt	  där	  det	  är	  ju	  klart	  att	  det	  ska	  vara	  
lättare	  att	  sätta	  dit	  sånt	  

	  
I	   	  I	  ditt	  arbete	  som	  projektledare,	  hur	  många,	  eller	  jobbar	  du	  med	  flera	  

projekt	  parallellt	  och	  ungefär	  hur	  många,	  hur	  går	  det	  själva	  arbetet	  till?	  
	  
PL	   	  Mm,	  ja	  det	  beror	  helt	  på	  hur	  mycket.	  Vi	  har	  ju	  såhär,	  vi	  har	  väldigt	  tydliga	  

mål	  på	  vårat,	  på	  vårat	  jobb.	  När	  man	  ska	  ha	  en	  beläggning,	  helts,	  målet	  är	  
att	  ha	  en	  beläggning	  på	  75%	  av	  ens	  tid,	  de	  andra	  25%	  ska	  man	  ha	  tid	  att	  
sitta	  typ	  här	  med	  er,	  eller	  såna	  saker	  som	  inte	  är	  direkt	  fakturerbara	  och	  
målet	  är	  då	  inte	  att	  man	  ska	  jobba	  95%	  utan	  det	  är	  just	  75%	  så	  de	  som	  
börjar	  komma	  över	  den	  här	  75%-‐beläggningen	  då	  behöver	  man	  gena,	  då	  
behöver	  man	  avlasta,	  nån	  annan,	  ehm	  att	  man	  avlastar	  någon	  annan.	  Just	  i	  
projekt,	  det	  är	  lite	  komplicerat	  för	  att	  alla	  har	  et	  beläggningsmål	  på	  75%	  
och	  sen	  de	  som	  är	  projektledare	  har	  även	  ett	  mål	  för	  fakturering,	  såhär	  en	  
viss	  summa	  och	  sådär	  och	  även	  där	  om	  man	  ”åh	  gud	  det	  är	  så,	  kunder	  bara	  
växer	  och	  blir	  jättestora”	  så	  är	  man	  helt	  plötsligt	  uppe	  i	  jättemycket	  
fakturering	  per	  månad,	  då	  får	  man	  en	  sån	  här	  ”ja	  nu	  bör	  du	  överväga	  att	  
kanske	  lämna	  projekt	  till	  någon	  annan”.	  Så	  här	  är	  det,	  det	  är	  ingen	  som	  
sitter	  och	  jobbar	  jättemycket	  och	  så	  sitter	  några	  andra	  och	  inte	  jobbar	  utan	  
då	  avlastar	  vi	  varandra,	  vilket	  allt	  bygger	  på	  den	  här	  kollektiva	  
bonussystemet	  som	  vi	  har.	  Det	  finns	  ingen	  som	  liksom	  tjänar	  på	  att	  sitta	  
och	  hålla	  på	  jobb.	  Men	  så	  beror	  det	  på,	  en	  del	  kan	  ju	  ha	  kanske	  tio	  
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uppdragsgivare	  som	  är	  lite	  mindre,	  medan	  nån	  har	  två	  fast	  de	  är	  såna	  himla	  
stora	  projekt	  så	  det	  tar	  tid,	  mycket	  tid.	  

	  
I	   	  Har	  du	  något	  drömprojekt	  som	  du,	  eller	  något	  drömgenomförande,	  om	  du	  

fick?	  
	  
I2	   	  Drömkund	  eller	  dröm,	  ja	  drömprojekt?	  
	  
I	   	  Det	  perfekta!	  
	  
PL	   	  Ja	  det	  perfekta,	  det	  vet	  man	  inte	  förrän	  man	  är	  där,	  så	  här	  kanske	  det	  man	  

tror.	  Det	  vet	  jag	  flera	  som	  har	  sagt	  här,	  saker	  som	  man	  tänker	  såhär	  ”men	  
hur	  kul	  kan	  det	  va”,	  min	  chef,	  hen	  jobbar	  med	  ett	  pensionsförsäkringsbolag,	  
de	  är	  typ	  länken	  mellan	  försäkringsbolag	  och	  vår	  ATP.	  Och	  hen	  var	  såhär	  
”jag	  tänkte	  såhär,	  gud	  pensioner”	  och	  nu	  är	  hon	  såhär	  ”ba	  åååh	  det	  är	  så	  
himla	  roligt	  med	  pensioner”	  och	  det	  blir	  ju	  så	  när	  man	  kommer	  in	  i	  nånting	  
så	  tycker	  man	  att	  det	  är	  jätteroligt.	  Men	  jag	  tycker	  det,	  jag	  har	  varit	  gammal,	  
jag	  har	  varit	  forskningsredaktör	  så	  jag	  tycker	  de	  sakerna	  som	  är	  relaterade	  
till	  forskning	  är	  jätteroliga	  Så	  jag	  jobbar	  med	  universitet	  och	  högskolor	  och	  
en	  fond	  jobbar	  jag	  med	  bland	  annat	  och	  då	  är	  det	  mycket	  intervjuer	  med	  
forskare	  och	  sådär,	  så	  det	  tycker	  jag	  är	  kul.	  

	  
I	   	  Men	  då	  har	  vi	  faktiskt	  gått	  igenom	  våra	  frågor,	  tack	  så	  mycket	  för	  att	  du	  

ville	  ställa	  upp!	  
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Kajsa	  Johansson,	  marknadschef	  på	  företag	  Röd	  	  
Intervju	  med	  Kajsa	  Johansson,	  marknadsansvarig	  för	  tre	  olika	  varumärken	  på	  
Röd	  den	  5	  april	  2012	  
	  
I	  =	  Intervjuledare	  
KJ=	  Kajsa	  Johansson	  
	  
	  
I	   Vad	  har	  du	  för	  utbildning	  i	  grunden?	  	  
	  
KJ	   Jag	  är	  civilekonom.	  	  
	  
I	   Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  här	  på	  Röd?	  	  
	  
KJ	   	  Fem	  år.	  	  
	  
I	   Och	  vad	  har	  du	  för	  yrkesroll	  på	  Röd?	  	   	  
	  
KJ	   Jag	  är	  marknadschef	  för	  tre	  olika	  konsumentvaror	  på	  marknadsavdelningen	  

då.	  	  
	  
I	   Vad	  har	  du	  för	  huvudsakligt	  ansvarsområde?	  Vad	  skulle	  du	  säga	  att	  du	  

jobbar	  med	  mest?	  
	  
KJ	   Arbetsuppgifter	  eller	  ansvarsområde?	  	  
	  
I	   Vi	  kan	  ta	  arbetsuppgifter	  först.	  	  
	  
KJ	   Jag	  jobbar	  egentligen	  med	  att	  se	  till	  att	  den	  planen	  vi	  lägger	  upp	  för	  de	  

varumärkena	  som	  [finns	  inom	  mitt	  produktsegment]	  ska	  eh…	  ja…	  dels	  ta	  
fram	  planen	  mer	  på	  lång	  sikt	  och	  sen	  att	  då	  de	  olika	  produktcheferna	  
genomför	  de	  här	  olika	  planerna	  så.	  Så	  att	  allt	  ifrån	  nya	  lanseringar	  till	  
kommunikation	  till	  ja…	  annan	  varumärkesvård	  eller	  vad	  det	  nu	  är	  för	  
nånting.	  	  

	  
I	   Och	  hur	  lång	  tid	  hade	  du	  jobbat	  i	  branschen	  innan	  du	  började	  här?	  	  
	  
KJ	   Jag	  hade	  jobbat	  fyra	  år	  innan	  på	  företag	  X.	  Också	  på	  marknadsavdelningen.	  

Så	  totalt	  har	  jag	  ju	  jobbat	  då	  i	  nio	  år	  i	  liksom	  snabbrörliga	  konsumentvaror	  
på	  marknadsavdelning.	  Innan	  dess	  så	  pluggade	  jag.	  	  

	  
I	   Nu	  kommer	  vi	  in	  på	  lite	  mer	  generella	  frågor	  så	  du	  får	  liksom	  svara	  så	  

spontant	  du	  känner.	  Och	  vi	  undrar	  hur	  du	  definierar	  bra	  marknadsföring?	  
	  
KJ	   Oj.	  Men	  bra	  marknadsföring	  är	  ju	  sån	  marknadsföring	  som	  engagerar	  och	  

berör	  målgruppen.	  	  
	  
I	   Hur	  skulle	  du	  definiera	  dålig	  marknadsföring?	  	  
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KJ	   Ehm…	  Dålig	  marknadsföring	  är	  väl	  den	  marknadsföringen	  som	  inte	  …	  är	  
relevant	  eller	  …	  på	  något	  sätt	  inte	  når	  fram	  till	  dem	  man	  vill	  prata	  med…	  så.	  	  

	  
I	   	  Funderar	  du	  på	  etik	  i	  din	  yrkesroll?	  	  
	  
KJ	   	  Jaha	  du	  menar,	  ni	  menar	  bra	  och	  dålig	  mer	  så	  på	  det	  sättet?	  Alltså	  etiskt…	  
	  
I	   Nej	  det	  är	  helt	  öppet	  för	  tolkning.	  Så	  det	  är	  verkligen	  helt	  vad	  du	  själv…	  vad	  

du	  själv	  anser.	  Funderar	  du	  över	  etik	  i	  din	  yrkesroll?	  
	  
KJ	   Ja,	  det	  gör	  man	  ju.	  Såklart.	  Det	  kommer	  ju	  in	  på	  många	  olika	  sätt	  i	  både	  

stora	  och	  små	  frågor.	  Röd	  som	  företag	  i	  och	  med	  att	  vi	  jobbar	  med	  [vårt	  
produktsegment]	  så	  är	  det	  såklart	  liksom	  en	  viktig	  fråga	  att	  hålla	  sig	  på	  rätt	  
sida	  om	  lagen	  och	  nu	  jobbar	  jag	  ju	  inte	  med	  [specifik	  vara]	  så	  jag	  är	  liksom	  
inte	  inne	  på	  det	  samma	  känsliga	  området	  men	  …	  eh…	  sen	  jobbar	  jag	  ju	  med	  
produkter	  som	  innehåller	  mycket	  socker	  så	  det	  är	  såklart	  en	  del	  i	  det.	  Men,	  
ja…	  	  

	  
I	   Du	  funderar	  över	  det	  en	  del	  helt	  enkelt?	  	  
	  
KJ	   Jo,	  det	  gör	  man	  samtidigt	  som	  …	  eh…	  när	  man	  väl	  är	  inne	  i	  nånting	  och	  

jobbar	  med	  det	  och	  liksom	  lägger	  upp	  planer	  på	  det	  man	  tror	  på	  och	  sådär	  
så	  …	  vad	  ska	  jag	  säga…	  så	  …	  ja	  det	  blir	  liksom…	  det	  finns	  ju	  med	  där	  såklart	  
men	  nånstans	  har	  man	  ändå	  gjort	  ett	  val	  att	  jobba	  med	  den	  produkten	  man	  
jobbar	  med	  så	  det	  är	  ju	  som	  det	  är…	  så.	  

	  
I	   Har	  det	  uppstått	  nån	  situation	  på	  det	  här	  företaget	  där	  du	  har	  känt	  dig	  

tveksam	  till	  ett	  projekt	  av	  etiska	  skäl?	  Det	  kan	  vara	  ett	  projekt	  som	  en	  
samarbetsbyrå	  har	  kommit	  med	  eller…	  

	  
KJ	   	  Det	  har	  det	  absolut	  men	  då	  skulle	  jag	  vilja	  säga	  att	  när	  det	  är	  sådana	  projekt	  

så	  har	  man	  interna	  diskussioner	  kring	  det	  och	  känner	  vi	  att	  det	  inte	  är	  
något	  som	  vi	  kan	  stå	  för	  så	  gör	  vi	  inte	  det.	  Det	  har	  nog	  aldrig	  varit	  med	  om	  
att	  jag	  känt	  att	  vi	  gjort	  nånting	  som	  inte	  har	  känts	  bra	  rent	  etiskt	  måste	  jag	  
säga	  utan	  där	  är	  det	  väldigt	  mycket…	  ehm…	  alltså…	  att	  man	  ändå	  går	  på	  det	  
som	  känns	  rätt	  och	  fel	  och	  så.	  	  

	  
I	   Har	  du	  som	  ansvarig,	  du	  är	  ju	  marknadsansvarig,	  har	  du	  mött	  motstånd	  

från	  medarbetare	  i	  ett	  projekt	  som	  just	  medarbetarna	  inte	  velat	  arbeta	  med	  
i	  just	  det	  projektet?	  	  

	  
KJ	   Ehm…	  nej	  det	  har	  jag	  nog	  faktiskt	  inte	  gjort.	  	  
	  
I2	   Har	  du	  mött	  motstånd	  från	  byråhåll	  nån	  gång?	  På	  en	  idé	  som	  ni	  har	  givit	  

dem?	  	  
	  
KJ	   (småskrattar)	  Nej,	  det	  är	  nog	  snarare	  tvärtom	  i	  såna	  fall.	  Nej	  byråer	  är	  inte	  

så	  kräsna	  skulle	  jag	  tro.	  	  
	  



	  
15	  

I	   	  Hur	  sker…	  eller	  hur	  sker	  ert	  val	  av	  samarbetsbyråer?	  	  
	  
KJ	   Ofta	  så	  är	  det	  ju	  en…	  om	  det	  inte	  är	  upparbetade	  relationer	  …	  men	  om	  det	  

är	  så	  att	  man	  letar	  efter	  en	  ny	  partner	  så	  är	  det	  ofta	  så	  att	  man	  går	  ut	  och	  
träffar	  kanske	  tre	  stycken	  till	  exempel	  i	  en	  sån	  här	  såkallad	  pitch	  och…	  
träffas,	  pratar,	  kanske	  ger	  dem	  nåt	  uppdrag,	  diskuterar	  och	  känner	  
varandra	  på	  pulsen	  på	  massa	  olika	  plan	  och	  sen	  är	  det	  en	  kostnadsfråga	  
också.	  	  

	  
I	   Kan	  du	  utifrån	  dina	  egna	  erfarenheter	  beskriva	  relationen	  som	  ni	  har	  till	  

era	  byråer?	  Exempelvis,	  var	  tycker	  du	  att	  den	  yttersta	  beslutsmakten	  i	  
projekt	  ligger?	  	  

	  
KJ	   Den	  ligger	  helt	  klart	  hos	  oss.	  Det	  är	  vi	  som	  bestämmer	  vad	  vi	  gör	  med	  våra	  

varumärken.	  	  
	  
I	   Har	  du	  nån	  gång	  upplevt	  att	  en	  byrå	  har	  nästan	  kört	  över	  er	  …	  om	  dem	  har	  

trott	  på	  ett	  projekt	  väldigt	  mycket	  som	  ni	  har	  ställt	  er	  tveksamma	  till?	  	  
	  
KJ	   Ehm…	  alltså	  det	  är	  ju	  liksom	  så	  är	  det	  ju	  ganska	  ofta	  om	  det	  är	  idéer	  som	  

byrån	  tror	  på	  väldigt	  mycket	  men	  som	  vi	  inte	  tror	  på…	  då	  blir	  det	  såklart	  
mycket	  diskussion	  fram	  och	  tillbaka	  och…	  och	  i	  vissa	  fall	  så	  lyckas	  dom	  att	  
övertyga	  oss	  och	  i	  andra	  fall	  så	  säger	  vi	  nej	  men	  det	  är	  aldrig	  så	  att…	  det	  är	  
ju	  vi	  som	  bestämmer	  vad	  vi	  gör	  för	  någonting.	  Det	  är	  ju	  liksom	  våra	  pengar	  
och	  våra	  varumärken	  så	  att	  det	  är	  ju	  inte	  ehm…	  jag	  skulle	  säga	  att	  det	  är	  
väldigt	  sällan	  som	  man	  inte	  tror	  själv	  på	  det	  som	  går	  ut…	  så…	  	  

	  
I	   Du	  har	  ju	  beskrivit	  det	  lite	  innan,	  men	  om	  en	  byrå	  lägger	  fram	  ett	  förslag	  

som	  ni	  ställer	  er	  väldigt	  kritiska	  till,	  hur	  går	  ni	  tillväga	  när	  ni	  har	  en	  
uppbyggd	  relation	  till	  byrån?	  Det	  kanske	  är	  en	  samarbetspartner	  som	  ni	  
jobbat	  med	  ett	  par	  år.	  	  

	  
KJ	   Oftast	  så	  är	  det	  ju	  att	  man	  ger	  den	  feedbacken	  antingen	  direkt	  om	  man	  

känner	  att	  det	  här	  är	  helt	  fel	  det	  kommer	  vi	  aldrig	  att	  göra	  eller	  så	  kanske	  
man	  behöver	  några	  dar	  och	  liksom	  fundera	  på	  om	  det	  här	  är	  rätt	  eller	  fel.	  
Men	  att	  man	  liksom	  ger	  den	  feedbacken	  tillbaka	  till	  dem	  muntligen,	  eller	  via	  
mail	  eller	  vad	  det	  nu	  är	  för	  någonting.	  	  

	  
I	   Vad	  tycker	  du	  att	  marknadsavdelningen	  på	  Röd	  har	  för	  ansvar	  ur	  ett	  

samhällsperspektiv	  rent	  sett	  till	  kommunikationen	  ni	  arbetar	  med?	  
	  
KJ	   Vi	  har	  ju	  ett	  ansvar	  såklart	  att	  hålla	  oss	  inom	  de	  lagar	  som	  finns	  till	  exempel	  

så	  att	  vi..	  ja…	  vi	  håller	  oss	  efter	  det.	  Det	  är	  ju	  det	  formella	  ansvaret	  sen	  är	  
det	  ju	  också	  mycket	  att	  man	  som	  individ	  också	  ska	  känna	  för	  det	  man	  gör	  
och	  tro	  på	  det	  och	  känna	  att	  det	  är	  liksom	  okej	  rent	  moraliskt	  eller	  etiskt	  
eller	  vad	  det	  nu	  är	  för	  nånting.	  Så	  det	  är	  ju	  på	  olika	  plan	  kan	  man	  säga.	  	  

	  
I	   Hur	  viktigt	  skulle	  du	  säga	  att	  etiska	  ställningstaganden	  är	  i	  arbetet	  med	  

byråer?	  Alltså	  hur	  relevant	  känns	  den	  diskussionen?	  	  
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KJ	   Vad	  menar	  ni	  med	  etiska	  ställningstaganden?	  Det	  är	  ju	  så	  himla…	  	  
	  
I2	  	   Dels	  finns	  det	  ju	  till	  exempel	  branschregler	  som	  ICC,	  som	  handelskammaren	  

har	  tagit	  fram,	  och	  det	  är	  väl	  egentligen	  det	  mest	  användbara,	  som	  
regelverket	  att	  följa	  i	  punktform	  så	  i	  princip	  det.	  Om	  det	  liksom	  är	  en	  fråga	  
som	  finns	  på	  kartan	  när	  nya	  projekt	  diskuteras.	  	  

	  
KJ	  	   Nånstans	  förutsätter	  man	  ju	  att	  dem	  liksom	  är	  medvetna	  om	  de	  regler	  och	  

riktlinjer	  som	  dom	  har	  att	  gå	  efter	  och	  att	  vi	  liksom	  har	  torrt	  på	  fötterna	  vad	  
gäller	  våra	  grejer	  så	  att	  det	  kanske	  inte	  är	  nån	  såhär.	  Till	  exempel	  i	  ett	  avtal	  
så	  tror	  jag	  säkert	  att	  det	  står	  nånting	  kring	  det.	  Eller	  det	  gör	  det	  i	  liksom	  
byråavtal	  och	  så	  att	  man	  liksom	  ska	  följa	  …	  lagstiftningar	  och	  så	  vidare.	  Men	  
sen	  så	  är	  det	  ingenting	  som	  man	  liksom	  löpande	  tar	  upp	  utan	  man	  
förutsätter	  att	  …	  så…	  	  

	  
I	   De	  här	  ICC:s	  regler	  för	  marknadskommunikation,	  reklamombudsmannen	  

använder	  sig	  av	  dem	  i	  sin	  bedömning	  om	  vad	  som	  är	  etiskt,	  känner	  du	  till	  
dem?	  	  

	  
KJ	   Ja,	  jag	  känner	  till	  dem	  ehm…	  hyfsat	  gör	  jag.	  	  
	  
I	   Var	  i	  själva	  produktionsledet	  i	  exempelvis	  en	  kampanj	  skulle	  du	  säga	  att	  

ansvaret	  ligger	  för	  att	  skapa	  god	  etik	  eller	  god	  etisk	  marknadsföring?	  Är	  det	  
liksom	  i	  idéstadiumet	  eller	  mer	  i	  det	  kreativa	  utförandet	  av	  …?	  	  

	  
KJ	   	  Det	  beror	  helt	  på…	  för	  det	  beror	  ju	  helt	  på	  om	  det	  är	  på	  idéplanet	  redan	  

som	  det	  är	  nånting	  som	  är	  sådär	  vilseledande…	  då	  är	  det	  ju	  där	  man	  får	  
testa	  av	  det	  och	  då	  kanske	  vi	  gör	  en	  koll	  med	  våra	  jurister	  och	  sådär	  men	  är	  
det	  mer	  i	  bildform	  som	  det	  kan	  vara	  tveksamt	  eller	  så	  senare	  i	  
produktionsledet	  då	  är	  det	  ju	  där	  man	  kollar	  så	  det	  beror	  helt	  på	  var	  
någonstans	  det	  ligger	  i	  var	  frågan	  eller	  problemet	  skulle	  vara	  någonstans.	  	  

	  
I	   Hur	  funderar	  du	  kring	  huruvida	  just	  pr-‐	  och	  reklambyråer	  har	  ett	  ansvar	  att	  

verka	  för	  god	  etisk	  marknadsföring?	  	  
	  
KJ	   Som	  jag	  sa..	  jag	  tycker	  ju	  att	  man	  förutsätter	  ju	  nånstans	  att	  dem	  ska	  vara	  

pålästa	  och	  liksom	  insatta	  kring	  det	  sen	  är	  det	  ju	  alltid	  vi	  som	  kund	  som	  är	  
…	  liksom…	  den	  som	  har	  det	  slutgiltiga	  ansvaret	  så	  att	  det	  är	  ju	  ofta	  …	  
granskningarna	  sker	  ju	  oftast	  av	  oss	  men	  man	  vill	  ju	  ändå	  att	  en	  byrå	  ska	  ha	  
med	  det	  tänket	  för	  annars	  så	  kan	  ju	  dom	  föreslå	  kampanjer	  som	  aldrig	  kan	  
bli	  nånting	  egentligen	  så	  det	  kostar	  ju	  bara	  massa	  pengar	  och	  tid.	  	  

	  
I2	   Menar	  du…	  eller	  har	  jag	  förstått	  det	  rätt	  om	  det	  isånafall	  i	  relationen	  mellan	  

byrå	  och	  kund	  så	  är	  det	  kundsidan	  som	  isånafall	  har	  liksom	  makten	  och	  pr-‐
byråerna	  kanske	  ansvaret	  lite?	  	  

	  
KJ	   Nej,	  jag	  skulle	  säga	  att	  det	  är	  ju	  vi	  som	  har	  ehm…	  kunden	  som	  ändå	  har	  det	  

slutgiltiga	  ansvaret	  för	  det	  är	  våra	  kampanjer	  och	  sådär	  men	  däremot	  så	  
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tycker	  jag	  att	  det…	  ja	  men	  dem	  har	  också	  ett	  ansvar.	  Och	  det	  är	  ju	  i	  deras	  
relation	  till	  oss	  att	  liksom	  vi	  vill	  gärna	  visa	  att	  man	  är	  en	  kompetent	  byrå.	  
Av	  många	  olika	  skäl	  liksom	  att…	  så	  att…	  ja.	  	  

	  
I	   Hur	  tycker	  du	  att	  man	  bör	  hantera	  marknadsföring	  som	  ändå	  har	  kommit	  

igenom	  de	  här	  leden	  och	  som	  ändå	  inte	  lever	  upp	  till	  branschens	  satta	  
regler?	  Hur	  tycker	  du	  att	  man	  ska	  hantera	  dålig	  marknadsföring	  rent	  
utsagt?	  	  

	  
KJ	   Ehm…	  tänker	  du	  generellt	  eller	  vad?	  	  
	  
I	   Jag	  tänker	  mer	  hur	  samhället	  ska	  ta	  ställning	  emot	  det	  eller	  om	  du	  ens	  

tycker	  att	  det	  ska	  finnas	  någonting	  som	  jobbar	  för	  att	  få	  bort	  dålig	  
marknadsföring.	  	  

	  
KJ	   Men	  vi	  har	  ju	  den	  här…	  just	  det	  här	  vad	  den	  nu	  heter…	  instansen	  som	  

kontrollerar	  så	  det	  är	  ju	  en	  bra	  sak.	  (tystnad)	  Ja	  liksom,	  de	  institutionerna	  
som	  finns.	  Tycker	  jag	  .	  

	  
I	   Har	  ni	  många	  olika	  marknadsprojekt	  igång	  samtidigt	  liksom	  med	  olika	  

byråer	  och	  sådär?	  	  
	  
KJ	   Ja.	  	  
	  
I	   Ungefär	  hur	  många	  parallellt?	  	  
	  
KJ	   På	  hela	  Röd?	  För	  det	  finns	  ju…	  
	  
I	   	  Vi	  kan	  ta	  i	  ditt	  arbete.	  	  
	  
KJ	   Just	  nu	  så	  till	  exempel	  kanske	  vi	  har	  …	  ja	  men	  typ	  sex	  olika	  på	  gång	  och	  då	  

är	  det	  …	  några	  som	  är	  med	  samma	  byrå	  och	  sen	  är	  det	  några	  som	  är	  olika	  så	  
det	  är	  säkert	  fyra	  olika	  byråer	  som	  är	  på…	  

	  
I	   	  Hur	  tycker	  du	  samarbetet	  –	  för	  byråerna	  samarbetar	  med	  varandra	  på	  vissa	  

projekt	  antagligen?	  
	  
KJ	   Ja,	  jo	  det	  gör	  de	  ju.	  	  
	  
I	   Hur	  fungerar	  det	  tycker	  du?	  	  
	  
KJ	   Eh…	  vad	  ska	  man	  säga…	  det	  funkar	  ju	  bra	  ibland	  och	  mindre	  bra	  ibland	  och	  

det	  beror	  också	  på	  vilken	  typ	  av	  byrå	  det	  är	  som	  jobbar…	  om	  det	  är	  mer…	  
om	  man	  tänker	  att	  det	  är	  en	  mediebyrå	  och	  en	  reklambyrå	  så	  funkar	  det	  
ofta	  ganska	  bra	  för	  dem	  är	  ju	  inte	  så,	  de	  konkurrerar	  ju	  inte	  med	  varann	  på	  
samma	  sätt	  som	  om	  det	  skulle	  vara	  en	  till	  exempel	  digitalbyrå	  och	  en	  pr-‐
byrå	  som	  liksom	  konkurrerar	  mycket	  mer	  så	  att	  man	  går	  in	  på	  varandras	  
områden.	  Ibland	  funkar	  det	  jättebra	  att	  dem	  lyckas	  tillsammans	  liksom	  
hitta	  starka	  grejer	  och	  ibland	  blir	  det	  liksom	  vem	  ska	  göra	  vad	  och	  sådär.	  	  
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I	   Har	  ni	  något	  uttalat	  liksom	  aktivt	  strategi	  för	  att	  skapa	  alltså	  tillexempel	  

motverka	  könsnormer	  eller	  verka	  för	  bättre	  miljö	  i	  era	  kampanjer?	  	  
	  
KJ	   Oj	  eller	  det	  är	  två	  olika	  frågor,	  vad	  menar	  du?	  	  
	  
I	   Alltså	  det	  kan	  vara	  om	  ni	  har	  nån	  alltså	  liksom	  uttalad	  strategi	  för	  något	  

specifikt	  etiskt…	  Alltså	  exempel	  
	  
KJ	   Jaha,	  alltså	  exempel!	  	  
	  
I	   Ja,	  eller	  något	  annat	  liksom	  
	  
KJ	   Nej,	  det	  finns	  ju	  det	  är	  ju	  mer	  att	  det.	  Inte	  så	  liksom	  just	  att	  det	  är	  ett	  visst	  

område	  som	  vi	  vill	  främja	  med	  något	  speciellt	  varumärke	  utan	  det	  är	  just	  
att	  Röd	  som	  företag	  som	  har	  att	  vi	  ska	  följa	  de	  här	  etiska	  riktlinjerna	  och	  
lagstiftningarna	  och	  sådär	  men	  det	  är	  inte	  så	  att	  vi	  driver	  någon	  särskilt	  
fråga	  på	  det	  sättet.	  	  

	  
I	   Har	  du	  funderat	  över	  något	  drömprojekt	  du	  skulle	  vilja	  jobba	  med?	  

Någonting	  du	  skulle	  vilja	  göra	  här	  på	  företaget?	  	  
	  
KJ	   Oj…	  Eh…	  Nej	  men	  om	  man	  tänker	  just	  det	  här	  etiska	  perspektivet	  så	  finns	  

det	  ju	  jättemycket	  olika	  saker	  som	  man	  skulle	  kunna	  göra	  som	  företag	  
liksom	  och	  som	  varumärke	  och	  allting,	  alltifrån	  just	  en	  koppling	  till	  
miljöfrämjande	  eller	  ja,	  vad	  det	  nu	  kan	  vara	  för	  någonting.	  Sen	  är	  det	  ju	  
också	  att	  det	  måste	  vara,	  det	  måste	  ju	  någonstans	  vara	  liksom	  en	  att	  vi	  får	  
ut	  nånting	  av	  det	  också.	  Så	  att	  liksom	  ett	  exempel	  så	  har	  ett	  varumärke	  haft	  
ett	  samarbete	  med	  min	  stora	  dag	  som	  ni	  känner	  till?	  Där	  vi	  har	  haft	  i	  princip	  
att	  en	  viss	  –	  om	  det	  nu	  var	  10	  kr	  av	  varje	  var	  det	  nu	  var	  liksom	  såld	  x	  eller	  
någonting	  som	  gick	  till	  Min	  Stora	  Dag	  under	  julen	  och	  då	  har	  vi	  samlat	  in	  
några	  hundra	  tusen	  till	  dem	  och	  såna	  saker	  är	  såklart	  jätteroliga,	  liksom	  när	  
hon	  som	  var	  ansvarig	  för	  det	  varumärken	  får	  åka	  dit	  och	  lämna	  över	  den	  
här	  checken	  och	  de	  blir	  så	  fantastiskt	  glada	  och	  allting	  så	  såna	  saker	  är	  ju	  
liksom	  jättehärliga	  när	  man	  kan	  hitta	  samarbeten	  som	  liksom	  nånstans	  …	  
för	  det	  är	  ju	  något	  som	  var	  positivt	  i	  för	  oss	  också	  när	  vi	  kom	  ut	  till	  det	  här	  
med	  Ica-‐handlarna	  att	  vi	  gör	  det	  här	  och	  de	  tycker	  att	  det	  är	  en	  jättebra	  grej	  
så	  kan	  man	  hitta	  de	  är	  synergierna	  så	  är	  det	  jättekul	  men	  det	  är	  inte	  alltid	  
helt	  lätt	  och	  synka	  ihop	  det.	  Det	  måste	  ju	  finnas	  något	  riktigt	  syfte	  med	  det	  
för	  annars	  känns	  det	  inte	  äkta	  och	  liksom,	  riskerar	  man	  ju	  snarare	  bad	  will	  
på	  det.	  Men	  om	  jag	  har	  något	  stort	  drömprojekt	  nej	  det	  får	  jag	  ta	  och	  
fundera	  på.	  	  

	  
I	   Du	  får	  återkomma	  om	  du	  kommer	  på	  något	  (småskratt)	  
	  
KJ	   Ja.	  (småskrattar)	  
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Kent	  Borg,	  kreativ	  chef	  på	  reklambyrå	  Blå	  
	  
Intervju	  med	  Kent	  Borg	  den	  13	  april	  2012,	  kreativt	  ansvarig	  på	  reklambyrån	  Blå	  
	  
I	  =	  Intervjuledare	  
KB	  =	  Kent	  Borg	  
	  
	  
I	  	   Hur	  lång	  tid	  har	  du	  jobbat	  här	  på	  Blå?	  	  
	  
KB	   Åtta	  år,	  och	  innan	  dess	  åtta	  år	  på	  en	  annan	  stor	  reklambyrå.	  	  
	  
I	   Och	  det	  är	  din	  sammanlagda	  tid	  i	  branschen?	  	  
	  
KB	   Mm.	  	  
	  
I	   Vad	  har	  du	  för	  utbildning	  i	  grunden?	  	  
	  
KB	   Jag	  har	  gått	  på	  Berghs	  och	  gymnasiet.	  	  
	  
I	   Diplomutbildningen	  på	  Berghs?	  	  
	  
KB	   Ja.	  	  
	  
I	   Vi	  kommer	  ta	  upp	  lite	  generella	  frågor	  här	  så	  du	  får	  svara	  så	  spontant	  som	  

möjligt,	  det	  finns	  inget	  rätt	  eller	  fel.	  Så	  det	  är	  bara	  att	  du	  svarar	  vad	  som	  
kommer	  till	  dig…	  Kortfattat,	  hur	  skulle	  du	  definiera	  bra	  effektiv	  
marknadsföring?	  	  

	  
KB	  	   Bra	  effektiv	  marknadsföring…	  Någonting	  som	  på	  något	  sätt	  ger	  människor	  

någon	  form	  av	  upplevelse	  som	  i	  sin	  tur	  som	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  människor	  
agerar	  på	  något	  sätt.	  

	  
I	   Och	  hur	  skulle	  du	  i	  sin	  tur	  definiera	  dålig	  marknadsföring?	  Misslyckad	  

marknadsföring	  kan	  man	  säga?	  	  
	  
KB	  	   Som	  motsatsen,	  något	  som	  inte	  berör	  eller	  skapar	  någon	  form	  av	  upplevelse	  

och	  som	  bara	  blir	  i	  värsta	  fall	  irriterande	  och	  är	  nästan	  i	  lika	  fall	  bara	  blir	  
nonchalerad.	  Och	  som	  inte	  leder	  till	  någon	  form	  av	  reaktion	  eller	  aktivitet	  
över	  huvud	  taget	  från	  den	  som..	  mottagaren.	  	  

	  
I	   Den	  här	  reaktionen	  du	  nämner,	  menar	  du	  köp	  eller	  något	  annat?	  	  
	  
KB	   Köpa,	  läsa,	  prata	  om…	  det	  kan	  ju	  vara	  vad	  som	  helst.	  Men	  nånting…	  man	  vill	  

ju	  oftast	  nånting	  när	  man	  gör	  nån	  form	  av	  kommunikationsinsats	  och	  det	  …	  
ja	  att	  det	  leder	  till	  det	  för	  eller	  senare.	  Inte	  så	  att	  folk	  reser	  sig	  upp	  och	  
köper	  mjölk	  eller	  vad	  det	  handlar	  om	  utan	  att	  man	  över	  tid	  på	  något	  sätt	  
agerar	  så	  att	  det	  gynnar	  det	  varumärket	  eller	  den	  produkten	  eller	  tjänsten.	  	  
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I	   	  Om	  vi	  skulle	  säga	  hur…	  vad	  associerar	  du	  till	  marknadsföring	  som	  
innehåller	  god	  etik?	  En	  god	  etisk	  marknadsföring?	  Har	  du	  några	  
associationer	  kring	  det?	  Vad	  det	  ska	  innehålla?	  

	  
KB	   Nej…	  jag	  tror	  det	  kan	  innehålla	  ganska	  mycket.	  Egentligen	  vad	  som	  helst	  

och	  jag	  tror	  att	  all	  …	  all	  bra	  kommunikation	  på	  något	  sätt	  är	  etiskt	  korrekt	  
och	  ja…	  innehåller	  det	  helt	  enkelt.	  	  

	  
I	   Om	  vi	  ser	  till	  motsatsen	  där	  också	  ..	  har	  du	  några	  exempel	  på	  dålig	  etisk	  

marknadsföring	  eller	  dålig	  etisk	  reklam?	  	  
	  
KB	   Det	  är	  lite	  svårt	  och	  liksom	  definiera	  vad	  etik	  är	  för	  det	  första	  men	  på	  nåt	  

sätt	  så	  är	  väl	  det	  …	  sånt	  som	  människor	  …	  inte	  vill	  ha.	  Blir	  på	  nåt	  sätt	  …	  den	  
dåliga	  aspekten.	  Å	  ena	  sidan	  om	  man	  på	  något	  sätt	  kan	  förse	  människor	  
med	  något	  som	  de	  faktiskt	  vill	  ha	  och	  tycker	  om	  eller	  att	  man	  gör	  tvärtom	  
och	  ger	  folk	  skit	  så	  är	  väl	  det	  oetiskt	  då,	  utan	  att	  för	  den	  sakens	  skull	  
behöver	  handla	  om	  …	  inte	  vet	  jag	  sex,	  religion	  eller	  några	  sådana	  saker	  som	  
liksom…	  är	  lättare	  att	  förknippa	  med	  etik.	  För	  mig	  	  

	  
I	   Funderar	  du	  i	  din	  yrkesroll	  som	  creative	  director	  –	  funderar	  du	  över	  etik	  

hos	  er	  på	  företaget?	  Hur	  ni	  agerar?	  	  
	  
KB	   Ja	  absolut.	  	  
	  
I	  	   Ehm…	  hur	  går	  frågorna	  till	  eller	  hur	  tänker	  ni	  kring	  det	  liksom?	  	  
	  
KB	  	   Jag	  tror	  att	  det	  finns	  liksom	  inbyggt	  hos	  alla	  att	  fråga	  sig	  är	  det	  här	  …	  är	  det	  

här	  okej,	  kan	  vi	  göra	  såhär	  eftersom	  vi	  ansvarar	  ju	  mot	  vår	  uppdragsgivare	  
att	  människor	  tolkar	  det	  här	  på	  rätt	  sätt	  och	  om	  vi	  då	  går	  över	  nån	  slags	  
gräns	  för	  vad	  som	  skulle	  vara	  oetiskt	  så	  blir	  vi	  ju	  så	  att	  säga	  straffade	  för	  det	  
i	  slutändan	  men	  jag	  tror	  inte	  att	  det	  är	  där,	  det	  är	  inte	  för	  rädsla	  att	  bli	  
straffade	  som	  det	  finns	  inbyggt	  i	  alla	  processer	  utan	  för	  att	  man	  vill	  ge	  
människor	  bra	  saker	  och	  inte	  dåliga	  saker	  	  

	  
I	   Hur	  menar	  du	  att	  man	  blir	  straffad?	  
	  
KB	   	  	  Nej	  men	  alltså	  jag	  menar	  att	  om	  man	  går	  över	  någon	  slags	  etisk	  linje	  så	  är	  

det	  oftast	  så	  att	  det	  slår	  tillbaka	  på	  det	  varumärket	  och	  i	  och	  med	  att	  det	  är	  
annonsören	  som	  anlitar	  oss	  så	  blir	  dem	  såklart	  …	  borde	  dem	  bli	  nu	  har	  inte	  
det	  hänt	  jag	  kan	  inte	  komma	  på	  att	  det	  har	  hänt	  …	  att	  de	  blir	  förbannade	  
liksom	  .	  alltså	  om	  dem	  investerar	  massa	  pengar	  och	  folk	  tolkar	  det	  på	  fel	  
sätt	  så	  blir	  pengarna	  kastade	  i	  sjön	  och	  det	  är	  väl	  det	  jag	  menar	  med	  
straffade	  	  

	  
I	   Har	  det	  uppstått	  en	  situation	  här	  på	  din	  arbetsplats	  där	  du	  har	  känt	  dig	  

tveksam	  till	  mot	  ett	  uppdrag	  av	  etiska	  skäl?	  	  
	  
KB	   Jaha,	  ett	  uppdrag?	  	  
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I	   Ja,	  eller	  en	  kund	  eller	  ett	  projekt	  	  
	  
KB	   Ja…	  det	  har	  det	  ju…	  ska	  bara	  försöka	  komma	  på	  vad	  det	  kan	  tänkas	  vara…	  	  
	  
I	   Du	  behöver	  inte	  nämna	  något	  specifikt	  om	  du	  inte…	  	  
	  
KB	   Nej	  okej,	  men	  det	  har	  det	  ju.	  	  
	  
I	   Hur	  agerade	  du	  i	  de	  situationerna,	  tackade	  du	  nej	  till	  att	  jobba	  med	  dem	  

eller	  du	  kanske	  inte	  minns?	  	  
	  
KB	   Jag	  tror	  både	  och,	  jag	  tror	  jag	  både	  tackat	  nej	  och	  alltså	  oftast	  är	  det	  ett	  

beslut	  som	  man	  är	  fler	  som	  fattar…	  vill	  vi	  vara	  en	  del	  av	  det	  här	  eller	  inte.	  
Och	  det	  har	  aldrig	  liksom	  varit	  något	  svårt	  val	  utan	  det	  har	  alltid	  givit	  sig	  att	  
nej	  men	  det	  här	  känns	  inte	  OK.	  	  

	  
I	   Det	  har	  alltså	  varit	  tydliga	  beslut	  när	  något	  varit	  tveksamt	  av	  etiska	  skäl	  om	  

jag	  fattar	  dig	  rätt?	  	  
	  
KB	   Ja…	  ja.	  	  
	  
I	   Har	  du	  som	  ansvarig	  i	  något	  projekt	  mött	  motstånd	  från	  medarbetare	  som	  

inte	  velat	  jobba	  med	  specifika	  kunder	  eller	  projekt?	  	  
	  
KB	   Ja…	  det	  har	  jag.	  	  
	  
I	  	   Varför?	  Eller	  hur,	  det	  har	  varit	  olika	  skäl	  antar	  jag?	  	  
	  
KB	   Ja	  precis	  det	  har	  varit	  olika	  skäl	  ja.	  Men	  då	  har	  det	  alltid	  liksom	  …	  då	  har	  vi	  

alltid	  försökt	  och	  liksom	  prata	  om	  varför	  och	  för	  ibland	  kan	  det	  ju	  bygga	  på	  
nån	  slags	  …	  förutfattad	  mening	  om	  ett	  varumärke	  eller	  ett	  företag	  eller	  en	  
organisation…	  och	  ibland	  stämmer	  det	  och	  så	  har	  man	  rätt	  i	  det	  eller	  så	  har	  
man	  det	  inte	  och	  då	  har	  det	  väl	  hänt	  att	  nån	  har	  sagt	  att	  nej	  jag	  vill	  inte	  
jobba	  med	  det	  där	  och	  så	  har	  man	  försökt	  prata	  om	  varför	  och	  då	  har	  det	  
blivit	  så	  att	  man	  har	  gjort	  det	  ändå	  för	  man	  kanske	  inte	  har	  sett	  på	  det	  här	  
varumärket	  på	  samma	  sätt.	  Är	  det	  otydligt?	  	  	  

	  
I	   Nej	  jag	  förstår	  vad	  du	  menar,	  absolut.	  	  
	  
KB	   (berättar	  ett	  exempel	  där	  en	  produkt	  väckt	  debatt	  på	  kontoret	  då	  några	  tyckt	  

att	  det	  inte	  känts	  OK	  att	  arbeta	  med.	  Detta	  har	  censurerats	  på	  informantens	  
begäran)	  	  

	   	  
Ja	  men	  vad	  är	  det	  för	  någonting,	  vad	  har	  det	  för	  funktion	  vad	  säger	  de	  som	  
vill	  marknadsföra	  det?	  De	  säger	  liksom	  hur	  det	  ska	  användas	  och	  ju	  mer	  vi	  
pratade	  om	  det	  så	  förstod	  vi	  att	  det	  kanske	  är	  en	  bra	  grej.	  Men	  använt	  på	  
rätt	  sätt	  och	  då	  gäller	  det	  att	  framställa	  det	  som	  sådant	  och	  inte	  som	  något	  
annat.	  	  
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I	  	   Så	  ni	  försöker	  se	  från	  båda	  sidorna	  i	  en	  sådan	  situation	  där	  utomstående	  
faktorer	  skulle	  hävda	  att	  produkten	  är	  oetisk?	  	  

	  
KB	   Absolut,	  och	  i	  det	  här	  fallet	  kändes	  det	  som	  ja,	  men	  om	  vi	  ser	  på	  det	  ur	  det	  

här	  sättet,	  då	  kan	  vi	  ju	  jobba	  med	  det	  …	  och	  kanske	  då	  försöka	  förändra	  den	  
bild	  som	  finns	  till	  det	  bättre.	  	  

	  
I	  	   Nu	  kommer	  vi	  gå	  in	  på	  de	  stora	  frågorna	  helt	  enkelt,	  det	  vi	  gick	  igenom	  nu	  

var	  ju	  lite	  generella	  frågor.	  Har	  ni	  några	  kriterier,	  eller	  har	  du	  som	  kreativt	  
ansvarig	  några	  kriterier	  i	  valet	  av	  kunder	  som	  ni	  ska	  pitcha	  på?	  	  

	  
KB	   Nej.	  	  
	  
I	   Det	  varierar	  lite	  från	  …?	  	  
	  
KB	   Alltså	  menar	  du	  ur	  ett	  etiskt	  perspektiv	  då?	  	  
	  
I	   Ja	  det	  kan	  vi	  säga.	  	  
	  
KB	   Nej	  vi	  har	  inga	  sådana	  kriterier	  samtidigt	  så	  finns	  det	  såklart	  varumärken	  

och	  kunder	  som	  man	  är	  mindre	  sugen	  på	  att	  jobba	  med	  och	  ofta	  hamnar	  
man	  inte	  i	  sådana	  pitcher	  eller	  i	  sådana	  uppdrag	  men	  det	  finns	  ingen	  lista	  
på	  att	  man	  måste	  ha	  …	  ja	  inte	  vet	  jag…	  den	  här	  och	  den	  här	  typen	  av	  CSR-‐
arbete	  eller	  personalvård	  eller	  vad	  det	  kan	  tänkas	  vara	  för	  någonting.	  	  

	  
I	  	   Kan	  du	  utifrån	  dina	  egna	  erfarenheter	  beskriva	  relationen	  mellan	  byrå	  och	  

kund?	  Var	  tycker	  du	  oftast	  att	  beslutsmakten,	  den	  yttersta	  beslutsmakten	  
ligger	  i	  projekt?	  	  

	  
KB	   Ytter…	  alltså	  vadå	  yttersta	  beslutsmakten	  angående…	  ?	  
	  
I	  	   Om	  en	  kampanj	  ska	  drivas	  igenom	  exempelvis	  och	  ni	  har	  en	  otroligt	  bra	  idé	  

som	  kunden	  är	  tveksam	  till,	  var	  känner	  du	  att	  beslutsmakten	  i	  sådana	  
situationer	  ligger?	  	  

	  
KB	   Tyvärr	  oftast	  hos	  kunden.	  Det	  borde	  vara	  hos	  den	  tänkta	  målgruppen	  

snarare	  än	  hos	  ibland	  en	  person	  som	  bara	  inte	  gillar…	  	  
	  
I	  	   Kan	  ni…	  det	  här	  är	  ju	  en	  känslig	  fråga	  kanske	  men	  kan	  ni	  ibland	  kör	  över	  

kunden	  eller	  kan	  ni	  känna	  att	  kunderna	  saknar	  …	  
	  
KB	   kompetens?	  	  
	  
I	   Ja	  lite	  så?	  Att	  kunderna…	  att	  ni	  faktiskt	  kan	  mer	  om	  den	  tilltänkta	  

målgruppen	  än	  vad	  kunderna	  kan	  och	  därmed	  bör	  få	  mer	  …	  inte	  mer	  makt	  
kanske	  men	  mer	  …?	  

	  
KB	   Ja	  absolut,	  det	  tycker	  jag	  nog	  ofta	  att	  det	  känns	  som,	  det	  kommer	  inte	  de	  

hålla	  med	  om	  säkert	  men…	  Nej	  men	  just	  utifrån,	  dom	  kan	  ju	  sin	  produkt	  och	  
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sin	  tjänst	  och	  sin	  marknad	  kanske	  bättre	  men	  kan	  ibland	  ha	  svårare	  att	  se	  
för	  allmänheten	  eller	  för	  målgruppen,	  liksom	  den	  tänkta	  köparen	  av	  den	  
här	  produkten	  eller	  tjänsten…	  förstår	  du	  vad	  jag	  menar?	  

	  
I	  	   Ja,	  absolut.	  	  
	  
KB	   Att	  ibland	  kan	  det	  kännas	  som	  att	  man	  tillgodoser	  sina	  egna	  krav	  på	  en	  

kampanj	  snarare	  än	  de	  krav	  som	  gemene	  man	  ställer	  på	  en	  kampanj.	  	  
	  
I	   Om	  du	  skulle	  tänka	  dig	  en	  motsatt	  situation	  där	  kunden	  kommer	  med	  ett	  

förslag	  som	  ni	  ställer	  er	  otroligt	  kritiska	  till	  och	  som	  du	  nämnde	  tidigare	  så	  
är	  det	  kunden	  som	  har	  den	  yttersta	  beslutsmakten	  i	  de	  situationerna.	  Hur	  
går	  ni	  till	  väga	  om	  ni	  känner	  att	  det	  är	  ett	  förslag	  som	  ni	  är	  otroligt	  kritiska	  
till?	  Och	  de	  verkligen	  vill	  genomföra	  det	  här	  med	  er?	  	  

	  
KB	   Då	  skulle	  vi	  nog	  inte	  genomföra	  det.	  Om	  vi	  inte	  trodde	  att	  det	  skulle	  

fungera.	  	  
	  
I	  	   Hur	  skulle	  er	  relation	  till	  kunden	  under	  en	  sådan	  process	  se	  ut?	  	  
	  
KB	   	  Ja,	  det	  beror	  ju	  på	  hur	  relationen	  såg	  ut	  innan,	  för	  vissa	  kunder	  är	  det	  helt	  

okej	  att	  säga	  nej	  men	  då	  kan	  ni	  göra	  det	  själva	  och	  vi	  kan	  rekommendera	  
den	  här	  och	  den	  här	  leverantören	  då	  och	  andra	  kunder	  kanske	  blir	  jättearga	  
och	  säger	  tack	  och	  hej	  och	  försvinner.	  Men	  det	  beror	  på	  vad	  man	  har	  för	  
relation	  sen	  innan,	  hur	  länge	  man	  har	  jobbat	  och	  hur	  bra	  samarbetet	  
fungerar	  liksom.	  Hur	  pass	  öppna	  och	  toleranta	  man	  är	  med	  varandra.	  	  

	  
I	   Har	  det	  uppstått	  någon	  sådan	  situation?	  
	  
KB	   Ja,	  vi	  har	  tackat	  nej	  till	  saker	  och	  ting	  som	  en	  kund	  har	  velat	  göra	  för	  att	  vi	  

inte	  har	  trott	  på	  det	  och	  men	  ändå	  liksom…	  det	  gäller	  ju	  att	  göra	  det	  utan	  att	  
bli	  småsint	  på	  något	  vis	  och	  utan	  mer…	  ja	  men	  visst	  gör	  det	  så	  får	  vi	  se	  om	  
det	  fungerar	  men	  gör	  det	  med	  de	  här	  istället	  då.	  	  

	  
I	   Ehm…	  vad	  tycker	  du	  att	  ni	  som	  byrå	  har	  för	  ansvar	  sett	  ur	  ett	  

samhällsperspektiv?	  	  
	  
KB	  	  	  	  	  	  	   Egentligen	  ganska	  stort	  men	  jag	  tycker	  att	  det	  ansvaret	  borde	  delas	  mer	  

med	  kunderna	  för	  de	  har	  precis	  samma	  ansvar	  och	  men	  jag	  tror	  inte	  att	  
kunderna	  reflekterar	  lika	  mycket	  över	  det	  ansvaret	  utan	  de	  är	  mer	  
ansvariga	  för	  sin	  egen	  produkt	  eller	  tjänst	  och	  den	  går	  liksom	  före.	  	  

	  
I	   Har	  jag	  fattat	  dig	  rätt	  om	  du	  tycker	  att	  kunderna	  lägger	  över	  ansvaret	  lite	  på	  

er	  byråer?	  
	  
KB	   Nej	  utan	  mer	  som	  att	  jag	  tycker	  att	  dom	  som	  producerar	  kommunikation	  på	  

något	  sätt	  har	  ett	  ansvar	  att	  det	  görs	  på	  ett	  bra	  …	  att	  den	  kommunikationen	  
liksom	  är	  respektfull	  mot	  mottagaren	  och	  jag	  tror	  att	  de	  flesta	  byråer	  
försöker	  att	  ta	  det	  ansvaret	  men	  kan	  ibland	  känna	  att	  det	  är	  mindre	  viktigt	  
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hos	  en	  kund	  som	  bara	  vi	  gör	  såhär	  så	  kommer	  det	  sälja	  och	  då	  kommer	  min	  
chef	  bli	  jätteglad	  och	  då	  kommer	  jag	  få	  högre	  lön	  och	  så	  vidare	  	  

	  
I	   Hur	  viktigt	  skulle	  du	  säga	  att	  etiska	  ställningstaganden	  som	  vi	  har	  varit	  inne	  

lite	  på…	  
	  
KB	  	   (avbryter)	  Får	  jag	  bara	  fråga,	  hur	  definierar	  du	  etik	  i	  det	  här	  

sammanhanget?	  
	  
I	   Det	  är	  det	  som	  är	  hela	  grejen	  med	  uppsatsen	  kan	  man	  säga	  att	  etik	  är	  något	  

otroligt	  subjektivt	  och	  ändå	  finns	  det	  regler	  som	  menar	  att	  marknadsföring	  
ska	  innehålla	  god	  etik.	  Så	  alltså	  hela	  saken	  med	  vår	  uppsats	  är	  att	  se	  hur	  ni	  
definierar	  etik,	  det	  är	  väl	  vad	  vi	  är	  kritiska	  mot	  att	  det	  faktiskt	  finns	  
branschregler	  som	  säger	  att	  marknadskommunikation	  ska	  innehålla	  god	  
etik	  men	  etik	  är	  subjektivt.	  	  

	  
KB	   Ingen	  vet	  vad	  det	  är	  eller	  vad	  det	  betyder?	  	  
	  
I	   Precis.	  	  
	  
KB	   Vad	  skönt	  ,	  det	  kändes	  liksom	  som	  att	  jag	  hade…	  
	  
I	   Det	  finns	  verkligen	  inga	  rätt	  eller	  fel	  utan	  vad	  vi	  är	  kritiska	  mot	  är	  mer	  hur	  

branschreglerna	  är	  uppbyggda…	  Men	  ehm…	  hur	  viktigt	  skulle	  du	  säga	  att	  
etiska	  ställningstaganden	  är	  i	  arbetet	  mot	  kund?	  Händer	  det	  ofta	  att	  ni	  
behöver	  sätta	  ner	  foten?	  	  

	  
KB	   Ja	  men	  det	  är	  väldigt	  ofta.	  Det	  är	  så	  ja	  men	  om	  jag	  försöker	  definiera	  etik	  

som	  något	  som	  om	  man	  försöker	  ge	  människor	  en	  upplevelse	  och	  
misslyckas	  med	  det	  för	  att	  man	  inte	  tar	  mottagaren	  på	  allvar	  och	  visar	  dem	  
respekt	  så	  är	  det	  ganska	  ofta	  som	  det	  sker	  …	  nej	  men	  vänta	  nu	  så	  här	  kan	  vi	  
inte	  göra	  eller	  säga	  eller	  uttrycka	  oss	  för	  människor	  kommer	  tro	  att	  vi	  är	  
dumma	  i	  huvudet	  om	  vi	  säger	  på	  det	  här	  sättet…	  så	  händer	  ju	  det	  dagligen	  
skulle	  jag	  säga	  men	  ställd	  på	  ett	  annat	  sätt	  så	  är	  det	  sällan	  det	  handlar	  om	  
religion,	  sex,	  våld	  och	  såna	  saker	  som	  man	  diskuterar	  utan	  det	  är	  mer,	  hur	  
visar	  vi	  respekt	  eller	  inte	  för	  den	  som	  ska	  ta	  emot	  det	  här.	  	  

	  
I	  	  	  	   Känner	  du	  till	  de	  här	  reglerna	  för	  marknadskommunikation?	  ICC:s	  regler?	  
	  
KB	   Nej.	  	  
	  
I	   Nej?	  Ehm.	  Skulle	  du	  säga	  att	  det	  finns	  ett	  särskilt	  stadium	  i	  ett	  

produktionsled	  av	  en	  kampanj	  där	  det	  är	  extra	  viktigt	  att	  tänka	  på	  etiska	  
frågor?	  	  

	  
KB	   Jag	  tror	  faktiskt	  att	  det	  är	  hela	  vägen,	  det	  finns	  liksom	  fullt	  av	  massa	  beslut	  

som	  tas	  under	  resans	  gång	  som	  alla	  kan	  liksom	  gå	  åt	  det	  ena	  eller	  andra	  
hållet.	  Allt	  ifrån	  liksom…	  nej	  jag	  tror	  det	  är	  hela	  vägen.	  	  
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I	   Funderar	  du	  på,	  vi	  har	  ju	  varit	  inne	  på	  det	  tidigare	  men	  funderar	  du	  på	  
huruvida	  reklambyråer	  har	  ett	  ansvar	  att	  verka	  för	  god	  etisk	  
marknadsföring?	  

	  
KB	   Ja	  det	  tycker	  jag	  att	  jag	  gör	  och	  som	  jag	  sa	  så	  tycker	  jag	  absolut	  att	  vi	  har	  

det.	  	  
	  
	  

INSPELNINGEN	  AVBRUTEN	  AV	  TEKNISKA	  PROBLEM.	  INGET	  SOM	  NÄMNTS	  
EFTER	  ATT	  INSPELNINGEN	  AVBRUTITS	  KOMMER	  TAS	  MED	  I	  ANALYS	  AV	  
INTERVJUERNA.	  

	  
	  
	  
	  
	   	  
	  

	  
	   	  



	  
26	  

	  

Gunilla	  Solberg,	  kreativ	  chef	  på	  PR-‐byrå	  Rosa	  
	  
Intervju	  med	  Gunilla	  Solberg	  den	  17	  april	  2012	  på	  pr-‐byrån	  Rosa	  
	  
I=	  Intervjuledare	  
GS	  =	  Gunilla	  Solberg	  
	  
I	   Vår	  första	  fråga	  är,	  vad	  du	  har	  för	  utbildning?	  
	  
GS	   Jag	  har	  retorikkonsult-‐utbildning,	  så	  jag	  pluggade	  retorik	  på	  Södertörn	  och	  

sen	  så	  har	  jag	  pluggat	  lite	  andra	  lösa	  grejer,	  såhär	  teckenspråk	  och	  spanska	  
och	  sånt	  där	  men	  retorikkonsultutbildning	  

	  
I	   Och	  hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  här	  på	  Rosa?	  
	  
GS	   Sen	  2006,	  slutet	  på	  2006	  
	  
I	   Mm	  och	  vad	  har	  du	  för	  yrkestitel?	  
	  
GS	   Kreativ	  chef!	  
	  
I	   Sammanfattningsvis,	  vad	  skulle	  du	  säga	  är	  ditt	  ansvarsområde	  som	  kreativ	  

chef?	  
	  
GS	   Det	  är	  två	  delar	  av	  det,	  det	  ena	  är	  ju	  att	  se	  till	  att	  det	  utvecklas	  bra,	  starka,	  

kreativa	  idéer	  för	  våra	  kunder	  som	  också	  är	  intäktsbärande	  så	  att	  de	  inte	  
bara	  är	  en	  rolig	  idé	  utan	  en	  kreativ	  lönsam	  idé,	  och	  sen	  så	  dessutom	  se	  till	  
att	  skapa	  ett	  kreativt	  klimat	  internt,	  det	  vill	  säga	  se	  till	  att	  idéer	  föds	  eller	  
utvecklas	  där	  de	  finns	  och	  inte	  nödvändigtvis	  på	  de	  självklara	  ställena	  utan	  
som	  skapar	  ett	  tillåtande	  och	  kreativt	  klimat	  hos	  alla.	  

I	   Hur	  lång	  tid	  har	  du	  jobbat	  i	  branschen?	  
	  
GS	   Då	  blir	  det,	  två	  år	  innan	  jag	  började	  här	  också	  då	  kan	  man	  säga,	  så	  då	  blir	  

det,	  ja	  ni	  får	  räkna	  på	  det	  
	  
I	   	  Åtta!	  
	  
GS	   Exakt,	  men	  jag	  var	  egen	  innan,	  jag	  har	  varit	  i	  egen	  regi	  
	  
I	   Hur	  frilansade	  du	  då?	  Liksom	  vilken	  roll?	  
	  
GS	   Då	  frilansade	  jag	  mer	  inom	  renodlad,	  nästan	  copywriting	  skulle	  jag	  säga	  för	  

då	  hade	  jag	  ett	  retorikföretag	  så	  då	  gled	  man	  ofta	  in	  i,	  det	  gränsar	  ju	  väldigt	  
mycket	  till	  pr,	  det	  är	  ju	  hur	  man	  uttrycker	  sig	  till,	  på	  rätt	  sätt	  till	  rätt	  
målgrupp.	  Med	  väldigt	  mycket	  text,	  eller	  föreläsningar	  på,	  inom	  retorik	  kan	  
man	  säga,	  men	  ändå	  i	  den	  här	  branschen,	  till	  väldigt	  stor	  del.	  
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I	   Spännande!	  Hur	  skulle	  du	  definiera	  bra	  marknadsföring?	  
	  
GS	   Mm,	  härlig	  liten	  fråga!	  Ehm,	  bra	  marknadsföring	  är	  ju,	  aah..	  marknadsföring	  

som	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  kommunicerar	  ett	  kärnvärde	  skulle	  jag	  säga,	  hos	  en	  
person,	  ett	  företag	  eller	  en	  produkt.	  

	  
I	   Och,	  dålig	  marknadsföring	  då?	  
	  
GS	   	  Det	  är	  någonting	  som	  har,	  ehm,	  antingen	  som	  är	  väldigt	  luddigt	  som	  ingen	  

förstår	  eller	  någonting	  som	  har	  ett	  dolt	  budskap.	  
	  
I	   Om	  man	  tar	  in	  etikbegreppet	  i	  relation	  till	  god	  och	  dålig	  marknadsföring,	  

hur	  tycker	  du	  då,	  ja	  vad	  associerar	  du	  till	  god	  etik	  i	  marknadsföring?	  
	  
GS	   Ja	  men	  god	  etik	  det	  tycker	  jag,	  det	  blir	  viktigare	  och	  viktigare.	  Och	  dels	  blir	  

det	  viktigare	  för	  kunderna	  för	  att	  de	  kan	  tjäna	  pengar	  på	  det,	  de	  kan	  tjäna	  
lojala	  kunder	  eller	  medarbetare	  eller	  vem	  det	  nu	  är	  man	  kommunicerar	  till	  
genom	  att	  vara	  öppen	  och	  transparent	  och	  ärlig!	  Man	  kan	  tjäna	  väldigt	  
mycket	  på	  det,	  å	  andra	  sidan	  så	  är	  det	  ju	  svårare	  för	  företagen	  att	  inte	  vara	  
ärliga	  i	  dagsläget	  så	  det	  blir	  ju	  lite	  tudelat	  där.	  

	  
I	   Mm,	  men	  god	  etik	  i	  marknadsföring…	  är	  det	  främst	  öppenhet	  du	  kanske	  

tänker	  på?	  
	  
GS	   God	  etik	  är	  ju	  öppenhet	  till	  stor	  del,	  men	  jag	  skulle	  också	  säga	  att	  god	  etik	  

blir	  mer	  och	  mer	  att	  liksom	  tjäna	  ett	  syfte	  i	  ett	  större	  sammanhang,	  att	  vara	  
något	  mer	  av	  en	  samhällsbyggare	  eller	  bli	  lite	  politisk	  vilket	  man	  kanske	  
dels	  inte	  har	  vågat	  vara	  förut,	  och	  inte	  behövt	  vara	  förut	  kan	  man	  väl	  
uttrycka	  det,	  jag	  tror	  det	  klimatet	  börjar,	  det	  börjar	  bli	  mer	  och	  mer	  det	  
klimatet.	  Och	  då	  tycker	  jag	  det	  är	  positivt	  för	  det	  utvecklas	  alltså	  mot	  att	  
man	  både	  kräver	  en,	  som	  konsument	  en	  godare	  etik	  hos	  företag	  eller	  
avsändare	  men	  också	  att	  man	  som	  företagen	  tjänar	  väldigt	  mycket	  på	  det	  
om	  man	  vågar,	  så	  så.	  

	  
I2	   Vad	  tror	  du	  det	  beror	  på,	  att	  det	  har	  förändrats,	  att	  det	  blir	  mer?	  
	  
GS	   Dels	  det	  självklara	  svaret	  är	  ju	  att	  man	  som	  konsument	  har	  större	  

inflytande	  idag,	  insyn	  och	  inflytande,	  i	  företag	  och	  organisationers	  
verksamhet,	  sen	  tror	  jag	  också	  att	  det	  är,	  att	  människor	  pratar	  mer	  med	  
varandra	  idag.	  Det	  är	  bara	  att	  titta	  på	  såhär	  arabiska	  våren	  eller	  sånt	  som	  
händer	  i	  fjärran	  länder	  har	  man	  koll	  på	  idag	  så	  det	  utvecklas	  såhär	  ett	  mer	  
rättrådigt	  klimat,	  egentligen	  av	  samma	  digitala	  utveckling,	  eller	  mediala	  
utveckling	  ska	  jag	  säga,	  man	  har	  koll	  på	  grejer	  världen	  över	  så	  det	  blir	  ett	  
större	  samhällsmedvetande	  idag	  vilket	  jag	  tror	  liksom	  puttar	  fram	  den,	  de	  
värderingar	  och	  den	  kulturen	  också	  i	  större	  utsträckning.	  

	  
I	   Vad	  associerar	  du	  då	  dålig	  etik	  till	  i	  marknadsföring?	  
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GS	   Sen	  är	  det	  ju	  extremt	  beroende	  på	  vem	  man	  är	  eller	  vad	  man	  är	  i	  det	  här	  
fallet.	  Dålig	  etik	  skulle	  jag	  kunna	  sammanfatta	  med	  att	  man	  försöker	  lura	  
någon,	  helt	  enkelt.	  

	  
I	   Funderar	  du	  över	  etik	  i	  din	  yrkesroll?	  
	  
GS	   Ja	  jättemycket,	  och	  dels	  lite	  det	  som	  jag	  var	  inne	  på	  att	  man	  behöver	  göra	  

det	  i	  större	  utsträckning	  idag	  och	  man	  vill	  ju	  göra	  det	  i	  större	  utsträckning,	  
för	  det	  är	  ju	  de	  här	  två	  igen	  då;	  det	  krävs	  av	  konsument,	  och	  man	  kan	  vinna	  
väldigt	  mycket	  på	  det.	  Så	  att	  jag	  tänker	  att	  ur	  båda	  perspektiven	  kan	  man	  
säga,	  och	  när	  man	  får	  ihop	  det	  då	  så	  blir	  det	  ju	  fantastiskt	  bra	  så	  jag	  skulle	  
säga	  att,	  jag	  strävar	  efter	  det	  mycket,	  mycket	  mer	  idag,	  att	  liksom	  föreslå	  
god	  etik	  i	  ett	  jättemycket	  större	  sammanhang	  än	  vad	  jag	  kanske	  skulle	  gjort	  
för	  några	  år	  sen.	  Jag	  kan	  lägga	  till	  en	  grej	  också,	  såklart	  strävar	  man	  efter	  
god	  etik	  liksom	  personligen	  också	  och	  det	  tror	  jag	  att	  det	  också,	  om	  jag	  
vänder	  å	  det	  och	  ser	  på	  mig	  själv	  som	  medarbetare	  så	  ser	  man	  på	  god	  etik,	  
man	  kan	  välja	  mer	  idag,	  man	  behöver	  inte	  ta	  alla	  uppdrag,	  man	  kan	  kräva	  
som	  medarbetare	  att	  liksom	  stå	  för	  sin	  sak	  på	  moderna	  företag.	  Så	  det	  blir	  
det	  andra	  perspektivet.	  

I	   Har	  det	  uppstått	  situationer	  när	  du	  har	  känt	  dig	  tveksam	  till	  ett	  projekt?	  
	  
GS	   Ja.	  	  
	  
I	   Och	  hur	  hanterade	  du	  den	  situationen?	  
	  
GS	   Ehm,	  jag	  har	  varit	  med	  om	  det	  två	  gånger,	  ena	  gången	  var	  det	  

självsanerande	  för	  det	  var	  ett	  uppdrag	  som	  ingen	  kände	  att	  det,	  de	  kunde	  
stå	  för	  varken	  personligen	  eller	  kontra	  andra	  kunder	  vi	  hade,	  det	  vill	  säga	  
att	  det	  kunde	  bli	  en	  förlust	  av	  en	  annan,	  ett	  annat	  projekt	  om	  vi	  tog	  det.	  Så	  
då	  löste	  det	  sig	  själv.	  Och	  i	  det	  andra	  sammanhanget	  så	  kunde	  jag	  hitta	  delar	  
i	  det	  kunduppdraget	  som	  jag	  kunde	  stå	  för	  och	  då	  valde	  jag	  att	  jobba	  med	  
dem	  istället	  isolerat	  och	  inte	  företaget	  i	  stort.	  

I	   Men	  du	  mötte	  inga	  problem	  med	  att	  säga	  nej	  till	  något	  att	  uppdragen?	  
	  
GS	   Inte	  alls.	  Nej.	  
	  
I	   Har	  du	  som	  ansvarig	  i	  något	  projekt	  mött	  motstånd,	  eller	  ovilja	  från	  någon	  

medarbetare	  att	  jobba	  med	  något?	  
	  
GS	   Ja	  flera	  gånger!	  
	  
I	   Och	  hur	  hanteras	  de	  situationerna?	  
	  
GS	   Alltså,	  vår	  filosofi	  här	  är	  ju	  att	  ingen	  ska	  behöva	  jobba	  med	  någonting	  som	  

de	  inte	  står	  för	  och	  också	  för	  att	  man	  inte	  blir	  bra	  då.	  Så	  att	  det	  löser	  sig	  ofta	  
ganska	  av	  sig	  självt	  kan	  man	  säga,	  jag	  har	  inte	  haft	  något	  problem	  med	  det.	  

	  
I	   Nej.	  Ehm,	  hur	  väljer	  ni	  vilka	  kunder	  ni	  ska	  pitcha	  på?	  
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GS	   ja	  där	  är	  det	  ju,	  här	  jobbar	  vi	  ganska	  mycket	  så	  att	  det	  är	  personliga	  initiativ	  
som	  styr	  ofta	  vilka	  uppdrag	  vi	  aktivt	  letar	  efter,	  vi	  är	  ju	  så	  stora	  nu	  så	  
uppdragen	  kommer	  ju	  hit	  ofta	  och	  då	  känner	  man	  ju	  att	  gör	  de	  det	  så	  kollar	  
man	  är	  det	  någon	  som	  vill	  jobba	  med	  det	  och	  annars	  är	  det	  ju	  ingen	  som	  har	  
sökt	  upp	  det	  om	  ingen	  vill	  jobba	  med	  det	  på	  något	  sätt,	  så	  jag	  vet	  inte	  riktigt	  
hur	  jag	  ska..	  

	  
I	   	  Uppdragen	  kommer	  till	  er	  snarar	  än	  att..?	  
	  
GS	   	  Oftare	  i	  större	  utsträckning	  och	  är	  det	  så	  att	  de,	  att	  någon	  aktivt	  söker	  upp	  

dem	  så	  vill	  ju	  de	  jobba	  med	  dem	  och	  där	  är	  vi	  rätt	  toleranta.	  Det	  finns	  ju	  
några	  uppenbara	  som	  då	  skulle	  stöta	  bort	  andra	  kunder	  men	  det	  är	  sånt	  
som	  strider	  mot	  mänskliga	  rättigheter	  på	  den	  nivån,	  alternativt	  porr	  för	  då	  
skulle	  det	  stöta	  bort	  välgörenhetsorganisationer,	  då	  skulle	  vi	  tappa	  dem	  
alltså	  ni	  förstår	  hur	  jag	  tänker?	  

	  
I	   	  Ja.	  I	  de	  situationer	  när	  medarbetare	  har,	  inte	  velat	  arbeta	  med	  ett	  projekt,	  

vad	  har	  det	  varit	  för	  skäl	  då?	  
	  
GS	   	  Då	  har	  det	  i	  några	  fall	  varit	  politisk	  övertygelse,	  och	  då	  har	  vi	  alltid	  någon	  

som	  har	  den	  övertygelsen	  så	  då	  löser	  det	  sig	  ändå.	  Sen	  har	  det	  också	  varit	  
personliga	  livsval	  någon	  gång,	  är	  man	  vegetarian	  kanske	  man	  inte	  vill	  jobba	  
med	  hamburgarrestauranger,	  att	  man	  känner	  att	  det	  är	  ett	  problem.	  Ehm,	  
någon	  kan	  ha	  haft	  ursprung	  i	  ett	  land	  som	  har	  gjort	  att	  man	  har	  svårt	  att	  
jobba	  med	  ett	  projekt	  som	  står	  för	  något,	  alltså	  det	  har	  varit	  lite	  olika	  så	  att	  
bakgrund,	  politisk	  övertygelse	  eller	  liksom	  livsval,	  de	  tre.	  

I	   	  Ja	  okej.	  Kan	  du	  utifrån	  dina	  egna	  erfarenheter	  beskriva	  relationen	  mellan	  
byrå	  och	  kund?	  

	  
GS	   	  Vad	  gäller	  etik	  eller	  generellt?	  
	  
I	   Nej	  generellt	  kan	  vi	  ta	  först.	  
	  
GS	   Kan	  inte	  du	  ställa	  den	  frågan	  igen,	  den	  var	  svår.	  
	  
I	   	  Hur	  upplever	  du	  själv	  hur	  relationen	  mellan	  byrå	  och	  kund	  är?	  
	  
GS	   Är?	  Ehm…	  
	  
I	   Överlag	  
	  
GS	   Överlag,	  just	  det	  
	  
I	   Finns	  det	  någon	  slags	  maktrelation,	  att	  den	  ena	  har	  lite	  överhanden	  på	  den	  

andra	  eller	  kan	  spela	  utsina	  kort	  lite?	  
	  
GS	   Mm,	  här	  tycker	  jag	  det	  kommer	  ner	  jättemycket	  till	  att	  det	  är	  människor	  

allting,	  personliga	  relationer.	  Att	  i	  vissa	  sammanhang,	  om	  man	  tar	  
maktperspektivet,	  så	  har	  kunden	  en	  enorm	  makt	  och	  det	  kan	  handla	  om	  



	  
30	  

olika,	  olika	  saker,	  det	  kan	  vara	  en	  stark	  ekonomisk	  makt	  det	  vill	  säga	  att	  en	  
byrå	  är	  väldigt	  beroende	  av	  den,	  den	  personen	  eller	  den	  kunden	  på	  grund	  
av	  ekonomi.	  Ibland	  kan	  det	  också	  vara	  så	  att	  den	  personen	  är	  extremt	  
mäktig	  inom	  en	  kund,	  så	  att	  den	  har	  maktbalans	  så,	  ibland	  kan	  en,	  kan	  det	  
vara	  tvärtom	  att	  det	  är	  en	  väldigt	  liten	  kund	  som	  är	  i	  behov	  av	  en	  stor	  byrå	  
eller	  en	  specifik	  person	  på	  en	  byrå	  för	  att	  kunna	  nå	  sina	  affärsmål	  då	  kan	  
det	  bli	  maktbalans.	  Så	  makt	  kan	  vara	  väldigt,	  men	  det	  blir	  ändå,	  ja,	  svårt	  att	  
beskriva.	  Generellt	  så	  skulle	  jag	  säga	  att	  det	  ideala	  är	  att	  man	  ska	  jobba	  
tillsammans,	  att	  man	  har	  liksom	  en	  projektgrupp	  där	  det	  är	  lite	  oklart	  vem	  
som	  är	  kund	  och	  vem	  som	  är	  konsult	  men	  det	  är	  en	  utopi.	  Det	  är	  väldigt	  ofta	  
väldigt	  mycket	  så	  att	  kunden	  har	  sista	  ordet	  och	  har	  mer	  makt,	  som	  konsult	  
är	  du	  alltid	  lite	  serviceminded,	  underordnad,	  gör	  det	  som	  kunden	  säger	  till	  
dig.	  Det	  är	  inte	  helt	  jämställt	  så.	  

	  
I	   Nej	  okej,	  har	  det	  uppstått,	  eller	  ja	  kanske	  med	  mindre	  kunder	  eller	  så	  att	  ni	  

känner	  att	  ni	  kan	  pusha	  hårdare,	  och	  kanske	  till	  slut	  övertala	  kunden	  i	  en	  
situation	  där	  den	  först	  sagt	  nej?	  

	  
GS	   	  Ja	  men	  det	  händer	  ganska	  ofta,	  det	  behöver	  inte	  vara	  en	  liten	  kund	  det	  

kommer	  igen	  till	  det	  här	  med	  mänskliga	  relationer	  igen.	  Om	  det	  är	  så	  att	  det	  
är	  någon	  osäker	  person	  i	  någon	  ände	  så	  gör	  det	  ju	  att,	  som	  i	  alla	  samtal	  eller	  
ja	  övertalningssituationer,	  det	  är	  människor	  i	  den	  här	  branschen	  i	  stor	  
utsträckning.	  Det	  är	  kommunikation	  det	  handlar	  om,	  och	  det	  handlar	  om	  att	  
vara	  starkast	  på	  det.	  

	  
I	   	  Om	  en	  kund	  framför	  ett	  dåligt	  förslag	  till	  er	  som	  ni	  ställer	  er	  kritiska	  till,	  

etisk	  då,	  hur	  hanterar	  ni	  den	  situationen?	  
	  
GS	   	  Alltså	  om	  en	  kund	  har	  bestämt	  sig	  för	  att	  göra	  någonting	  som	  inte	  vi	  tycker	  

är	  rätt,	  det	  är	  så	  du	  menar?	  
	  
I	   	  Ja,	  eller	  liksom	  kanske	  har	  en	  idé…	  
	  
GS	   Att	  vi	  ska	  utföra	  någonting	  som	  de	  har	  bestämt	  sig	  för,	  mer	  så?	  
	  
I	   Ja.	  
	  
GS	   Mm…	  Där	  skulle	  jag	  vilja	  svara	  att	  vi	  i	  100	  %	  av	  fallen	  inte	  gör	  det	  men	  så	  är	  

det	  inte,	  det	  kommer	  igen	  ner	  till	  den	  här	  liksom	  maktbalansen.	  Är	  det	  
extremt	  viktigt	  med	  den	  intäkten	  så	  kan	  det	  faktiskt	  vara	  så	  att	  man	  
iblandgör	  någonting	  som	  personen	  i	  fråga	  inte	  riktigt	  står	  för.	  Ofta	  så	  har	  vi	  
principen	  att	  man	  kollar	  med	  några	  till	  och	  då	  kanske	  det	  är	  så	  att	  någon	  
annan	  tycker	  att	  det	  här	  går	  att	  rättfärdiga,	  går	  att	  stå	  för	  och	  då	  kanske	  en	  
annan	  person	  gör	  det	  istället	  men	  ibland	  genomför	  vi	  nog	  saker	  som	  alla	  
kanske	  inte	  tycker	  är	  hundra.	  

	  
I	   	  Och	  om	  det	  är	  en	  tredje	  part	  med,	  alltså	  en	  annan	  byrå,	  reklambyrå	  kanske,	  

hur…	  Ändras	  liksom	  maktbalansen	  då	  i	  relationen,	  liksom	  alla	  tre,	  den	  
triangeln	  som	  skapas?	  
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GS	   	  Jaa,	  jag	  förstår.	  Det	  där	  är	  ju	  det	  absolut	  svåraste	  i	  alla	  sammanhang	  när	  

man	  pratar	  om	  den	  här	  branschen.	  Alltså	  byråsamarbeten	  är	  ju	  sällan	  
friktionsfria	  så	  att	  där	  handlar	  det	  igen	  om,	  ofta	  är	  det	  ju	  år	  på	  nacken	  där,	  
den	  byrån	  som	  har	  jobbat	  längst	  med	  kunden	  kan	  dra	  det	  kortet	  och	  har	  
ofta	  då	  närmst	  relation	  med	  den	  kunden	  och	  kan	  putta	  ut	  en	  mindre,	  mer	  ja	  
mer	  grön	  eller	  mindre	  erfaren	  byrå	  och	  hävda…	  Sen	  finns	  det	  oftast	  någon	  
lead-‐byrå,	  någon	  som	  har	  det	  övergripande	  ansvaret	  och	  då	  har	  de	  ofta	  
veto,	  ja	  efter	  kunden	  då	  så.	  

	  
I	   	  Ehm	  nu	  ska	  vi	  se.	  Ja	  hur	  tycker	  du	  att,	  som	  pr-‐byrå,	  att	  ansvaret	  att	  verka	  

för,	  eller	  ur	  ett	  samhällsperspektiv.	  Hur	  ser	  du	  på	  det	  ansvaret?	  
	  
GS	   Nej	  jag	  skulle	  säga	  att	  det	  är	  vår	  viktigaste	  uppgift	  nu	  och	  framöver,	  att	  

verka	  till	  ett	  bättre,	  en	  bättre	  värld.	  Nej	  men	  faktiskt,	  jag	  tror	  att	  igen	  
tillbaka	  lite	  till	  början	  där	  att	  det	  är	  ett	  klimat	  nu	  som	  handlar	  jättemycket	  
om	  det,	  det	  handlar	  om	  att	  bli	  politiska	  eller	  ta	  ett	  samhällsansvar	  eller	  
liksom	  bygga	  samhället	  och	  involvera	  folk	  i	  det,	  kunder	  eller	  medarbetare	  
eller	  alla	  ska	  liksom	  ha	  en	  mission	  eller	  vision	  att	  göra	  någonting	  för	  
samhället	  och	  ge	  tillbaka	  på	  ett	  sätt	  så	  det	  tycker	  jag	  att	  man,	  vi	  som	  pr-‐byrå	  
då,	  om	  vi	  ska	  vara	  rådgivare	  åt	  våra	  kunder	  i	  de	  frågorna	  så	  ska	  vi	  alltid	  
sträva	  ditåt	  tycker	  jag	  för	  att	  ge	  bra	  råd	  i	  dagsläget.	  	  

	  
I	   Tycker	  du	  att	  det	  är	  mer	  nu	  än	  för	  bara	  ett	  antal	  år	  sedan?	  
	  
	  
GS	   	  Ja	  det	  tycker	  jag,	  det	  är	  lite	  som	  vi	  pratade	  om	  innan	  att	  det	  klimatet	  har	  

vuxit	  fram	  mer	  och	  mer,	  absolut.	  
	  
I	   	  Och	  hur	  viktigt	  skulle	  du	  säga	  att	  etiska	  ställningstaganden	  är	  gentemot	  

kund?	  
	  
GS	   Viktiga?	  Alltså	  det	  blir	  ju	  en	  annan,	  på	  samma	  sätt	  som	  det	  är	  viktigt	  för	  

kunden	  kontra	  konsumenten	  kontra	  medarbetaren	  så	  är	  det	  också	  viktigt	  
för	  oss	  kontra	  kunden	  av	  flera	  anledningar.	  Dels	  för	  att	  man	  få	  kommer	  
kunna,	  an	  kommer	  kunna	  stå	  för	  det	  man	  gör	  i	  större	  utsträckning	  men	  
också	  för	  att	  då	  väljer	  vi	  ju	  rätt	  projekt.	  Det	  kan	  nog	  vara	  en	  bra	  
urskiljnings,	  en	  urvalsprocess	  ska	  jag	  säga.	  Om	  det	  här	  projektet	  lever	  upp	  
till	  att	  vara,	  liksom	  ett	  samhällsbyggande	  projekt	  bör	  vi	  ta	  det,	  och	  vi	  ska	  
putta	  våra	  kunder	  i	  den	  riktningen	  tror	  jag	  

	  
I	   Känner	  du	  till	  Internationella	  Handelskammarens	  regler	  för	  

marknadskommunikation?	  
	  
GS	   Nej.	  
	  
I	   	  Nej,	  ehm	  ja	  alltså	  ICC	  kallas	  det	  också	  och	  de	  har	  ett	  regelverk	  som,	  ja	  vad	  

kan	  det	  vara	  30	  paragrafer	  eller	  så	  som	  Reklamombudsmannen	  rättar	  sig	  
efter	  och,	  ja	  då	  faller	  frågan	  om	  du	  använder	  dig	  av	  dem	  i	  ditt	  arbete	  men…	  
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GS	   Aaa	  –	  nej.	  
	  
I	   	  Nej	  okej.	  Var	  i	  produktionsledet	  vid	  skapandet	  av	  en	  kampanj	  till	  exempel	  

tycker	  du	  ansvaret	  för	  att	  skapa	  god	  etisk	  marknadsföring	  ligger,	  om	  de	  
ligger	  någonstans?	  

	  
GS	   Var	  i	  produktionsledet…	  Hmm.	  
	  
I	   	  Eller	  det	  huvudsakliga	  ansvaret	  kan	  man	  säga.	  Om	  det	  ligger	  mer	  i	  

idéstadiet	  eller	  längre	  fram	  i	  processen?	  
	  
GS	   	  Nej	  jag	  skulle	  nog	  säga	  att	  det	  ligger	  redan	  i,	  om	  man	  nu	  vill	  kalla	  det	  

planningstadiet	  eller	  researchstadiet,	  jag	  skulle	  säga	  att	  det	  ligger	  redan	  
där.	  För	  att	  snabbt	  se	  vad	  andra	  gör	  och	  jämföra	  och	  liksom	  lägga	  sig,	  innan	  
har	  man	  ju	  sagt	  att	  man	  vill	  vara	  en	  god	  tvåa	  eller	  liksom	  ligga	  på	  samma	  
nivå	  som	  alla	  andra,	  nu	  ska	  man	  väl	  snappa	  upp	  var	  de	  andra	  ligger	  och	  
sedan	  levla	  upp	  en	  nivå	  skulle	  jag	  säga	  så	  jag	  skulle	  tycka	  redan	  där.	  

	  
I	   Och	  ligger	  det	  ansvaret	  då	  hos	  byrån	  eller	  kunden?	  
	  
GS	   	  Ehm,	  det	  beror,	  det	  är	  jättesvårt	  att	  säga	  för	  det	  är	  beroende	  på	  uppdrag	  

men	  båda	  har	  ju	  ansvar	  för	  det,	  och	  om	  inte	  kunden	  har	  tagit	  det	  ansvaret	  
så	  var	  ju	  vi	  då	  som	  rådgivare	  de	  som	  puttar	  in	  det	  perspektivet	  så	  absolut.	  

	  
I	   	  Men	  det	  händer	  oftare	  då	  att	  kunden	  har	  glömt	  det	  etiska	  och	  ni	  pushar	  på	  

än	  tvärtom?	  
	  
GS	   	  Nej	  det	  skulle	  jag	  inte	  säga,	  utan	  det	  är	  lite	  olika.	  Det	  går	  inte	  att	  säga	  någon	  

regel	  där	  tror	  jag.	  
	  
I	   	  Ja,	  nej.	  
	  
GS	   	  jag	  tror	  att	  vi	  kan	  bidra	  till	  att	  kommunicera	  till	  kunderna	  att	  det	  också	  kan	  

vara	  en	  direkt	  affärsnytta	  i	  att	  vara	  etisk	  som	  de	  kanske	  inte	  har	  utnyttjat	  
till	  sin	  fulla	  potential	  än	  så	  länge.	  Så	  kan	  man	  väl	  uttrycka	  det	  snarare	  än	  att	  
de	  skulle	  ha,	  brista	  i	  etik	  liksom.	  

	  
I	   	  Ja.	  Ehm	  och,	  ja	  den	  frågan	  har	  vi	  väl	  nästan	  redan	  tagit.	  Hur	  du	  funderar	  

kring,	  ja	  hur	  ni.	  Ja	  den	  har	  vi	  tagit,	  den	  hoppar	  vi	  över.	  Om	  då	  
marknadsföring	  inte	  lever	  upp	  till	  branschens	  egna	  regler,	  hur	  tycker	  du	  
man	  ska	  hantera	  det?	  

	  
GS	   Vad	  har	  branschen	  för	  egna	  regler	  då,	  egentligen?	  
	  
I	   Det	  som	  finns	  är	  ju	  bland	  annat	  då	  ICC:s	  regler.	  
	  
GS	   Ja,	  vad	  är	  det	  som	  är	  överhängande	  där,	  eftersom	  jag	  inte	  känner	  till?	  
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I	   Alltså	  de	  etiska	  regler	  som	  finns	  där	  är	  väl	  ganska	  basic	  
	  
I2	   Ickeschabloniserande,	  ickediskriminerande,	  de	  är	  väldigt,	  väldigt	  öppna.	  
	  
I	   	  Och	  sen	  också	  lite	  juridiska	  regler,	  man	  får	  inte	  vilseleda,	  man	  får	  inte…	  
	  
I2	   Men	  det	  är	  ett	  väldigt	  öppet	  regelverk,	  som	  Reklamombudsmannen	  just	  

använder	  sig	  av.	  Reklamombudsmannen	  är	  ju	  ett	  organ	  för	  att	  självreglera	  
marknadsföring	  som	  inte	  lever	  upp	  till	  de	  regler,	  så	  frågan	  är	  väl	  helt	  enkelt	  
om	  du	  har	  något	  förslag	  på	  hur	  man	  ska	  se	  till	  att	  marknadsföring	  lever	  upp	  
till,	  för	  det	  finns	  ju	  uppenbarligen	  marknadsföring	  som	  inte	  innehåller	  god	  
etik.	  

	  
GS	   Visst.	  Jaa,	  jag	  hoppas	  ju	  att	  det	  ska	  bli	  självsanerande	  snart,	  och	  jag	  tror	  

faktiskt	  det.	  Jag	  tycker	  att	  det,	  det	  är	  min	  erfarenhet	  från	  liksom	  senaste	  
året,	  åren	  att	  det	  börjar.	  Folk	  får	  skämmas	  i	  större	  utsträckning	  när	  de	  gör	  
grejer.	  Både	  branschmässigt	  utifrån	  att	  ha	  suttit	  i	  lite	  jurys	  och	  sånt	  där	  att	  
liksom,	  man	  sorterar	  ut	  grejer	  som	  inte	  är	  okej.	  Dels	  bland	  branschfolk	  men	  
också	  bland	  konsumenter,	  vi	  är	  ju	  konsumenter	  också	  helt	  plötsligt	  och	  
medier	  allihop	  så	  jag	  tror	  att	  det	  där	  blir	  ett	  mindre	  och	  mindre	  problem	  
faktiskt.	  Det	  är	  min	  framtidsspaning.	  

	  
I	   Mm,	  ja	  men	  det	  är	  väldigt	  spännande	  som	  du	  säger	  att	  i	  till	  exempel	  

jurysituation	  att	  det	  blir,	  alltså,	  ja	  att	  man	  får	  skämmas	  helt	  enkelt.	  Är	  det	  
något	  kriterium	  ofta	  eller	  är	  det	  mer	  att	  det	  är	  så	  uppenbart	  att?	  

	  
GS	   	  Nej	  jag	  tror	  också,	  det	  blir	  ett	  litet	  sidospår,	  men	  man	  vill	  nog	  inte	  stå	  för	  

att	  belöna	  något	  som	  redan	  ha	  fått	  medial	  skit.	  Tror	  jag,	  och	  står	  då	  inte	  för	  
det	  heller,	  antagligen.	  Och	  med	  medial	  skit	  så	  kan	  jag	  ju	  mena	  att	  den	  
allmänna	  uppfattningen	  spontant	  utifrån	  miljarder	  medior,	  det	  måste	  inte	  
vara	  branschmedia	  kan	  vara	  att	  ”nej	  men	  det	  där	  var	  ju	  inte	  helt	  schysst”,	  
även	  om	  det	  på	  pappret	  är	  en	  kampanj	  eller	  ett	  projekt	  eller	  uppnår	  målen	  
som	  vilket	  gör,	  det	  kvalificeras	  för	  att	  få	  ett	  pris	  så	  kan	  det	  ändå	  vara	  så	  att	  
man	  känner	  ”nej	  men	  det	  här	  var	  ju…”	  eller	  ”det	  här	  var	  ju	  inte…”,	  ja	  ni	  
förstår.	  Så	  det	  är	  ett	  litet	  sidospår	  men	  jag	  tror	  det	  är	  där…	  

	  
I	   Men	  man	  gör	  en	  koll	  då,	  alltså	  typ	  twitterflöde	  kring	  en	  kampanj?	  
	  
GS	   Nej	  men	  då	  menar	  jag	  att	  det	  har	  varit	  så	  pass	  påtagligt	  tror	  jag	  i	  de	  fallen	  så	  

att	  alla	  har	  snappat	  upp	  att	  ”men	  det	  där	  var	  ju	  inte	  på	  riktigt”	  eller	  ”det	  där	  
var	  ju	  si	  eller	  så”.	  

	  
I	   Mm,	  okej.	  Hur	  många	  kunder	  jobbar	  du	  med	  parallellt?	  
	  
GS	   Fem…	  kanske.	  I	  snitt,	  ibland	  mer,	  ibland	  mindre.	  
	  
I	   Och	  hur	  långa	  projekt	  brukar	  det	  vara?	  
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GS	   	  En	  del	  kan	  ju	  vara	  några	  månader,	  men	  en	  del	  kan	  vara	  flera	  år,	  så	  jag	  har	  
både	  långsiktiga	  och	  kortsiktiga	  projekt.	  

	  
I	   	  Ja	  så	  har	  vi	  också	  en	  kul	  fråga,	  och	  det	  är	  ifall	  du	  har	  något	  drömprojekt	  

eller	  drömgenomförande?	  
	  
I2	   	  Eller	  drömkund	  liksom…	  Hela	  vägen.	  
	  
GS	   	  Åååh	  jag	  har	  så	  många!	  	  
	  
I	   	  Du	  får	  välja	  ut	  det	  bästa!	  
	  
GS	   	  Ja	  visst.	  Nej	  men	  då	  väljer	  jag…	  Jag	  vet	  inte	  om	  det	  här	  existerar	  men	  ni	  vet	  

när	  länder	  går	  dåligt	  ekonomiskt,	  typ	  när	  det	  började	  gå	  dåligt	  för	  Island	  då	  
släpper	  folk	  ut	  sina	  hästar	  på	  Island	  för	  att	  de	  inte	  har	  råd	  att	  ta	  hand	  om	  
dem,	  det	  är	  också	  såhär	  ett	  klassiskt	  grepp	  som	  man	  alltid	  gör	  i	  filmer,	  att	  
det	  är	  synd	  om	  en	  häst,	  typ	  Winters	  Bone	  och	  sådär,	  då	  får	  hon	  lämna	  bort	  
sin	  häst	  i	  början,	  vilket	  brukar	  vara	  tecken	  för	  misär.	  Då	  undrar	  jag	  om	  det	  
finns	  något	  såhär	  horse	  shelter	  på	  samma	  sätt	  som	  det	  finn	  s	  för	  katter	  och	  
hundar,	  i	  så	  fall	  så	  skulle	  jag	  vilja	  jobba	  pro	  bono	  för	  ett	  horse	  shelter,	  och	  
bara	  importera	  sorgsna	  hästar	  från	  ekonomiska	  krisländer	  och	  typ,	  
sponsra.	  Det	  skulle	  jag	  vilja	  göra!	  –	  skratt	  –	  	  

	  
I2	   	  Ja,	  åh	  vad	  fint!	  
	  
	  
I	   Det	  var	  ett	  härligt,	  för	  det	  var	  också	  vår	  sista	  fråga!	  Men	  jag	  måste	  säga	  jag	  

blir	  väldigt	  såhär	  hoppfull	  ändå.	  
	  
GS	   	  Jaha	  vad	  kul!	  
	  
I	   	  Ja,	  lite	  för	  grunden	  till	  vår	  uppsats,	  dels	  för	  vi	  skrev	  om	  

Reklamombudsmannen	  i	  vår	  B-‐uppsatsen	  vilket	  är	  lite	  varför	  vi	  har	  koll	  på	  
det	  

	  
GS	   Jag	  väntades	  inte	  ha	  koll	  på	  det	  här,	  jag	  fick	  lite	  ångest	  	  
	  
I2	   Nej	  eller	  det	  är	  väl	  det,	  ja	  vi	  kan	  väl	  avslöja	  det	  att	  av	  de	  vi	  har	  intervjuat	  

hittills,	  ingen,	  det	  är	  nån	  som	  har	  eller	  som	  sagt	  att	  de	  har	  koll	  men	  det	  är	  
för	  att	  vi	  har	  redan	  innan	  intervjun	  avslöjat	  att	  vi	  skrivit	  om	  det.	  

	  
GS	   	  Ja	  jag	  förstår	  
	  
I2	   	  SÅ	  vad	  vi	  känner	  det,	  det	  är	  ingen	  som	  har	  koll	  på	  de	  här	  etiska	  reglerna	  

och	  att	  etik	  är	  ett	  väldigt,	  det	  är	  ett	  väldigt	  stort	  filosofiskt	  ämne	  som	  man	  
måste,	  som	  man	  nästan	  måste	  ha	  en	  definition	  av	  vad	  god	  etik	  är.	  

	  
GS	   Jaa	  visst!	  
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I2	  	   Vilket	  ICC	  då	  inte	  riktigt	  har,	  och	  Reklamombudsmannen,	  jaa…	  
	  
I	  	   Halvbra…	  
	  
I2	   Vi	  vet	  ju	  inte	  riktigt,	  men	  man	  blir	  väldigt	  hoppfull	  av	  att	  prata	  med	  dig.	  
	  
I	  	   Ja	  men	  för	  å	  ena	  sidan	  det	  som	  ledde	  fram	  till	  vårt	  uppsatsämne	  var	  ju	  att	  

varför	  görs	  det	  fortfarande	  så	  fruktansvärt	  mycket	  dålig	  reklam	  kanske	  
främst	  vi	  tänkte	  på,	  men	  också	  kampanjer	  och	  så.	  Men,	  och	  till	  exempel	  så	  
har	  Reklamombudsmannen	  fått	  in	  mycket	  fler	  anmälningar	  nu,	  men	  det	  
kanske	  är	  som	  såhär	  våldtäktsstatistik	  liksom,	  att	  fler	  vet	  om	  att	  det	  finns	  
och	  vågar	  

	  
GS	   Ja	  plus	  att	  jag	  tror	  lite	  som	  jag	  var	  inne	  på,	  folk	  har	  blivit	  mer	  granskande.	  

Man	  har	  lärt	  sig	  det	  nu,	  man	  kan	  granska,	  man	  kan	  tycka,	  man	  har	  rätt	  till	  
det	  liksom.	  Jag	  tror	  det	  är	  någon	  sån	  slags	  trend	  

	  
I2	   	  Och	  det	  är	  ju	  verkligen	  som	  du	  säger,	  det	  är	  straff	  nog,	  man	  behöver	  

egentligen	  inte	  hantera	  dålig	  marknadsföring	  för	  det,	  det	  straffar	  sig,	  det	  
kommer	  tillbaka	  till	  kunden	  liksom.	  Det	  slår	  ju	  illa	  om	  man	  gör	  något	  
oetiskt.	  	  

	  
GS	   	  Men	  sen	  tror	  jag	  också	  att	  reklambyråer,	  varför	  det	  heter	  

Reklamombudsmannen,	  är	  att	  det	  är	  mycket	  lättare	  att	  skicka	  ut	  en	  
printannons	  eller	  en	  tv-‐reklam	  som	  är	  lite	  halvdålig	  etiskt	  för	  då	  är	  det	  ju	  vi,	  
det	  är	  ju	  vi	  som	  får	  ta	  skiten,	  det	  är	  ju	  pr-‐byråerna,	  eller	  pr-‐konsulten,	  eller	  
krishanteringskonsulten	  om	  det	  går	  så	  illa	  som	  ska	  liksom	  fixa	  det	  där	  sen,	  
det	  är	  ju	  inte	  reklam-‐,	  copywritern	  eller	  AD:n	  eller	  den	  som	  faktiskt	  har	  
hittat	  på	  den	  här	  annonsen	  eller	  reklamen	  som	  ska	  ta	  ansvar	  för	  det	  heller,	  
utan	  de	  har	  ofta	  ansvar	  för	  såhär	  sälj,	  de	  mäts	  på	  det.	  Hur	  många	  tittar	  på	  
den	  här	  annonsen,	  hur	  många	  har	  köpt	  den	  här	  chokladbiten	  eller	  vad	  det	  
nu	  kan	  vara	  så	  att	  jag	  torr	  att	  där,	  det	  kan	  ha	  med	  det	  att	  göra	  också.	  Att	  det	  
faktiskt	  är	  lite	  skillnad	  på	  pr-‐byråer	  där,	  att	  man	  är	  mer,	  man	  läser	  mer	  
medier	  man	  är	  mer	  med	  medierna	  än	  vad	  man	  är	  om	  man	  är	  på	  en	  
reklambyrå.	  Det	  är	  bara	  en	  teori.	  

[…]	  
GS	   Vet	  ni	  vad	  jag	  kom	  att	  tänka	  på	  nu,	  det	  finns	  ett	  retorikbegrepp	  som	  heter	  

vir	  bonus,	  Aristoteles.	  Eller	  ett	  retorikbegrepp	  är	  det	  inte	  men	  det	  handlar	  
om	  att	  vara	  en	  god	  man,	  googla	  det	  bara,	  det	  är	  lite	  roligt.	  Då	  handlar	  det	  
om,	  han	  har	  skrivit	  en	  bok	  som	  handlar	  om	  den	  Nichomachiska	  etiken,	  
Aristoteles,	  Nichomachus	  är	  hans	  son	  och	  ni	  vet	  det	  där,	  och	  då	  är	  det	  lite	  
såhär	  riktlinjer	  för	  hur	  man	  är	  en	  god	  man,	  eller	  en	  god	  människa,	  kul	  att	  
googla	  det	  och	  se	  om	  ni	  kan	  dra	  in	  det	  för	  jag	  tror	  att	  det,	  det	  handlar	  om	  
där	  är	  egentligen	  alla	  generella	  regler,	  filosofisk	  väldigt,	  för	  att	  vara	  en	  
etiskt	  god	  människa	  och	  det	  vore	  kul	  att	  kolla	  då	  med	  
Reklamombudsmannens…	  

[…]	  
GS	   Men	  just	  det	  där,	  det	  kommer	  ju	  ner	  till	  sunt	  förnuft.	  Och	  avd	  är	  det	  då?	  Det	  

blir	  ju	  jättesvårt,	  Behring	  Breivik	  tycker	  att	  han…	  
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I2	   Men	  det	  är	  ju	  det,	  man	  vet	  inte	  vad	  god	  etik	  är	  men	  direkt	  när	  någonting	  är	  

dålig	  etik	  så	  kan	  man	  ju	  ändå…	  
	  
I	   	  Så	  känner	  man	  av	  det	  väldigt	  snabbt.	  För	  det	  är	  ju	  inte	  heller	  självklart	  att	  

etik	  innebär	  samhällsansvar.	  
	  
GS	   	  Nej	  just	  det,	  nej	  det	  gör	  det	  verkligen	  inte.	  
	  
I	   	  Det	  är	  liksom	  ett	  steg	  längre.	  
	  
GS	   	  Ja	  det	  är	  det,	  ett	  till.	  	  
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Peter	  Mollbäck,	  kreativ	  chef	  på	  reklambyrå	  Grön	  
Intervju	  med	  Peter	  Mollbäck	  den	  20	  april	  2012	  på	  reklambyrån	  Grön	  
	  
I	  =	  Intervjuledare	  
PM	  =	  Peter	  Mollbäck	  
	  
I	   	  Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  här	  på	  Grön?	  
	  
PM	   Jag	  var	  med	  och	  grundade	  Grön,	  så	  det	  är	  tre	  och	  ett	  halvt	  år.	  
	  
I	   Och	  hur	  lång	  tid	  har	  du	  arbetat	  inom	  just	  reklambranschen?	  
	  
PM	   Innan	  dess	  var	  jag	  tre	  och	  ett	  halvt	  år	  på	  [en	  byrå].	  Och	  det	  är	  min	  samlade	  

yrkeserfarenhet	  av	  reklambranschen,	  sju	  år	  nu.	  Gick	  på	  Berghs	  innan	  vilket	  
var	  två	  år,	  så	  nästa	  sommar	  är	  det	  väl	  tio	  år	  sedan	  jag	  började	  i	  denna	  
industri.	  

	  
I	   Vad	  har	  du	  för	  yrkesroll	  här	  på	  Grön?	  
	  
PM	   	  Jaa,	  jag	  tror	  det	  står	  creative	  director	  i	  mina	  mail,	  så	  jag	  är	  väl	  kreativt	  

ansvarig	  för	  en	  hel	  del	  saker	  som	  görs	  här.	  
	  
I	   Är	  du	  den	  enda	  som	  ansvarar	  för	  det?	  
	  
PM	   	  Nej,	  vi	  är	  fyra	  stycken	  som	  ansvarar	  för	  olika	  saker,	  eller	  lite	  olika	  konton	  

och	  sådär,	  men	  jag	  är	  definitivt	  en	  person	  med	  inflytande.	  
	  
I	   	  Du	  är	  utbildad	  på	  Berghs,	  har	  du	  någon	  annan	  utbildning	  i,	  eller	  

eftergymnasial	  utbildning	  eller	  vad	  man	  ska	  säga?	  
	  
PM	   	  Jag	  har	  läst	  litteraturvetenskap	  och	  konstvetenskap,	  på,	  i	  Västerås,	  i	  

Stockholm	  och	  i	  Uppsala	  så	  det	  är	  väl	  vid	  sidan	  av	  Berghs	  den	  akademiska	  
utbildningen	  jag	  har.	  Sen	  så	  undervisar	  jag	  väldigt	  mycket	  just	  nu,	  på	  [flera	  
framstående	  ekonomi-‐,	  marknadsförings-‐	  och	  
kommunikationsutbildningar].	  Det	  är	  roligt!	  

	  
I	   	  Hur	  fungerar	  det	  ihop	  med	  ditt	  arbete	  ihop	  med	  ditt	  arbete	  här	  på	  Grön,	  

går	  det	  bra	  att	  samköra?	  
	  
PM	   	  Mmm.	  Det	  gör	  det	  väl.	  Alltså	  det	  vi,	  vår	  metodik	  är	  en	  väldigt	  såhär	  central	  

del	  av	  vår	  verksamhet	  så	  vi	  är	  ganska	  vana	  vid	  att	  undervisa	  i	  den	  
metodiken	  både	  med	  våra	  befintliga	  kunder	  och	  uppdragsgivare	  och	  med	  
nya,	  så	  vi	  gör	  ju	  väldigt	  många	  workshops	  och	  sådär	  med	  våra	  
uppdragsgivare,	  som	  jag	  ofta	  håller	  i	  och	  det	  är	  ganska	  naturligt	  att	  göra	  det	  
i	  skolor	  också.	  Men	  jag	  har	  undervisat	  på	  Berghs	  länge,	  jag	  har	  undervisat	  
på	  Berghs	  sen	  20xx,	  jag	  gick	  ut	  20xx	  så	  jag	  hade	  det	  här	  problemet	  i	  flera	  
års	  tid	  att	  jag	  var	  jämngammal	  med	  de	  som	  gick	  där,	  men	  det	  gick	  över…	  
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I	   	  Nu	  kommer	  vi	  in	  på	  väldigt	  såhär	  generella,	  öppna	  frågor	  men	  som	  vi	  

tidigare	  sagt	  så	  finns	  det	  absolut	  inga	  rätt	  eller	  fel	  
	  
PM	   Det	  är	  lugnt.	  
	  
I	   Och	  då	  undrar	  vi,	  först	  och	  främst,	  hur	  du,	  kort	  sammanfattningsvis	  skulle	  

definiera	  bra	  marknadskommunikation	  –	  kommunikation	  riktat	  mot	  en	  
konsument?	  

	  
PM	   Mm,	  det	  blir	  en	  såhär,	  det	  är	  en	  väldigt	  bred	  fråga	  så	  det	  blir	  ett	  väldigt	  

brett	  svar	  sådär,	  men	  jag	  tycker	  ju	  att	  bra	  marknadskommunikation	  löser	  
affärsproblem	  istället	  för	  att	  dölja	  dem,	  om	  ni	  förstår	  hur	  jag	  menar,	  jag	  
tycker	  det	  är	  överväldigande	  majoritet	  av	  all	  marknadskommunikation	  har	  
haft	  och	  har	  som	  främsta	  mål	  att	  dölja	  strukturella	  problem	  i	  en	  verksamhet	  
genom	  att	  framhäva,	  antingen	  ett	  fåtal	  positiva	  sidor	  eller	  att	  helt	  och	  hållet	  
ljuga.	  Och	  det	  är	  väl	  så	  vi	  människor	  fungerar	  i	  allmänhet	  Men	  jag	  tror	  
väldigt	  stor	  på	  kommunikation	  som	  kan	  användas	  i	  ett	  motsatt	  syfte,	  
faktiskt	  ta	  i	  itu	  med	  saker	  som	  man	  kan	  göra	  bättre	  och	  att	  göra	  de	  sakerna	  
bättre.	  Det	  blir	  jävligt	  flummigt	  det	  är	  inte	  meningen.	  

	  
I	   Jo	  men	  det	  är	  precis	  vad	  vi	  vill	  åt	  
	  
PM	   Men	  det	  är	  någonstans,	  jag	  tror	  att	  marknadskommunikation	  måste	  ha	  en	  

affärsdrivande	  funktion	  för	  att	  behålla	  sin	  legitimitet	  och	  i	  den	  
affärsdrivande	  funktionen	  är	  många	  bra	  saker	  möjliga,	  jag	  tror,	  jag	  tror	  att	  
vår	  bransch	  har	  en	  möjlighet	  att	  göra	  ganska	  bra	  skillnad	  om	  man	  vill.	  

	  
I	   	  Du	  menar	  branschen,	  reklambranschen	  eller	  kommunikationsbranschen	  i	  

stort?	  
	  
PM	   Kommunikationsbranschen,	  aa.	  Reklam,	  PR,	  the	  works.	  	  
	  
I2	   Och	  skillnad	  på	  vilket	  sätt?	  
	  
PM	   	  Jag	  tror	  att	  vi	  kan	  göra	  företag	  och	  organisationer	  bättre	  än	  vad	  de	  är	  idag.	  

Och	  det	  är	  ju	  jättebra,	  inte	  bara	  för	  att	  de	  företagen	  och	  organisationerna	  
tjänar	  massa	  mer	  pengar	  utan	  de	  tjänar	  en	  massa	  mer	  pengar	  tack	  vare	  att	  
de	  gör	  bra	  saker,	  vilket	  gör	  deras	  anställda	  gladare	  och	  stoltare,	  vilket	  gör	  
deras	  kunder	  nöjdare	  och	  gladare	  eller	  medlemmar	  också	  gladare	  och	  
stoltare.	  Jag	  försöker	  inte	  måla	  upp	  någon	  slags	  utopisk	  bild	  här	  där	  reklam	  
räddar	  världen	  utan	  jag	  säger	  bara	  att	  i	  vår	  verksamhet	  så	  har	  vi	  ett	  antal	  
verktyg	  till	  förfogande	  som	  vi	  kan	  använda	  för	  att	  bibehålla	  status	  quo,	  göra	  
världen	  aktivt	  sämre	  eller	  göra	  vissa	  människors	  tillvaro	  marginellt	  bättre,	  
det	  är	  liksom	  sånt.	  

	  
I	   	  Hur	  skulle	  du	  i	  motsats	  till	  det	  definiera	  dålig	  marknadskommunikation?	  
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PM	   	  Jaa,	  dålig	  marknadskommunikation	  är	  ju	  allting	  som	  stör,	  som	  förstör	  och	  
som	  förolämpar	  människor	  genom	  att	  inte	  ta	  hänsyn	  till	  deras	  intelligens,	  
nyfikenhet,	  lust.	  Jaa.	  Det	  är	  också	  väldigt	  brett.	  Alltså	  bra	  och	  dåligt	  blir	  så	  
otroligt	  subjektivt,	  och	  jag	  förstår	  att	  det	  är	  meningen,	  jag	  pratar	  mycket	  
hellre	  om	  effektiv	  kommunikation	  än	  om	  bra	  kommunikation	  faktiskt.	  

	  
I	   Men	  du	  drar	  paralleller	  mellan	  god	  och,	  eller	  bra	  marknadskommunikation	  

och	  effektiv?	  Det	  finns	  ändå	  ett	  samband?	  
	  
PM	   För	  mig	  är	  bra	  marknadskommunikation	  effektiv	  

marknadskommunikation,	  men	  när	  jag	  säger	  ordet	  effekt	  så	  handlar	  det	  
inte	  om,	  i	  ordet	  effekt	  finns	  det	  ju	  liksom	  såhär	  en	  långsiktighet	  inbyggt.	  
Alltså	  det	  är	  klart	  man	  kan	  göra	  jätteeffektiva	  saker,	  alltså	  om	  vi	  tar	  liksom,	  
Företag	  X	  gör	  väldigt	  effektiv	  marknadskommunikation	  om	  man	  bara	  tittar	  
på	  antalet	  Googleträffar	  man	  får,	  jag	  vet	  inte	  om	  ni	  känner	  till	  Företag	  X,	  
men	  jag	  tycker	  inte	  det	  är	  effektiv	  kommunikation	  för	  deras	  
uppdragsgivare	  för	  att	  de	  får	  ingenting	  annat	  än	  uppmärksamhet	  på	  det.	  
Uppmärksamhet	  som	  består	  i	  att	  människor	  känner	  sig	  lurade	  och	  som	  
väldigt,	  väldigt	  fort	  försvinner	  och	  blåser	  förbi.	  Jag	  tycker	  det	  är	  oärligt,	  
ointressant	  och	  ointelligent	  och	  därför	  är	  det	  inte	  effektivt.	  	  

	  
I	   	  Nej.	  Har	  du	  några	  associationer	  mellan	  god	  etik,	  eller	  vad	  får	  du	  för	  

associationer	  till	  god	  etik	  i	  marknadskommunikation,	  i	  skapandet	  av	  
marknadskommunikation?	  

	  
PM	   	  Alltså	  etik	  är	  ju	  så	  fruktansvärt	  svårt	  ord	  att	  slänga	  sig	  med	  om	  man	  inte	  

har	  den	  begreppsapparaten	  på	  plats,	  alltså	  många	  människor	  säger	  
fortfarande	  såhär	  etik	  och	  moral	  som	  att	  det	  är	  nåt	  sorts	  paket	  som	  
kommer,	  men	  –	  suck	  –	  jag	  satt	  i	  ERK	  förut	  som	  blev	  Reklamombudsmannen,	  
i	  Reklamombudsmannens	  opinionsnämnd	  och	  friade	  och	  fällde	  
marknadskommunikation	  som	  blivit	  anmäld	  på	  månadsbasis	  och	  där	  har	  vi	  
ju	  massvis	  med	  riktlinjer	  och	  dokument,	  alltså	  tjocka	  pärmar	  med	  vad	  som	  
är	  god	  marknadsföringssed	  och	  vad	  som	  är	  etiskt	  och	  inte.	  Så,	  vad	  var	  
frågan?	  

	  
I	   	  Vad	  du,	  har	  du	  några	  associationer	  till	  god	  etik	  
	  
PM	   	  Ja	  det	  var	  associationerna	  bara,	  det	  fanns	  ingen	  fråga	  överhuvudtaget	  
	  
I	   	  Eller	  vad	  associerar	  du	  som	  god	  etik	  
	  
PM	   	  i	  mitt	  yrke	  så	  associerar	  jag	  till	  den	  luntan	  som	  finns	  
	  
I	   	  Mm,	  de	  som	  styr	  över,	  eller	  de	  som	  firar	  och	  fäller.	  
PM	   Jamen	  det	  finns	  riktlinjer,	  det	  är	  väldigt	  praktiskt	  att	  man	  kan	  fälla	  en	  Björn	  

Borg-‐annons	  (nyligen	  fälld	  av	  RON	  intervjuledarens	  anm.)	  för	  att	  man	  kan	  
konstatera	  att	  en	  kvinna,	  en	  kvinnokropp	  objektifieras	  omotiverat	  mycket	  
och	  det	  är	  ju	  såhär,	  det	  är	  inte	  hjärnkirurgi	  att	  sitta	  i	  den	  där	  nämnden	  och	  
fria	  och	  fälla	  saker	  man	  ser,	  man	  kan	  gå	  ganska	  långt	  på	  magkänsla	  kring	  
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vad	  som	  är	  okej	  och	  inte	  men	  det	  ska	  jävligt	  mycket	  till	  för	  att	  man	  ska	  bli	  
fälld.	  Man	  måste	  vara	  riktigt	  långt	  ut,	  alltså	  man	  måste	  verkligen	  vara	  ute	  
och	  cykla	  för	  att	  bli	  fälld	  i	  den	  där	  nämnden	  det	  är	  ju	  bara	  såhär	  broschyrer	  
för	  verkstäder	  som	  säljer	  fälgar	  som	  blir	  anmälda	  för	  att	  de	  använder	  såhär	  
tuttbilder	  för	  att	  sälja	  bildelar,	  det	  är	  ju	  på	  den	  nivån.	  Sen	  så	  är	  det	  ju	  
mycket,	  vissa	  andra	  saker	  men	  det	  mesta	  som	  görs	  är	  ändå	  inom	  de	  
ramarna	  helt	  klart,	  och	  det,	  det	  är	  ju	  någonstans	  i	  ERK	  eller	  
Reklamombudsmannen	  startades	  ju	  lite	  som	  såhär	  ett	  alibi	  för	  näringslivet	  
att	  slippa	  lagstadga	  mot	  alltså	  sexistisk	  kommunikation	  eller	  vad	  som	  helst,	  
man	  säger	  att	  den	  ska	  ah	  en	  självsanerande	  funktion.	  Jag	  vet	  inte	  vad	  jag	  
tycker	  om	  det	  riktigt.	  Jag	  tycker,	  jag	  skulle	  inte	  ha	  några	  problem	  med	  
starkare	  lagstiftning	  mot	  reklam,	  där	  är	  jag	  mer	  såhär	  på	  Juholts	  linje	  för	  
han	  var	  ju	  väldigt	  anti.	  M,	  jag	  har	  inte	  alls	  problem	  med	  det.	  

	  
I	   	  Nu	  har	  vi	  redan	  tagit	  upp	  det	  lite	  men	  dina	  definitioner	  med	  dålig	  etik	  i	  

marknadskommunikation.	  Du	  har	  ju	  tagit	  upp	  lite	  det	  där	  de	  som	  gör	  
fälgar…	  

	  
PM	   	  Jo	  men	  det	  finns	  ju	  ett	  antal	  liksom	  kategorier	  inom	  

Reklamombudsmannens	  opinionsnämnd,	  alltså	  vi	  har	  vilseledande	  reklam,	  
vi	  har	  sexistisk	  reklam,	  vi	  har	  stereotyp	  reklam.	  Allt	  det	  är	  ju,	  alltså	  all	  
kommunikation	  som	  befäster	  nidbilder	  eller	  som	  på	  något	  sätt	  vädjar	  till	  
människors	  taskigare	  sidor	  är	  ju	  jätteproblematisk.	  

	  
I	   Ser	  du	  något	  problem	  med,	  Reklamombudsmannen	  går	  ju	  efter	  ICC:s	  regler,	  

ser	  du	  nåt	  problem	  med	  de	  reglerna?	  Eller	  de	  här,	  för	  det	  är	  ju	  ändå	  ett	  
regelverk	  som	  an	  går	  efter	  som	  marknadsförare.	  

	  
PM	   Alltså	  problem	  med	  reglerna.	  Nej,	  alltså,	  jo	  om	  jag	  skulle	  sätta	  mig	  ned	  med	  

ICC:s	  pärm	  och	  orka	  ta	  mig	  igenom	  dem	  skulle	  jag	  säkert	  se	  massvis	  med	  
problem	  men	  på	  rak	  arm	  så	  det	  är	  så	  mycket	  som	  står	  där	  som	  är	  så	  himla	  
såhär	  sunt	  förnuft,	  det	  är	  svårt	  att,	  på	  min	  sida	  påverka.	  Alltså	  det	  är	  klart.	  
Jag	  har	  jobbat	  i	  sju	  års	  tid	  och	  jag	  har	  liksom	  aldrig,	  när	  vi	  arbetar	  med	  det	  
här	  dagligen,	  man	  ska	  vara	  himla	  jävla	  korkad	  att	  hamna	  i	  en	  sån	  situation	  
där	  man	  bryter	  mot	  ICC:s	  regler.	  Det	  är	  verkligen,	  det	  är	  svårt	  att	  lyckas	  
med	  det.	  Sen	  blir	  ju	  väldigt	  mycket	  anmält,	  majoriteten	  av	  det	  som	  blir	  
anmält	  är	  ju,	  har	  ju,	  innehåller	  ju	  humor	  och	  då	  är,	  humor	  är	  ju	  svårt	  för	  det	  
är	  väldigt	  många	  människor	  som	  tar	  saker	  väldigt	  bokstavligt	  och	  då,	  då,	  
och	  om	  man	  inte	  ser	  humorn	  i	  någonting	  så	  kan	  man	  ju	  då	  läsa	  innantill	  i	  
ICC:s	  regler	  nej	  men	  det	  här	  är	  ju	  åt	  helvete	  på	  de	  här	  och	  de	  här	  sätten	  men	  
då,	  då	  är	  man	  ju	  en	  minoritet	  som	  totalt	  har	  missförstått	  avsikten	  så,	  så	  nej,	  
men	  ni	  har	  säkert	  intervjuat	  Elisabeth	  (nuvarande	  Reklamombudsman,	  vår	  
anm.)	  eller	  någon	  på	  ombudsmannen	  som	  vet	  det	  bättre.	  

	  
I	   Funderar	  du	  över	  etik	  i	  din	  yrkesroll	  liksom,	  i	  vardagen?	  
	  
PM	   Alltså	  det	  där	  är	  ju	  också	  en	  latent	  grej,	  jag	  tror	  att	  väldigt	  mycket	  handlar	  

om	  människosyn.	  Och	  denhär	  branschen	  har	  jävligt	  taskig	  människosyn,	  
många	  som	  jobbar	  i	  den	  har	  en	  ganska	  taskig	  människosyn	  och	  jag	  tror	  att	  
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den	  människosynen	  avspeglar	  sig	  i	  kommunikationen	  som	  görs	  från	  olika	  
platser,	  olika	  byråer,	  jag	  tror	  inte	  att	  människor	  aktivt	  funderar	  på	  om	  de	  
har	  bra	  eller	  dålig	  människosyn,	  däremot	  så	  syns	  ju	  den	  i	  kommunikation	  
som	  sagt.	  Och	  det	  är	  ju	  en	  bransch	  som	  historiskt	  sett	  har	  varit	  väldigt	  
fokuserad	  på	  att	  köpa	  utrymme	  för	  att	  komma	  åt	  människors	  ögonglober	  
jakt	  på	  deras	  plånböcker,	  så	  det	  har	  inte	  funnits	  så	  mycket.	  Det	  har	  ju	  varit	  
ganska	  hårt,	  eller	  det	  är	  fortfarande	  ganska	  hårt,	  jag	  tror	  internet	  inte	  alls	  är	  
ett	  sånt	  där	  skönt	  demokratiserande	  verktyg	  alla	  gånger	  utan	  tvärtom	  att	  
ytterligare	  ett	  sätt	  att	  jaga	  människor	  och	  tvinga	  på	  dem	  saker.	  Så	  än	  en	  
gång;	  jag	  tror	  det	  handlar	  om	  människosynen	  som	  folk	  har	  som	  jobbar	  i	  den	  
här	  branschen	  och	  det	  går	  ju	  i	  linje	  med	  företag	  också,	  så	  vad	  människor	  på	  
företag	  har	  för	  människosyn	  när	  de	  betraktar	  folk.	  

	  
I	   	  Ja,	  har	  det	  här	  på	  Grön	  eller	  på	  din	  tidigare	  arbetsplats	  uppstått	  situationer	  

där	  du	  känt	  dig	  tveksam	  till	  att	  arbeta	  med	  projekt	  av	  etiska	  skäl?	  
	  
PM	   Efter	  att	  jag	  sa	  upp	  mig	  på	  min	  förra	  byrå,	  alltså	  efter	  att	  jag	  gjorde	  det	  och	  

startade	  det	  här,	  då	  vann	  byrån	  ett	  politiskt	  block	  som	  reklamkonto.	  Och	  jag	  
hade	  aldrig	  någonsin	  kunnat	  jobba	  med	  det	  blocket.	  Jag	  är	  medlem	  i	  ett	  
annat	  politiskt	  parti	  så	  det	  är	  en	  god	  anledning	  till	  det.	  På	  samma	  sätt	  så	  
finns	  det	  ju	  människor	  som	  aldrig	  någonsin	  skulle	  kunna	  jobba	  med	  det	  
andra	  politiska	  blocket.	  Här	  till	  exempel	  jobbar	  vi	  med	  en	  förening	  just	  nu	  
och	  det	  gör	  ju	  vi	  för	  att	  vi	  verkligen	  tror	  på	  deras	  verksamhet,	  tror	  på	  att	  de	  
är	  viktiga,	  tycker	  att	  de	  har	  en	  väldigt,	  väldigt	  viktig	  roll	  att	  spela.	  Min	  
mamma	  är	  med	  i	  den	  föreningen	  så	  det	  finns	  väldigt	  mycket	  såhär	  
personliga	  anledningar	  att	  göra	  det.	  Men	  samtidigt	  så	  finns	  det	  ju	  
människor	  på	  andra	  byråer	  som	  säkert	  tycker	  att	  fackförbund	  är	  asdåliga	  
och	  som	  känner	  att	  de	  aldrig	  skulle	  kunna	  jobba	  med	  ett	  fackförbund.	  Jag	  
vet	  inte	  varför,	  vilka	  argument	  de	  skulle	  ha	  men	  det	  finns	  säkert	  i	  den	  här	  
branschen,	  det	  skulle	  inte	  förvåna	  mig.	  Så	  att	  ja,	  det	  finns	  verksamheter	  
som	  jag	  absolut	  inte	  skulle	  vilja	  arbeta	  med,	  men	  det	  här	  är	  viktigt	  och	  det	  
är	  att	  det	  här	  är	  såhär	  personlig	  anledning.	  Jag	  tror	  att	  det	  är	  väldigt,	  väldigt	  
svårt	  som	  många	  människor	  i	  min	  bransch	  gör,	  att	  säga	  såhär	  ”jag	  skulle	  
ALDRIG	  jobba	  med	  tobak,	  aldrig	  någonsin”	  och	  sen	  så	  drömmer	  de	  om	  att	  
Absolut	  Vodka	  ska	  ringa	  och	  ge	  dem	  ett	  uppdrag	  att	  göra	  någons	  orts	  häftig	  
webbkampanj	  med	  någon	  konstnär.	  Jag	  tycker	  det	  finns	  en	  extrem	  
dubbelmoral	  i	  vår	  bransch	  där	  man	  helt	  och	  hållet	  missuppfattat	  vad	  ens	  
egen	  roll	  är	  och	  vad	  man	  gör	  för	  något.	  Man	  ser	  inte,	  eller	  jag	  kan	  säga	  vi,	  vi	  
ser	  inte	  den	  enorma	  likheten	  mellan	  att	  sälja	  liksom	  kläder	  för	  H&M	  och	  att	  
sälja	  tobak	  om	  man	  så	  önskar,	  mellan	  att	  sälja	  vanligt	  kaffe	  som	  inte	  är	  
certifierat	  och	  att	  sälja,	  ja	  men	  alkohol.	  Alltså	  de	  här	  linjedragningarna	  är	  
extremt	  suddiga	  och	  extremt	  godtyckliga	  och	  jag	  tycker	  att	  den	  
rättfärdigheten	  som	  finns	  är	  djupt	  problematisk.	  Eller	  självrättfärdigheten	  
snarare.	  Det	  är	  någonting	  som	  stör	  mig	  som	  fan,	  ärligt	  talat,	  för	  det,	  för	  det,	  
jag	  tror	  det	  är	  väldigt	  svårt	  att	  avfärda	  kategorier	  på	  det	  sättet	  som	  
människor	  gör.	  Det	  är	  dumt.	  Men	  som	  sagt,	  jag	  tror	  att	  i	  allt	  så	  måste	  man	  
gå	  till	  sig	  själv,	  jag	  tror	  det	  är	  svårt	  att	  hänvisa	  till	  något	  sorts,	  ja	  vare	  sig	  det	  
är	  ICC	  eller	  om	  det	  är	  någon	  sorts	  generell	  moral	  för	  den	  skiftar	  också	  i	  ett	  
samhälle	  över	  tid.	  Jag	  tror	  man	  får	  gå	  till	  sig	  själv	  och	  säga	  såhär,	  aj	  men	  kan	  
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jag	  stå	  för	  det	  här,	  kan	  jag	  arbeta	  med	  det	  här	  och	  stå	  för	  det	  här	  och	  för	  min	  
del	  så	  har	  det	  varit	  nån	  sort,	  något	  sorts	  ledmotiv	  till	  min	  verksamhet	  i	  mitt	  
gästspel	  i	  den	  här	  industrin.	  Att	  jag	  haft	  privilegiet	  antar	  jag	  att	  få	  välja	  vad	  
jag	  jobbar	  med	  och	  inte.	  Och	  där	  ser	  jag	  såklart	  att	  det	  finns	  liksom	  en	  röd	  
tråd,	  om	  jag	  ser	  tillbaka	  på	  mina	  uppdragsgivare	  och	  ser	  att	  jag	  liksom	  
arbetat	  med	  en	  av	  de	  största	  dagstidningarna,	  en	  bokhandel,	  en	  
musikfestival,	  ett	  konstgalleri,	  fackförbund,	  en	  fakta-‐tv-‐kanal	  alltså	  massvis	  
med	  sådana	  grejer	  så	  ser	  jag,	  det	  finns	  en	  röd	  tråd	  så	  någonstans,	  i	  den	  här	  
liksom	  krassa	  kommersiella	  världen	  så	  finns	  det,	  så	  har	  jag	  samarbetat	  med	  
aktörer	  som	  jag	  tänker	  kan	  tillföra	  saker,	  alltså	  genom	  sin	  kommersiella	  
verksamhet,	  inte	  vid	  sidan	  av	  den	  utan	  genom	  sin	  kommersiella	  
verksamhet	  och	  jag	  tror	  inte	  det	  är	  unikt	  för	  mig	  utan	  jag	  tror	  de	  flesta	  som	  
arbetar	  på	  den	  här	  nivån	  har	  en	  möjlighet	  att	  påverka	  det.	  Det	  skulle	  vara	  
väldigt,	  jag	  vet	  inte	  om	  ni	  intervjuar	  Magnus	  Danielsson	  men	  det	  är	  ju	  
faktiskt	  en	  jätteintressant	  att	  intervjua.	  För	  jag	  menar,	  för	  Magnus	  är	  ju	  
väldigt	  intelligent	  och	  jobbar	  ju	  liksom	  med	  McDonalds	  och	  
Försvarsmakten	  och	  det	  är	  ju	  ändå	  såhär	  spännande,	  för	  jag	  vet	  att	  han	  
motiverar	  ofta	  det	  på	  ett	  bra	  sätt,	  varför	  han	  jobbar	  med	  McDonalds	  och	  
Försvarsmakten.	  Jag	  vet	  faktiskt	  inte	  själv	  om	  jag	  skulle	  vilja	  jobba	  med	  
McDonalds,	  bara	  såhär,	  nu	  skulle	  de	  aldrig	  vilja	  jobba	  med	  mig	  men	  bara	  
såhär,	  eftersom	  jag	  är	  vegetarian	  så,	  och	  vad	  jag	  allmänt	  skulle	  känna	  för	  
det.	  Eller	  med	  Scan	  för	  den	  delen.	  

	  
I	   	  Har	  du	  som	  ansvarig	  här	  på	  Grön	  mött	  motstånd,	  väntat	  eller	  oväntat,	  från	  

medarbetare,	  att	  de	  inte	  vill	  jobba	  med	  ett	  specifikt	  projekt	  av	  etiska	  skäl?	  
	  
PM	   	  Alltså	  Grön	  är	  ju	  starkt	  på	  det	  sättet	  att	  vi	  är	  väldigt	  olika	  allihop	  som	  

jobbar	  här,	  jag	  tror	  att	  vi	  har	  i	  stort	  sett	  mer	  eller	  mindre	  hela	  politiska	  
skalan	  minus	  SD	  som	  egentligen	  inte	  räknas	  till	  den	  politiska	  skalan	  
representerad	  på	  kontoret.	  Det	  tycker	  jag	  är	  en	  bra	  sak	  för	  att	  vi	  kan,	  vi	  har	  
väldigt	  många	  livliga	  samtal	  och	  diskussioner	  men	  vi	  har	  det	  med	  en	  väldigt	  
djup	  respekt	  och	  en	  ömsesidighet.	  Det	  är	  väldigt	  högt	  i	  tak	  på	  det	  sättet,	  
men	  vi	  går	  aldrig	  in	  i	  en	  pitch	  eller	  i	  en	  upphandling	  utan	  en	  arbetsgrupp	  
som	  helt	  och	  hållet	  brinner	  för	  det	  uppdrag	  som	  ska	  göras.	  För	  om	  den	  
arbetsgruppen	  inte	  brinner	  för	  det	  som	  ska	  göras	  så	  kommer	  inte	  jobbet	  
vara	  tillräckligt	  bra	  att	  vi	  vinner	  det	  vi	  gör	  och	  därför	  kommer	  vi	  förlora	  och	  
därför	  är	  det	  inte	  ekonomiskt	  motiverat	  för	  oss	  att	  lägga	  den	  tiden	  på	  det	  
som	  vi	  vill	  göra.	  Så	  det	  är	  en	  grundläggande	  förutsättning	  vi	  har	  för	  alla	  våra	  
uppdrag,	  att	  arbetsgruppen	  verkligen,	  verkligen	  känner	  för	  det	  man	  gör.	  
För	  att	  om	  man	  inte	  gör	  det	  kommer	  det	  inte	  blir	  bra.	  Och	  det	  märker	  ju	  
uppdragsgivarna	  direkt	  också.	  Så	  att,	  nej	  det,	  det	  är	  väldigt	  öppet,	  det	  är	  
ingen	  som	  tvingas	  att	  jobba	  med	  något	  man	  inte	  vill.	  

	  
I	   	  Och	  på	  din	  förra	  byrå,	  mötte	  du	  en	  sådan	  situation	  där?	  
	  
PM	   	  Nej,	  så	  var	  det	  inte.	  Den	  situationen	  som	  jag	  refererar	  till	  uppstod	  när	  jag	  

inte	  jobbade	  kvar	  där	  och	  under	  tiden	  jag	  var	  där	  hade	  vi	  inga	  sådana.	  Alltså	  
det	  är	  ofta	  man	  bara	  bestämmer	  att	  såhär,	  den	  här	  byrån	  pitchar	  inte	  på	  
politiska	  uppdrag.	  Det	  är	  ju	  ett	  väldigt	  enkelt	  sätt	  att	  lösa	  den	  
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problematiken.	  Här	  vet	  jag	  inte,	  som	  sagt	  vi	  har	  ju	  ett	  fackförbund	  nu,	  det	  
skulle	  ju	  kanske	  folk	  på	  andra	  byråer	  tycka	  var	  konstigt	  men	  jag	  tror	  inte	  
det.	  

	  
I	   Det	  leder	  oss	  lite	  in	  på	  nästa	  fråga	  och	  det	  är	  hur	  väljer	  ni	  vilka	  kunder	  ni	  

vill	  jobba	  med,	  har	  ni	  några	  kriterier	  på	  ert	  val	  av	  kunder	  innan	  ni	  går	  in	  på	  
pitcher?	  

	  
PM	   	  Jaa…	  Ja	  alltså	  vi	  har	  ju	  en	  kravspecifikation	  på	  våra	  kunder	  som	  bygger	  på	  

att	  de	  ska	  vilja	  förändra	  världen	  och	  gärna	  börja	  med	  sig	  själva	  i	  den	  
förändringen.	  Det,	  och	  det	  är	  ju	  väldigt	  såhär	  centralt	  det	  tror	  jag.	  Vi	  är	  på	  
tok	  för	  små	  för	  att	  göra	  tråkiga	  saker	  som	  går	  alla	  förbi	  och	  många	  företag	  
är	  för	  hårt	  ansatta	  för	  att	  göra	  saker	  som	  inte	  är	  effektiva	  också	  så	  vår	  
kravspecifikation	  är	  ju,	  det	  är	  inte	  alla	  kunder	  som	  kan	  arbeta	  med	  vår	  
metodik,	  hela	  vår	  metodik	  bygger	  ju	  på	  att	  göra,	  åstadkomma	  förändringar	  
tillsammans	  med	  människor	  på	  frivillig	  basis	  och	  det	  går	  ju	  liksom	  
tvärtemot	  väldigt	  mycket	  marknadskommunikation	  som	  bygger	  på	  att	  
bibehålla	  status	  quo	  genom	  att	  mata	  folk	  med	  budskap.	  Där	  går	  det	  väldigt	  
mycket	  emot	  väldigt	  mycket	  kommunikation	  och	  i	  början	  av	  vår	  
verksamhet	  hamnade	  bi	  ju	  fel	  hela	  tiden	  att	  vi	  träffade	  företag	  och	  
berättade	  vad	  vi	  ville	  göra	  och	  sen	  så	  visade	  det	  sig	  att	  det	  var	  inte	  alls	  vad	  
de	  ville	  göra	  och	  då	  avslutade	  vi	  samarbetet	  ganska	  omgående.	  Nu	  möter	  vi	  
mindre	  och	  mindre	  sånt	  motstånd,	  dels	  för	  att	  marknaden	  har	  förändrats	  så	  
många	  företa	  förstår	  vad	  de	  behöver	  göra	  dels	  för	  att	  vi	  själva	  har	  blivit	  
bättre	  på	  att	  identifiera	  rätt	  samarbetspartners	  så…	  Jag	  tror	  att	  företag	  och	  
organisationer	  som	  kommer	  hit	  och	  som	  träffar	  oss	  och	  som	  har	  en	  
dragning,	  de	  vet	  vad	  för	  grejer	  som	  kommer	  ut	  härifrån	  och	  om	  de	  är	  
otydligt	  så	  kan	  de	  gå	  ut	  på	  vår	  webbplats	  och	  se	  de	  casen	  som	  vi	  har	  gjort	  
under	  tre	  och	  ett	  halvt	  års	  tid	  och	  se	  att	  det	  finns	  en	  väldigt	  tydlig	  röd	  tråd	  
som	  bygger	  på	  frivillighet,	  djup	  respekt	  för	  människors	  goda	  egenskaper	  
och	  intelligens	  och	  det	  finns	  en	  väldigt	  kollektiv	  approach	  till	  saker	  och	  ting.	  
Det	  är	  ju	  ingenting	  som	  vi	  har	  hittat	  på	  utan	  det	  är	  ju	  där	  vi	  har	  hamnat	  
eftersom	  världen	  ser	  ut	  som	  den	  gör,	  eftersom	  vi	  har	  en	  teknisk	  
infrastruktur	  som	  ställt	  det	  mesta	  på	  huvudet	  så	  att	  det	  är	  väl	  det.	  

	  
I	   	  Skulle	  du	  kunna	  beskriva,	  utifrån	  dina	  egna	  erfarenheter,	  hur	  relationen,	  

eller	  maktbalansen	  kan	  vi	  säga,	  ser	  ut	  mellan	  byrå	  och	  kund?	  
	  
PM	   	  Generellt?	  
	  
I	   	  Mm	  
	  
PM	   	  Den	  kan	  se	  ut	  hur	  som	  helst.	  
	  
–	  skratt	  –	  	  
	  
I2	   	  Ja	  specifikt	  då.	  
	  
PM	  	   Ja	  alltså	  här	  eller	  någon	  annanstans	  eller?	  
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I	   Om	  vi	  tänker	  en	  typisk,	  under	  arbetets	  gång.	  Om	  vi	  ska…	  
	  
PM	   Maktbalansen?	  
	  
I2	   Men	  om	  vi	  tänker	  i	  första	  steget	  så	  har	  ju	  kunden	  makten	  för	  att	  de	  väljer	  	  

byrå	  efter	  pitch	  men	  sen	  därefter	  i	  själva	  samspelet,	  om	  det	  går	  som	  byrå	  
att	  liksom	  pusha	  sin	  kund	  till	  att	  gå	  med	  på	  saker	  som	  de	  kanske	  först	  inte	  
tycker	  är	  en	  bra	  idé	  eller…	  

	  
I	   	  Vi	  förstår,	  det	  varierar	  ju	  väldigt	  från	  kunder	  till	  kunder,	  men	  en	  typisk	  

byrå	  -‐	  kund-‐relation	  hur	  pass	  formell,	  informell	  kan	  man	  vara	  med	  sin	  kund	  
liksom	  hur…	  

	  
PM	   I	  Sverige	  kan	  man	  vara	  väldigt	  informell	  för	  att	  vi	  har	  den	  här	  illusionen	  av	  

platta	  hierarkier,	  på	  gott	  och	  ont.	  Så	  det	  kan	  man	  vara	  men	  alltså	  om	  man	  
gör	  en	  maktanalys	  så	  har	  ju	  vi	  ingen	  makt	  alls.	  Vi	  får	  ju	  andra	  människor	  att	  
se	  bra	  ut,	  det	  är	  ju	  det	  enda	  vi	  gör	  så	  det	  är	  ju	  klart,	  vi	  har	  ju	  massvis	  med	  
makt	  i	  det	  avseendet	  att	  vi	  har	  väldigt	  mycket	  påverkan,	  väldigt	  mycket	  
inflytande	  men	  den	  formella	  makten	  ligger	  ju	  alltid	  hos	  uppdragsgivaren	  för	  
det	  är	  uppdragsgivaren	  som	  betalar,	  vi	  är	  ju	  konsulter	  som	  alla	  andra,	  vi	  
lägger	  fram	  våra	  rekommendationer	  och	  slåss	  för	  dem.	  Men	  vi	  tar	  ju	  aldrig	  
ett	  beslut	  utan	  det	  är	  ju	  alltid	  rekommendationer,	  det	  är	  någon	  annan	  som	  
tar	  beslutet,	  det	  är	  någon	  annan	  som	  är	  ansvarig,	  det	  vill	  säga	  
marknadschefen	  eller	  marknadsdirektören,	  eller	  VD:n.	  Ja	  så,	  det	  här	  är	  
inget	  sätt	  att	  förringa	  vår	  betydelse	  som	  sagt	  vi	  har	  stort	  inflytande	  men	  vi	  
har	  ingen	  sån	  formell	  makt…	  Nej.	  Så	  de	  bestämmer	  men	  vi	  får	  ju	  inte	  betalt	  
för	  att	  göra	  som	  vi	  blir	  tillsagda	  utan	  vi	  får	  ju	  betalt	  för	  att	  göra	  som	  vi	  inte	  
blir	  tillsagda	  för	  att	  hela	  tiden	  utmana	  och	  försöka	  dra	  människor	  åt	  ett	  helt	  
annat	  håll	  och	  det	  förväntar	  man	  sig	  tror	  jag	  som	  uppdragsgivare	  av	  en	  
partner	  i	  kommunikationsbranschen.	  Att	  inte	  få	  det	  man	  förväntar	  sig	  utan	  
att	  alltid	  bli	  överraskad.	  Det	  skulle	  i	  alla	  fall	  jag	  förvänta	  mig.	  

	  
I	   	  Om	  någon	  av	  era	  kunder	  skulle	  lägga	  fram	  ett	  förslag	  till	  er,	  eller	  säga	  att	  de	  

vill	  genomföra	  en	  idé	  som	  ni	  ställer	  er	  kritiska	  till.	  Hur	  skulle	  ni	  gå	  till	  väga	  
då?	  Ni	  ställer	  er	  väldigt	  kritiska	  till	  att	  genomföra	  det.	  Hur	  bemöter	  ni	  
kunden	  med	  det?	  

	  
PM	   	  Mm.	  Ja	  om	  vi	  ställer	  oss	  kritiska	  till	  det	  så	  är	  det	  ju	  antagligen	  för	  att	  det	  är	  

en	  jävligt	  dålig	  idé,	  och	  eftersom	  vi	  lever	  i	  en	  värld	  där	  
informationsmonopol	  har	  fallit	  och	  där	  all	  information	  är	  tillgänglig,	  eller	  
inte	  all	  men	  väldigt	  mycket	  information	  är	  väldigt	  tillgänglig	  för	  många	  hela	  
tiden	  och	  vi	  vet	  att	  vi	  lever	  i	  ett	  rekommendationssamhälle	  där	  dåliga	  saker	  
alltid	  kommer	  fram	  så	  skulle	  ju	  vi	  på	  rent	  professionell	  basis	  starkt	  avråda	  
dem	  från	  att	  göra	  det	  som	  de	  tänkte	  göra.	  Och	  det	  gör	  vi	  väl	  med	  jämna	  
mellanrum	  när	  sånt	  dyker	  upp	  men	  det	  har	  ju	  ingenting	  att	  göra	  med	  att	  vi	  
såhär	  personligen	  tycker	  det	  är	  en	  dålig	  idé	  utan	  det	  är	  för	  att	  det	  
affärsmässigt	  är	  en	  skitdålig	  idé	  att	  vara	  dum	  i	  huvudet.	  Det	  är	  en	  
ekonomisk	  katastrof	  att	  vara	  dum	  i	  huvudet.	  Och	  det	  är	  väldigt	  skönt	  tror	  
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jag	  att	  jobba	  nu,	  jag	  tror	  att	  sådana	  moraliska	  dilemman,	  de	  finns	  givetvis	  
men	  de	  var	  nog	  mycket	  mer	  påtagliga	  …	  förut.	  –	  skratt	  –	  Tror	  jag.	  

	  
I	  	   Vad	  tycker	  du	  att	  ni	  som	  byrå	  har	  för	  ansvar	  sett	  ur	  ett	  samhällsperspektiv?	  	  
	  
PM	   Ja…	  alltså	  vi	  har	  ju	  ett	  ansvar	  i	  det	  avseendet	  att	  vi	  gör	  …	  vi	  skapar	  ju	  

aktiviteter	  och	  projekt	  som	  tar	  plats	  i	  det	  offentliga	  rummet,	  och	  då	  räknar	  
jag	  nätet	  till	  ett	  offentligt	  rum.	  Och	  eftersom	  vi	  gör	  det	  så	  har	  vi	  ett	  ansvar	  
att	  göra	  saker	  som	  ger	  mer	  än	  vad	  de	  tar	  i	  anspråk.	  Dvs.	  göra	  saker	  som	  inte	  
avbryter	  människor,	  som	  inte	  får	  människor	  att	  må	  sämre.	  Eller	  göra	  dem	  
olyckliga	  utan	  tvärtom	  som,	  än	  en	  gång	  inte	  löser	  allas	  problem	  men	  som	  
åtminstone	  som	  är	  gjorda	  med	  en	  respekt	  både	  till	  utformning	  och	  innehåll.	  
Så	  att	  rent	  konkret	  handlar	  det	  ju	  om	  att	  skapa	  starka	  
kommunikationsidéer	  som	  gör	  människor	  entusiastiska.	  Snarare	  än	  att	  
göra	  saker	  som	  bara	  tar	  plats	  och	  försvinner.	  Gärna	  göra	  saker	  som	  kan	  leva	  
länge	  istället	  för	  saker	  som	  bara	  imploderar	  och	  försvinner	  och	  då	  handlar	  
det	  om	  såhär	  grundläggande	  grejer	  liksom	  att	  idén	  har	  en	  engagerande	  
dimension	  att	  idén	  är	  generös	  och	  kan	  utvecklas	  tillsammans	  med	  
människor	  över	  tid	  att	  den	  är	  vackert	  formgiven	  och	  omsorgsfullt	  skriven	  
och	  bra	  typograferad	  och	  att	  det	  bara	  att	  det	  helt	  enkelt	  tillför	  saker,	  för	  jag	  
menar	  det	  finns	  ju	  massvis	  med	  otroligt	  kritiska	  dimensioner	  till	  det	  här	  
yrket.	  Det	  finns	  en	  miljöaspekt,	  det	  finns	  en	  social	  aspekt,	  det	  finns	  en	  
ekonomisk	  aspekt	  som	  man	  inte	  pratar	  om	  så	  ofta	  i	  den	  här	  branschen	  för	  
att	  man	  är	  så	  upptagen	  med	  annat	  men	  de	  aspekterna	  finns	  ju	  i	  de	  allra	  
flesta	  verksamheter	  men	  det	  blir	  extra	  tydligt	  i	  vår	  verksamhet	  eftersom	  de	  
ändå	  –	  det	  är	  ändå	  det	  som	  vi	  gör.	  Vi	  säljer	  saker	  upplevelser,	  idéer,	  tankar,	  
så	  det	  finns	  liksom	  väldigt	  många	  anledningar	  till	  att	  lyfta	  kritiken	  och	  prata	  
om	  det	  men	  jag	  tror	  att	  det	  är	  bra	  om	  det	  görs	  i	  branschen	  men	  tyvärr	  är	  
det	  alltför	  sällan	  som	  det	  görs.	  Samtidigt	  finns	  det	  ju	  ingenting	  lättare	  än	  att	  
stå	  vid	  sidan	  av	  och	  peka	  på	  reklambranschen	  och	  tycka	  att	  
reklambranschen	  är	  dålig.	  Jag	  tror	  det	  finns	  tillräckligt	  med	  självförakt	  
inom	  reklambranschen	  för	  att	  klara	  sig	  utan	  den	  otroligt	  självrättfärdiga	  
inställningen.	  Att	  kritisera	  reklambranschen	  för	  att	  man	  själv	  står	  utanför	  
vilket	  jag	  tror	  att	  man	  inte	  gör.	  Ehm,	  var	  vill	  du	  ta	  det	  härifrån?	  	  

	   -‐skratt-‐	  	  
	  
I	  	   Hur	  viktigt	  skulle	  du	  säga	  att	  de	  här	  etiska	  ställningstagandena	  är	  gentemot	  

kund?	  Arbetar	  ni	  med	  dem	  på…	  	  
	  
I2	   …	  uppenbar	  basis?	  	  
	  
I	   Händer	  det	  ofta	  att	  ni	  behöver	  ta	  ett	  etiskt	  ställningstagande	  i	  arbetet?	  	  
	  
PM	   Än	  en	  gång	  så	  tror	  jag	  att	  det	  handlar	  om	  ens	  egen	  människosyn	  och	  ens	  

egen	  personliga	  etik	  och	  jag	  tror	  inte	  sådana	  idéer	  dem	  kommer	  inte	  ens	  
fram	  på	  ritbordet…	  här.	  För	  att	  vi	  har	  en	  så	  tydlig	  metodik	  och	  en	  så	  tydlig	  
idé	  om	  vad	  det	  är	  vi	  gör	  och	  hela	  grunden	  i	  vår	  affärside	  bygger	  på	  att	  
involvera	  människor	  och	  göra	  saker	  tillsammans	  på	  ett	  sorts	  jämlikt	  och	  
belönande	  sätt	  och	  det	  är	  väldigt	  svårt	  att	  kombinera	  den	  approachen	  med	  
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att	  vara	  oetisk	  tror	  jag.	  Men	  samtidigt	  kan	  jag	  inte	  hjälpa	  att	  tycka	  att	  etik	  är	  
något	  otroligt	  svårt	  begrepp	  att	  lyfta	  in	  i	  den	  här…	  	  

	  
	  I	   Branschen?	  	  
	  
PM	   Hmm,	  ja…	  	  Ni	  har	  en	  utmanande	  och	  rolig	  c-‐uppsats	  framför	  er	  för	  att…	  Det	  

är	  klart	  man	  pratar	  om	  såhär	  code	  of	  conduct	  och	  såhär.	  Att	  ha	  liksom	  en	  
uppförandekod	  och	  sådär	  men	  jag	  tror	  det	  närmaste	  vi	  kommer	  etik	  är	  
såhär	  att	  prata	  om	  Corporate	  Social	  Responsibility…	  eller	  som	  det	  nyligen	  
döptes	  om	  till	  på	  en	  konferens	  corporate	  social	  opportunities	  eller	  
possibilities.	  	  

	  
I	   Det	  är	  ju	  ett	  väldigt	  aktivt	  sätt	  att	  se	  på	  det?	  	  
	  
PM	   Ja,	  istället	  för	  att	  ha	  ett	  ansvar	  så	  finns	  det	  en	  möjlighet	  men	  jag	  tycker	  i	  och	  

för	  sig	  att	  det	  är	  bra	  av	  flera	  anledningar.	  Ett	  ansvar	  det	  är	  klart	  att	  det	  finns	  
ett	  ansvar	  fast	  det	  blir	  ju	  väldigt	  påtvingat	  och	  saker	  som	  blir	  påtvingade	  
blir	  ofta	  ansträngda	  och	  saker	  som	  är	  ansträngda	  är	  inte	  bra	  så	  det	  finns	  
liksom	  något	  inbyggt	  i	  corporate	  social	  responsibillity	  att	  det	  blir	  liksom	  
inget	  bra	  när	  man	  gör	  det.	  Men	  det	  som	  jag	  uppskattar	  med	  hela	  den	  än	  en	  
gång	  hur	  kommunikation	  kan	  få	  människor	  att	  skifta	  fokus	  och	  liksom	  få	  
luft.	  Ett	  ord	  kan	  ge	  syre	  det	  är	  att	  helt	  plötsligt	  så	  går	  det	  från	  en	  utgift	  till	  
en	  investering	  och	  helt	  plötsligt	  så	  finns	  det	  en	  mycket	  tydligare	  
affärsmöjlighet	  i	  det	  området	  som	  jag	  tycker	  alla	  borde	  förstå.	  Det	  är	  klart	  
man	  har	  förstått	  det	  innan	  också	  att	  man	  gör	  det	  av	  affärsmöjligheter	  men	  
jag	  uppskattar	  det	  och	  jag	  uppskattar	  också	  att	  det	  ger	  företag	  och	  
organisationer	  en	  möjlighet	  att	  vara	  lite	  mer	  aktiva	  liksom	  lite	  mer	  på	  
fötterna	  …	  även	  om	  mycket	  som	  görs	  är	  jävligt	  dåligt	  liksom	  det	  är	  ju	  
mycket	  skit	  liksom…	  	  

	  
I	   På	  tal	  om	  det,	  att	  det	  är	  mycket	  som	  görs	  som	  är	  dåligt	  eller	  vad	  man	  ska	  

säga,	  hur	  tycker	  du	  att	  man	  bör	  hantera	  dålig	  marknadsföring?	  På	  något	  
specifikt	  sätt?	  Tycker	  du	  exempelvis	  att	  det	  borde	  få	  några	  följder?	  Om	  en	  
byrå,	  kund	  eller	  varumärke	  gör	  nån,	  en	  dålig	  kampanj	  eller	  en	  dålig…	  	  

	  
PM	   Ja	  alltså	  följden	  de	  får	  det	  straffar	  ju	  dem	  redan,	  de	  syns	  ju	  inte	  så	  att	  

företaget	  eller	  organisationen	  når	  inte	  ut,	  det	  blir	  bortkastade	  pengar,	  det	  
svider	  ekonomiskt	  och	  den	  ansvariga	  byrån	  får	  sparken.	  Och	  det	  är	  ju	  bra.	  
Men	  det	  är	  klart	  att	  man	  kan	  göra	  ännu	  mer	  och	  faktiskt	  hänga	  ut	  byråer	  
och	  företag	  som	  gör	  jättedåliga	  saker.	  Ehm.	  Jag	  vet	  inte	  hur	  kul	  det	  skulle	  
vara…	  	  

	  
I2	   Du	  nämnde	  till	  exempel	  tidigare	  starkare,	  eller	  lagstiftning	  över	  huvudtaget	  

nästan.	  Tror	  du	  det	  skulle	  vara	  en	  god	  idé	  istället	  för	  uthängning?	  	  
	  
PM	  	   Jag	  tycker	  personligen	  att	  lagstiftning	  är	  en	  bra	  idé	  ja.	  Jag	  har	  ingenting	  

emot	  lagstiftning	  än	  en	  gång	  men	  det	  är	  för	  att	  jag	  inte	  är	  liberal	  som	  jag	  
kan	  förespråka	  lagstiftning.	  Faktiskt.	  Jag	  ska	  berätta	  en	  rolig	  anekdot	  sen	  
om	  det	  här	  med	  etik	  och	  företag	  när	  vi	  är	  färdiga.	  Jag	  berätta	  det	  efteråt.	  	  
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I	   Spännande!	  Vi	  har	  varit	  inne	  på	  det	  tidigare	  och	  det	  verkar	  som	  att	  du	  

funderar	  mycket	  på	  hur	  kommunikationsbranschen	  har	  ett	  ansvar	  att	  verka	  
för	  god	  etik.	  Har	  jag	  förstått	  dig	  rätt	  då?	  	  

	  
PM	   Nej	  jag	  anser	  inte	  att	  kommunikationsbranschen	  har	  ett	  ansvar	  att	  verka	  

för	  god	  etik,	  jag	  anser	  att	  kommunikationsbranschen	  har	  ett	  ansvar	  att	  
tjäna	  pengar	  åt	  sina	  uppdragsgivare	  genom	  stark	  kommunikation	  och	  vi	  
råkar	  leva	  i	  en	  värld	  där	  etiskt	  handlande	  från	  företag,	  tjänar	  företag	  mest	  
pengar	  på.	  	  

	  
I	   Det	  handlar	  om	  människosynen	  mer?	  	  
	  
PM	   Nej,	  det	  handlar	  om	  att	  ha	  rätt	  fokus!	  Den	  som	  talar	  sanning	  tjänar	  också	  

mest	  pengar.	  Alltså	  det	  är	  kanske	  för	  första	  gången	  i	  
masskommunikationens	  historia	  så	  är	  det	  faktiskt	  billigare	  att	  tala	  sanning	  
än	  att	  ljuga.	  Under	  hela	  nittonhundratalet	  var	  det	  mycket	  mer	  effektivt	  att	  
ljuga,	  det	  var	  mycket	  lättare	  att	  ljuga	  man	  kom	  undan	  med	  mycket	  mer	  på	  
nittonhundratalet.	  Det	  fanns	  mycket	  mer	  specifika	  masskanaler	  där	  
människor	  fick	  stå	  oemotsagda,	  vi	  kan	  öppna	  en	  historiebok	  och	  se	  
resultatet	  av	  det.	  Resultatet	  är	  Görings	  propagandaministerium.	  Det	  var	  
väldigt,	  väldigt	  lätt	  att	  föra	  och	  distribuera	  lögner.	  Mycket	  svårare	  idag.	  
Givetvis	  finns	  det	  fortfarande	  men	  det	  är	  mycket	  svårare	  att	  stå	  oemotsagt	  
och	  det	  här	  har	  ingenting	  med	  vår	  bransch,	  det	  påverkar	  ju	  politiken	  i	  
världen,	  det	  påverkar	  ju	  världsekonomin	  det	  påverkar	  alla	  olika	  delar	  av	  
det	  mänskliga	  varat	  och	  även	  vår	  lilla	  bransch.	  Och	  i	  ljuset	  av	  detta	  så	  har	  vi	  
inte	  något	  annat	  val	  än	  att	  göra	  bra	  saker	  på	  riktigt	  och	  tala	  sanning.	  Det	  
handlar	  om	  att	  få	  människor	  att	  göra	  saker	  av	  fri	  vilja	  istället.	  
(10	  sek	  har	  censurerats	  då	  personer	  och	  företag	  nämns	  vid	  namn)	  

	  
PM	   Det	  är	  snarare	  så	  att	  den	  tekniska	  infrastrukturen	  parad	  med	  den	  

mänskliga	  naturen	  gör	  att	  det	  här	  i	  mina	  ögon	  är	  den	  enda	  vägen	  framåt	  för	  
riktigt	  effektiv	  och	  långsiktig	  kommunikation.	  Men	  det	  är	  än	  en	  gång…	  
frågan	  är	  vilken	  etik	  talar	  vi	  om?	  För	  om	  vi	  talar	  om	  ekologisk	  etik	  eller	  
arbetsrättslig	  etik	  så	  blir	  det	  ju	  jätteproblematiskt.	  För	  då	  är	  det	  ju	  en	  fråga	  
om	  jag	  kan	  ta	  ansvar	  för	  ett	  företag	  samtliga	  produktion	  av	  saker.	  Om	  jag	  
jobbar	  med	  företag	  X	  (intervjuledarens	  ändring)	  kan	  jag	  ta	  ansvar	  för	  att	  
företag	  X	  outsourcat	  städningen	  till	  ett	  riktigt	  jävla	  bluff-‐företag	  som	  
papperslösa	  tvingas	  jobba	  på	  för	  15	  kronor	  i	  timmen	  utan	  att	  jag	  känner	  till	  
det	  här?	  Eller…	  ja	  ni	  förstår	  dimensionerna	  i	  det	  här.	  Vad	  börjar	  och	  slutar	  
mitt	  ansvar	  som	  kommunikatör	  för	  ett	  varumärke	  eller	  organisation	  eller	  
företag?	  Det	  blir	  ju..	  ja.	  Ni	  kan	  ju	  fråga	  de	  som	  jobbar	  med	  företag	  Y	  
(intervjuledarens	  ändring)	  och	  sälja	  företag	  Y:s	  produkter	  utan	  att	  ta	  
hänsyn	  till	  deras	  ägare	  och	  deras	  ägares	  affärer?	  Och	  om	  man	  tar	  ställning	  
emot	  deras	  ägares	  affärer	  på	  vilket	  sätt	  är	  de	  smutsigare	  än	  andras	  affärer?	  
Det	  blir	  en	  stor	  gråzon	  någonstans	  och	  det	  arbetsrättsliga	  är	  ju	  svårt	  också	  
så	  som	  sagt	  ju	  mer	  man	  tänker	  på	  det	  desto	  djupare	  sjunker	  man	  i	  något	  
slags	  självförakt.	  	  
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I	   Nu	  kommer	  vi	  tillbaka	  till	  lite	  mer	  såhär…	  ja.	  Hur	  många	  projekt	  har	  ni	  
igång	  samtidigt	  här	  på	  byrån?	  Hur	  många	  kunder	  jobbar	  ni	  med	  samtidigt?	  	  

	  
PM	   Hur	  många	  uppdragsgivare…	  Jag	  tror	  vi	  har	  åtta	  ungefär	  men	  ska	  vi	  slå	  till	  

med	  tio	  ungefär	  som	  ett	  cirkatal.	  
	  
I	   Och	  dem	  jobbar	  ni	  med	  parallellt	  liksom?	  	  
	  
PM	   Ja,	  just	  nu	  till	  exempel.	  	  
	  
I	   Och	  hur	  många	  är	  du	  involverad	  i?	  	  
	  
PM	   Just	  nu?	  Jag	  är	  kreativt	  ansvarig	  för	  tre	  men	  jag	  är	  säkert	  involverad	  i	  åtta.	  	  

Peter	  Mollbäck	  berättar	  avslutningsvis	  ett	  exempel	  han	  blev	  kontaktad	  av	  ett	  
företag	  som	  medarbetarna	  på	  Grön	  ansåg	  marknadsförde	  oetiska	  tjänster.	  
Vad	  företaget	  heter	  eller	  arbetar	  med	  har	  vi	  valt	  att	  censurera	  så	  vad	  som	  
följer	  är	  delar	  ur	  berättelsen.	  	  

	  
PM	   Jag	  kom	  på	  det	  angående	  det	  här	  hur	  man	  förhåller	  sig	  etiskt	  med	  våra	  

kunder	  och	  uppdragsgivare	  och	  sådär	  och	  en	  gång	  hände	  det	  faktiskt	  en	  
sak.	  Jag	  tycker	  det	  kan	  tjäna	  som	  ett	  bra	  exempel	  på	  snårigheten	  inom	  
etiken	  i	  vår	  bransch.	  Och	  det	  var	  att	  vi	  blev	  kontaktade	  av	  ett	  företag	  som	  
säljer	  xxx	  (Peter	  nämner	  företagets	  varumärke),	  de	  heter	  xxx,	  de	  jobbar	  
med	  xxx	  och	  de	  sa	  såhär	  ”Vill	  ni	  pitcha	  på	  oss?”	  och	  då	  sa	  vi	  nej	  och	  då	  sa	  
dem	  jo	  men	  snälla.	  Så	  pratade	  vi	  lite	  med	  varann	  här	  [på	  byrån]	  och	  man	  är	  
ju	  lite	  nyfiken	  på	  hur	  den	  där	  världen	  ser	  ut	  på	  insidan,	  vad	  det	  är	  för	  folk	  
som	  gör	  det	  här.	  Vi	  borde	  fan	  träffa	  dem	  i	  bara	  något	  slags	  undersökande	  
syfte	  och	  fatta	  hur	  det	  här	  går	  till.	  Så	  vi	  träffade	  dem	  och	  de	  var	  liksom	  
sliriga	  porschekörande	  xxx,	  men	  egentligen	  liksom	  folk	  precis	  som	  på	  andra	  
x-‐företag,	  och	  sen	  satte	  vi	  oss	  in	  och	  gjorde	  egen	  research	  på	  företag	  som	  
dessa	  och	  då	  upptäckte	  vi	  när	  vi	  satte	  oss	  in	  i	  det	  att	  den	  här	  gränsen	  mellan	  
en	  fin	  x	  och	  en	  ful	  x	  inte	  alls	  är	  så	  tydlig	  som	  man	  tror.	  Då	  är	  det	  tydligen	  att	  
alla	  de	  här	  stora	  fina	  x	  äger	  fula	  x.	  De	  äger	  såna	  här	  företag.	  	  
(Peter	  nämner	  företagets	  tjänst	  vilket	  har	  censurerats	  av	  
konfidentialitetsskäl)	  

	  
PM	   Det	  här	  vad	  saker	  som	  vi	  inte	  kände	  till	  och	  tänkte	  men	  vänta	  nu.	  Om	  det	  är	  

så	  att	  de	  här	  jävla	  xxx	  äger	  varsitt	  xxx	  och	  det	  här	  företaget	  kommer	  hit	  och	  
säger	  att	  de	  vill	  bli	  en	  riktig	  xxx	  då	  såg	  vi	  det	  som	  en	  ganska	  intressant	  
kommunikativ	  utmaning.	  Alltså	  hur	  man	  tar	  ett	  företag	  som	  gör	  dåliga	  
saker	  och,	  som	  jag	  sa,	  genom	  kommunikation	  löser	  ett	  affärsproblem	  
istället	  för	  att	  dölja	  ett	  affärsproblem	  och	  tänker	  att	  de	  skulle	  tjäna	  mer	  
pengar	  om	  de	  blev	  en	  riktig	  xxx	  och	  gjorde	  schyssta	  saker.	  Så	  då	  hoppade	  vi	  
in	  i	  den	  här	  pitchen	  med	  ett	  villkor	  och	  det	  är	  att	  vi	  gör	  det	  här	  på	  vårt	  sätt	  
och	  att	  vi	  ger	  våra	  rekommendationer	  till	  er	  får	  säga	  precis	  vad	  vi	  tycker	  
och	  tänker	  och	  känner	  och	  de	  sa	  absolut.	  	  

	  
PM	   Jag	  tror	  vi	  gjorde	  det	  här	  med	  någon	  slags	  sadomasochistisk	  approach,	  dels	  

för	  att	  vi	  visste	  att	  det	  skulle	  gå	  åt	  helvete	  och	  dels	  att	  vi	  såg	  fram	  emot	  att	  
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förolämpa	  dem	  under	  processens	  gång	  och	  vi	  gjorde	  en	  ganska	  intressent	  
pitch	  med	  jävligt	  fin	  varumärkesförflyttning	  och	  total	  ompositionering.	  	  

	   	  
(Peter	  förklarar	  byråns	  idé	  till	  företaget)	  

	  
PM	   Vi	  gick	  från	  att	  kommunicera	  [det	  oetiska	  som	  företag	  X	  arbetade	  med]	  till	  

att	  göra	  människor	  smartare	  och	  hjälpa	  dem	  istället	  och	  det	  är	  en	  väldigt	  fin	  
pitch	  när	  jag	  tänker	  tillbaka	  på	  det.	  	  

	  
PM	   Det	  var	  en	  väldigt	  kul	  grej	  för	  oss	  att	  göra	  för	  det	  fick	  oss	  att	  inse	  att	  wow,	  

kommunikation	  kan	  verkligen	  åstadkomma	  de	  mest	  fantastiska	  saker	  och	  
göra	  saker	  bra,	  men	  sen	  tittade	  de	  på	  oss	  som	  att	  vi	  var	  helt	  galna	  och	  sa	  att	  
”Det	  här	  var	  ju	  jättekul,	  verkligen,	  men	  vi	  kan	  verkligen	  inte	  ta	  det	  här	  
steget	  just	  nu”	  
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Roger	  Falk,	  kreativ	  chef	  på	  reklambyrå	  Gul	  
Intervju	  med	  Roger	  Falk	  på	  reklambyrå	  Gul	  den	  24	  april	  2012	  
	  
I	  =	  Intervjuledare	  
RF	  =	  Roger	  Falk	  
	  
I	   Vår	  första	  fråga	  är	  vad	  du	  har	  för	  utbildning?	  	  
	  
RF	   Eh,	  jag	  gick	  teknisk	  linje	  på	  gymnasiet	  i	  fyra	  år	  och	  sen	  har	  det	  varit	  lite	  

universitetsutbildningar	  i	  några	  enstaka	  kurser	  och	  sen	  på	  Berghs	  eh..	  det	  
som	  heter	  reklam	  och	  grafisk	  formgivning.	  	  	  

	  
I	   Och	  hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  här	  på	  Grön?	  	  
	  
RF	   Sen	  -‐90	  så	  det	  blir	  tjugo	  år	  lite	  drygt.	  	  
	  
I	   Och	  vad	  har	  du	  för	  yrkesroll	  här?	  	  
	  
RF	   Creative	  director	  är	  jag.	  Jag	  har	  haft	  lite	  olika	  roller	  över	  tiden.	  	  
	  
I	   Och	  vad	  innebär	  creative	  director	  här?	  	  
	  
RF	   Att	  man	  är…	  man	  är…	  man	  ska	  ha	  något	  slags	  ansvar	  för	  den	  kreativa	  

produkten	  och	  ska	  mer	  coacha	  fram	  högre	  kreativ	  standard	  så	  att	  det	  blir	  
liksom	  högre	  kvalitet	  på	  kreativiteten…	  	  

	  
I	   Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  i	  den	  här	  branschen?	  	  
	  
RF	   Ja…	  det	  beror	  på	  hur	  man	  räknar	  då	  för	  jag	  började…	  jag	  jobbade	  på	  en	  

grafisk	  formgivningsatelje	  i	  två	  år	  innan	  jag	  gick	  på	  Berghs	  så	  att	  om	  man	  
ska	  räkna	  ihop	  alltihopa	  så	  blir	  det	  24	  år	  plus	  två	  års	  utbildning	  då.	  	  

	  
I	   Vi	  kommer	  komma	  in	  på	  öppna	  frågor	  och	  den	  första	  är	  hur	  skulle	  du	  

definiera	  bra	  marknadsföring?	  	  
	  
RF	   Ehm,	  ja	  det…	  är	  så.	  Det	  är	  väldigt	  komplext	  att	  svara	  på...	  ett	  kort	  sätt	  men…	  

Men	  jag	  skulle	  säga	  att	  det	  är	  …	  nånting…	  alltså	  marknadsföring	  är	  ju	  ett	  
sätt	  att	  prata	  på.	  Det	  är	  liksom	  att	  man	  ger	  en	  röst	  till	  nån	  som	  vill	  säga	  
nånting	  och	  då	  måste	  man	  göra	  det	  med	  respekt	  för	  mottagaren	  och	  den	  
som	  talar	  och	  det	  är	  som	  vilket	  samtal	  som	  helst	  egentligen	  och	  ju	  mer…	  
vårt	  ansvar	  är	  ju	  att	  göra	  det	  så	  spirituellt	  och	  intressant	  som	  möjligt	  på	  
olika	  sätt	  …	  och	  är	  det	  det	  så	  fungerar	  det	  på	  bägge	  håll	  tycker	  jag.	  Då	  
fungerar	  det	  att	  både	  mottagaren	  tycker	  att	  det	  är	  intressant	  och	  ger	  
någonting	  och	  det	  ger	  också	  större	  effekt	  för	  den	  som	  pratar	  för	  den	  får	  ut	  
det	  mer	  och	  det	  får	  bättre	  mottagning.	  Så	  det	  skulle	  jag	  säga	  är	  det…	  

	  
I	   Hur	  skulle	  du	  då	  definiera	  dålig	  marknadsföring?	  	  
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RF	   Ja	  de	  tär	  ju	  motsatsen	  då..	  dålig	  marknadsföring	  är	  ju	  mer…	  ja	  det	  kan	  ju	  
också	  vara	  olika	  saker	  men	  dels	  finns	  det	  olika	  parametrar	  tycker	  jag.	  Det	  
ena	  är	  att	  det	  bara	  är	  dåligt	  utfört	  att	  det	  bara	  är	  dåligt	  hantverk	  att	  det	  
liksom	  bara	  ”det	  här	  är	  obegripligt”.	  Om	  vi	  nu	  ska	  ta	  ett	  exempel	  så	  gick	  jag	  
förbi	  en	  tavla	  som	  jag	  såg	  i	  tunnelbanan	  som	  det	  stod	  typ:	  I	  create	  You	  
choose	  och	  så	  var	  det	  en	  bild	  på	  en	  vattenflaska	  med	  något	  sånt	  här	  
mineralvatten	  utan	  tillsatser	  i.	  Men	  fullkomligt	  obegripligt	  tänkte	  jag!	  Ingen	  
har	  ju	  tänkt	  här.	  Det	  finns	  ju	  ingen	  logik	  eller	  tanke	  här	  över	  huvud	  taget	  
och	  det	  är	  ju	  …	  det	  är	  ju	  bara	  såhär	  dåligt	  hantverk	  på	  något	  vis	  och	  det	  kan	  
irritera	  mig	  bara	  på	  samma	  sätt	  att	  varför	  gör	  man	  saker	  som	  är	  dåliga?	  
Överhuvudtaget?	  Det	  är	  som	  när	  man	  köper	  dålig	  glass.	  Varför	  gör	  de	  inte	  
bara	  en	  god	  glass	  istället?	  	  

	  
I2	   Sammanfattningsvis	  skulle	  man	  kunna	  säga	  att	  dålig	  marknadsföring	  

förvirrar	  lite	  för	  det	  är	  ju	  det	  du	  beskriver	  lite?	  	  
	  
RF	   Ja	  det	  har	  liksom	  ingen	  funktion	  riktigt.	  Man	  vet	  inte	  riktigt	  vad	  såhär…	  Det	  

är	  ju	  mer	  också	  att	  man	  undrar	  ”Tar	  de	  inte	  sitt	  arbete	  på	  allvar?”	  Ingen	  
inblandad	  kan	  ju	  bry	  sig	  om	  det	  här.	  Det	  är	  såhär	  ”ja,	  men	  jag	  gör	  det	  bara	  
så	  går	  jag	  hem	  och	  gör	  nånting	  annat	  roligt”.	  Och	  det	  tycker	  jag	  är	  så	  himla	  
tråkig	  inställning	  till	  vad	  man	  än	  gör	  och	  vad	  man	  än	  sysslar	  med	  om	  man	  
bygger	  kanoter	  eller	  vad	  som	  helst	  så	  är	  det	  tråkigt	  bara.	  Jag	  bygger	  bara	  en	  
kanot	  och	  sen	  bryr	  jag	  mig	  inte	  om	  om	  den	  flyter…	  Eller	  hur?	  Det	  är	  ingen	  
rolig	  grej.	  

	  
(skratt)	  

	  
RF	   Det	  ger	  ingen	  kvalitet	  och	  det	  bidrar	  inte	  till	  mänskligheten	  på	  något	  sätt.	  

Att	  folk	  blir	  lyckligare	  eller	  att	  man	  tycker	  att	  ”Åh,	  här	  är	  det	  någon	  som	  har	  
försökt”	  och	  att	  det	  gör	  världen	  lite	  bättre	  på	  alla	  sätt.	  Ehm	  och	  sådär	  och	  
det	  är	  ju	  dåligt	  hantverk	  sen	  är	  det	  ju	  när	  man	  försöker	  sälja	  saker	  och	  ting	  	  
utan	  att	  det	  ger	  något	  tillbaka	  över	  huvud	  taget	  utan	  såhär	  man	  ska	  bara	  
kränga	  iväg	  saker	  är	  också…	  och	  att	  det	  liksom	  är	  tydligt	  så	  tror	  jag	  inte	  att	  
det	  fungerar	  i	  längden	  heller.	  Det	  kan	  fungera	  kortsiktigt	  men	  inte	  i	  
längden.	  Ehm	  och	  sånt	  brukar	  vi	  inte	  vara	  inblandade	  i…	  eller	  så	  lite	  som	  
möjligt	  och	  det	  är	  av	  samma	  anledning	  och	  det	  är	  av	  samma	  anledning	  
egentligen	  att	  det	  kan	  vara	  folk	  som	  har	  gjort	  ett	  dåligt	  hantverk	  som	  ändå	  
gör	  det	  på	  ett	  sätt	  så	  att	  man	  inte	  tycker	  det	  känns	  trevligt…	  	  

	  
I	   Vad	  associerar	  du	  till	  god	  etik	  i	  marknadsföring?	  	  
	  
RF	   Jag	  tycker	  att	  god	  etik	  är	  att	  göra	  någonting	  man	  tror	  på	  alltså	  att	  någon	  gör	  

sitt	  bästa	  och	  lägger	  ner	  sin	  själ	  i	  det	  där	  eh…	  för	  mig	  är	  det	  god	  etik	  
egentligen	  och	  det	  går	  tyvärr	  i	  person	  egentligen	  att	  etik	  är	  ingenting	  man	  
liksom	  kan	  ”Ja,	  det	  här	  är	  god	  etik”	  och	  så	  bestämma	  vad	  det	  är.	  Jag	  irriterar	  
mig	  oftast	  på	  sådana	  här	  ombudsmän	  och	  instanser	  som	  ska	  säga	  såhär	  ”Ja	  
det	  här	  är	  könsdiskriminerande	  reklam”	  eller	  hets	  mot	  folkgrupp	  och	  så	  är	  
det	  nån	  person	  som	  ska	  bestämma	  det	  medans	  det	  är	  omöjligt	  att	  avgöra	  
för	  en	  utomstående	  precis	  som	  när	  man	  läser	  en	  bok	  blir	  det	  ofta	  debatter	  
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typ	  ”Ja	  men	  är	  det	  här	  en	  bok	  med	  påhopp	  mot	  folk”	  Nej	  säger	  någon,	  jo	  det	  
är	  det	  säger	  en	  annan.	  Och	  egentligen	  kan	  man	  bara	  gå	  till	  den	  personen	  
som	  har	  skrivit	  boken	  och	  höra	  om	  den	  har	  gjort	  det	  utifrån	  sig	  själv.	  För	  att	  
jag	  tror	  att	  det	  är	  det	  som	  påverkar	  hela	  samhällsdebatten	  och	  hela	  klimatet	  
som	  man	  rör	  sig	  i	  .	  Jag	  menar	  att	  vi	  är	  ju	  en	  del	  av	  det	  offentliga	  samtalet	  
och	  då	  att	  läcka	  lock	  på	  det	  och	  säga	  såhär	  att	  såhär	  får	  man	  inte	  göra	  så	  blir	  
det	  nån	  slags	  ehm…	  för	  jag	  tycker	  motsatsen	  att	  reklam	  som	  är	  väldigt	  
politiskt	  korrekt	  i	  alla	  former	  är	  oftast	  den	  som	  är	  mest	  iskall	  och	  
avståndstagande	  och	  jag	  uppskattar	  hellre	  mer	  sånt	  som	  klampar	  lite	  i	  
klaveret	  och	  som	  åtminstone	  försöker	  för	  det	  tycker	  jag	  är	  mänskligare	  och	  
mycket	  mer	  etiskt.	  Det	  blir	  nån	  slags	  bild	  av	  folk	  som	  tittar	  på	  en	  dator	  och	  
har	  olika	  etnicitet	  och	  ler	  och	  tittar	  på	  en	  dator	  och	  så…	  och	  är	  av	  alla	  kön.	  
Framförallt	  att	  alla	  ska	  få	  vara	  med	  och	  att	  alla	  ska	  känna	  sig	  utpekade.	  Men	  
de	  där	  bilderna	  är	  sådär,	  de	  är	  så	  stereotypa	  och	  iskalla	  och	  omänskliga	  för	  
att	  de	  är	  så	  korrekta	  så	  de	  bidrar	  inte	  till	  samhället	  på	  något	  sätt.	  	  

	  
I	   Vad	  associerar	  du	  då	  till	  dålig	  etik	  i	  marknadsföring?	   	  
	  
RF	   Jag	  tycker	  snarare	  att	  …	  jag	  tycker	  det	  är	  dålig	  etik	  som	  man	  ser	  ganska	  

mycket	  av.	  Korrekta	  liksom…	  man	  ser	  att	  man	  för	  in	  en…	  man	  kan	  oftast	  
känna	  såhär	  att	  här	  har	  de	  stoppat	  in	  en	  person	  som	  kommer	  med	  ett	  
utländskt	  utseende	  inte	  för	  att	  de	  tycker	  att	  det	  var	  så	  trevligt	  att	  ha	  utan	  
för	  att	  det	  är	  så	  politiskt	  korrekt.	  Eller	  att	  man	  har	  en	  kvinna	  i	  en	  manlig	  om	  
det	  är	  en	  bilmek	  och	  så	  har	  man	  stoppat	  in	  en	  kvinna	  som	  ska	  se	  trevlig	  ut	  
och	  är	  i	  35-‐års	  åldern.	  Då	  känner	  man	  att	  de	  har	  inte	  gjort	  de	  för	  att	  de	  
tycker	  det	  utan	  för	  att	  de	  känner	  att	  ja	  men	  vi	  kan	  inte	  visa	  dehär	  
smutsiga…	  	  

	  
I2	   Tycker	  du	  att	  det	  är	  väldigt	  uppenbart	  i	  reklam	  i	  de	  fallen?	  	  	  	  
	  
RF	   Det	  är	  mycket	  vanligare	  än	  motsatsen.	  Det	  finns	  en…	  och	  det	  tycker	  jag	  

alltid	  är	  oetiskt	  och	  omänskligt	  beteende	  och	  för	  att	  man	  känner	  att	  de	  
personerna	  har	  inte	  gjort	  det	  för	  att	  de	  själva	  tycker	  såhär	  det	  har	  liksom	  
inte	  försökt	  beskriva	  eller	  göra	  nånting	  intressant	  utan	  de	  är	  liksom	  drivna	  
av	  att	  vara	  politiskt	  korrekta.	  	  

	  
I	   Så	  det	  får	  motsatt	  effekt	  nästan?	  
	  
RF	   Ja	  och	  det	  är	  såhär	  när	  man	  ser	  såhär.	  De	  har	  ju	  såna	  här	  ombudsmän	  som	  

ska	  döma	  olika	  	  saker	  och	  då	  tittar	  de	  ja	  det	  här	  är	  det	  som	  är	  förbjudet	  och	  
så	  kan	  man	  gå	  inte	  på	  nån	  site	  och	  titta	  på	  alla	  de	  här…	  då	  är	  det	  ofta	  
påfallande	  ofta	  som	  det	  är	  såhär	  kalendrar	  som	  sitter	  för	  motordelar	  som	  	  
sitter	  hos	  bilmeckar	  med	  nakna	  tjejer	  som	  har	  borrmaskiner	  eller	  nån	  
skruvdragare	  eller…	  och	  det	  är	  ju	  meningslöst	  att	  säga	  att	  ”det	  här	  är	  
köndiskriminerande”	  för	  det	  där	  är	  ju	  bara	  dåligt	  det	  är	  ju	  bara	  omodernt,	  
och	  kommer	  inte	  fungera	  i	  alla	  fall	  så	  det	  är	  självsanerande	  tycker	  jag	  och	  
istället	  så	  hackar	  man	  ner	  på	  sånt	  som	  bara	  är	  skräp	  men	  man	  ser	  inte	  det	  
där	  andra	  som	  tapetserar	  hela	  Sverige	  som	  bara	  är	  fördummande	  så	  jag	  
tycker	  att	  det	  blir	  alltid	  missriktat	  det	  där.	  Däremot	  så	  tycker	  jag	  att	  det	  
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alltid	  är	  intressant	  att	  diskutera	  och	  det	  tycker	  jag	  att	  det	  är	  ju	  bra	  att	  folk	  
tycker	  att	  ”ja,	  men	  det	  här	  var	  inget	  bra”	  och	  så	  tycker	  nån	  annan	  motsatsen	  
och	  så	  har	  man	  en	  diskussion	  det	  är	  ju	  bra.	  	  

	  
I	   Funderar	  du	  över	  etik	  i	  din	  yrkesroll?	  	  
	  
RF	   Ja	  alltid,	  det	  gör	  alla	  här.	  	  
	  
I	   Och	  rent	  konkret	  hur	  tar	  det	  sig	  uttryck	  i	  ditt	  arbete?	  	  
	  
RF	   Jo	  men	  jag…	  Jag	  tycker	  det	  är	  såhär	  jag	  tror	  att	  rena	  tankar	  som	  nån	  har	  

tänkt	  och	  bryr	  sig	  om	  på	  riktigt	  är	  …	  de	  är	  mycket	  mer	  intressanta	  och	  det	  
är	  etiskt	  att	  få	  fram	  de	  tankarna	  tycker	  jag,	  ehm…	  än…	  det	  är…	  för	  det	  är	  
mycket	  mer	  intressant.	  Allt	  som	  är	  intressant,	  vi	  försöker	  göra	  grejer	  som,	  
eftersom	  vi	  vet	  att	  det	  fungerar	  bättre	  när	  folk	  engagerar	  sig	  i	  saker	  och	  ting	  
och	  det	  är	  ju	  saker	  och	  ting	  som	  folk	  engagerar	  sig	  i	  samhället	  också	  utanför	  
reklam	  det	  är	  ju	  liksom	  ”den	  här	  musiken	  tyckte	  jag	  var	  bra,	  den	  här	  
musiken	  tyckte	  jag	  var	  upprörande”	  eller	  såhär	  ”åh,	  vad	  vackert	  det	  här	  
var”	  eller	  ”det	  här	  var	  ju	  jätteroligt”.	  Alla	  de	  här	  sakerna,	  och	  det	  är	  ju	  sånt	  
som	  man	  ser	  på	  youtube	  eller	  på	  tv	  eller	  lyssnar	  på	  musik.	  Det	  är	  samma	  
sak	  egentligen	  och	  det	  är	  ju	  sånt	  som	  vi	  försöker	  skapa	  hela	  tiden	  för	  då	  får	  
man	  folk	  att	  bli	  intresserade	  och	  ta	  till	  sig.	  Och	  då	  är	  det	  ju…	  det	  är	  ju	  det	  vi	  
försöker	  få	  fram	  hela	  tiden.	  Så	  fort	  man	  börjar	  kalkylera	  såhär	  ”Vi	  har	  sett	  
att	  målgruppen	  tycker	  om	  den	  här	  musiken	  därför	  ska	  vi	  ha	  de	  tonerna,	  
såhär	  ska	  det	  vara”.	  Det	  är	  inte	  något	  etiskt	  beteende.	  	  

	  
I	   Har	  det	  uppstått	  nån	  situation	  där	  du	  känt	  dig	  tveksam	  till	  ett	  uppdrag	  eller	  

projekt	  av	  etiska	  skäl?	  	  
	  
RF	   Eh	  ja	  det	  är	  egentligen	  bara…	  jag	  har	  lite	  svårt	  för	  spel.	  Jag	  förstår	  mig	  

liksom	  inte	  på	  	  det	  och	  tycker	  inte	  att	  man	  ska	  spela	  och	  därför	  har	  jag	  väl	  
svårt	  att	  engagera	  mig	  i	  reklam	  för	  att	  man	  ska	  spela…	  

	  
I2	   För	  att	  förtydliga	  då	  bara	  spel	  som	  har	  med	  pengar	  att	  göra	  liksom	  eller?	  	  
	  
I	   Eller	  för	  att	  aktivera	  publiken	  genom	  ett	  spel	  i	  reklamen?	  	  
	  
RF	   Nej	  sånt	  tycker	  jag	  är	  toppen!	  Nej	  alltså	  spela	  om	  pengar	  och	  satsa	  pengar	  

och	  tippa	  och…	  	  
	  
I	   	  Poker	  och	  sånt,	  ja.	  	  
	  
RF	   Ja,	  för	  jag	  tycker	  liksom	  bara	  att	  det	  	  är	  lurendrejeri	  och	  för	  att	  skapa…	  få	  

folk	  att	  få	  drömmar	  om	  att	  de	  ska	  vinna…	  	  
	  
I2	   har	  ni	  fått	  förfrågan	  att	  jobba	  med	  något	  sådant?	  	  
	  
RF	   Ja	  vi	  har	  jobbat	  med,	  det	  är	  ju	  bara	  min	  personliga,	  vi	  har	  jobbat	  med	  

sådana	  kunder…	  Eh	  och	  det	  är	  bara	  att	  jag	  inte	  varit	  med	  i	  det.	  Annars	  
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skulle	  jag	  ha	  svårt	  för	  jag	  skulle	  aldrig	  liksom	  säga	  att	  vi	  borde	  inte	  jobba	  
med	  det.	  Jag	  skulle	  aldrig	  hindra	  någon	  annan	  att	  jobba	  med	  det	  jag	  tycker	  
allt	  går	  tillbaks	  till	  att	  man	  som	  person	  känner	  för	  det.	  Om	  man	  själv	  tycker	  
det	  är	  bra	  eller	  förstår	  sig	  på,	  man	  måste	  ju	  förstå	  sig	  på	  …	  om	  man	  inte	  
respekterar	  kunden	  och	  kunderna	  hur	  de	  pratar	  om	  sin	  produkt	  och	  hur	  de	  
vill	  göra,	  då	  är	  det	  ju	  väldigt	  svårt	  att	  engagera	  sig	  själv.	  	  

	  
I	   Men	  det	  har	  funnits	  utrymme	  då	  att	  tacka	  nej	  eller	  lägga	  det	  uppdraget	  på	  

någon	  annan?	  	  
	  
RF	   Ja	  i	  de	  fallen	  har	  det	  det,	  annars	  är	  det	  ju	  mer	  uppenbara	  saker	  som	  

cigaretter	  men	  vi	  får	  ju	  aldrig	  såna	  uppdrag	  det	  finns	  ju	  inga	  sådana	  kunder.	  
Jag	  vet	  inte	  ens	  vem	  som	  gör	  det,	  det	  finns	  liksom	  inga	  stora	  byråer	  som	  
arbetar	  med	  det.	  Däremot	  har	  jag	  liksom	  inga	  problem	  att	  göra	  något	  för	  
sprit	  eller	  det	  skulle	  jag	  inte	  ha…	  för	  jag	  tror	  inte	  att	  det	  liksom	  skulle	  öka	  
sprit	  eller	  alkoholkonsumtionen	  utan	  jag	  tror	  att	  det	  fördelar	  sig	  och	  jag	  har	  
liksom	  inget	  emot	  att	  folk	  kan	  dricka	  sprit.	  Däremot	  har	  vi	  aldrig	  fått	  några	  
förfrågningar	  om	  det	  heller	  men,	  jag	  skulle	  själv	  inte	  ha	  någon	  etisk	  eller	  
moraliskt	  problem	  med	  det	  utan	  allt	  har	  ju	  sin	  roll	  	  

	  
I2	   Hur	  är	  det	  med…	  ni	  har	  ju	  jobbat	  med	  (ett	  politiskt	  parti)?	  Hur	  har	  det	  varit,	  

har	  alla	  varit	  okej	  med	  det	  på	  byrån,	  har	  det	  varit	  ett	  gemensamt	  beslut	  
eller	  hur	  är	  det	  inför	  det	  när	  ni	  jobbar	  med	  ett	  politiskt	  parti	  liksom?	  	  

	  
RF	   Ja	  vi	  tog	  upp	  det,	  dels	  tog	  man	  ju	  upp	  det	  dels	  i	  ledningsgrupper	  och	  i	  

styrelser	  och	  sen	  hade	  vi	  en	  allmän	  frågestund.	  Vi	  är	  ju	  inte	  så	  många	  vi	  är	  
ca	  femtio	  nu	  och	  då	  var	  vi	  lite	  färre	  så	  det	  går	  ju	  liksom	  att	  samla	  alla	  i	  ett	  
rum	  och	  prata	  det	  är	  egentligen	  bara	  om	  det	  var	  någon	  som	  hade	  något	  
väldigt	  emot	  det	  och	  de	  som	  arbetar	  med	  det	  måste	  ju	  tycka	  att	  det	  är	  
nånting	  bra	  att	  jobba	  med	  och	  att	  det	  är	  okej	  och	  de	  som	  jobbade	  med	  det	  
tyckte	  det	  och	  det	  är	  ju	  samma	  sak	  där…	  	  

	  
I2	   Man	  sätter	  ihop	  en	  arbetsgrupp	  utefter	  de	  som	  faktiskt	  vill	  jobba	  med	  det?	  	  
	  
RF	   Ja,	  precis.	  	  
	  
I	   Har	  det	  uppstått	  en	  situation	  där	  en	  medarbetare	  har	  varit	  tveksam	  till	  ett	  

uppdrag,	  där	  du	  varit	  ansvarig	  liksom?	  	  
	  
RF	   Ja	  men	  det	  uppstår	  lite	  då	  och	  då.	  Oftast	  inte	  på	  grund	  av	  vad	  det	  är	  man	  gör	  

reklam	  för	  utan	  snarare	  vad	  det	  är	  för	  att	  nån	  tycker	  att	  ”den	  är	  personen	  är	  
genuint	  otrevlig	  och	  jag	  kan	  inte	  jobba	  med	  någon	  med	  de	  värderingarna	  på	  
så	  vis	  de	  vill	  sälja”	  och	  det	  har	  uppstått	  flera	  gånger.	  	  

	  
I	   Och	  hur	  hanteras	  den	  situationen	  då?	  	  
	  
RF	   Ja	  det	  kan	  man	  inte	  säga,	  det	  är	  helt	  olika	  från	  fall	  till	  fall.	  Ibland	  är	  det	  så	  att	  

man	  kanske	  inte	  tycker	  såhär	  att	  de	  har	  knappt	  pratat	  med	  varann	  och	  då	  
byter	  man	  ut	  den	  personen.	  	  
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I2	   Är	  det	  den	  kundansvarige	  då?	  Som	  är	  den	  som	  man	  inte	  har	  kommit	  

överens	  med	  eller	  är	  det?	  
	  
RF	   Ja	  det	  kan	  ju	  vara	  så	  det	  finns	  ju	  liksom	  olika	  alla	  kunder	  är	  ju	  olika,	  det	  

finns	  ju	  massa	  olika	  kontakter	  och	  en	  del	  är	  väldigt	  komplexa	  och	  det	  är	  
mer	  om	  man	  känner	  att	  det	  sättet	  som	  de	  vill	  föra	  sin	  verksamhet	  och	  det	  
behöver	  inte	  vi	  föra	  ut	  för	  de	  tittar	  ju	  på	  vad	  vi	  gör	  och	  tycker	  nånting	  om	  
oss	  så	  att	  om	  vi	  gör	  reklam	  för	  nånting	  så	  kommer	  de	  titta	  på	  det	  och	  undra	  
vad	  står	  det	  här	  för	  och	  är	  det	  rätt	  sätt	  att	  kommunicera?	  Och	  om	  man	  inte	  
kan	  göra	  det	  på	  sitt	  sätt	  så	  antingen	  så	  byter	  man	  ut	  den	  personen	  eller	  så	  
försöker	  man	  ändra	  på	  liksom	  hur	  vi	  jobbar	  med	  det	  eller	  om	  vi	  inte	  jobbar	  
alls	  med	  det	  eller….	  Sådana	  diskussioner	  är	  det	  ju	  hela	  tiden,	  inte	  hela	  tiden	  
så	  att	  det	  är	  helt	  avgörande	  men	  det	  är	  ganska	  mycket	  sådana	  på	  små	  
nivåer	  är	  det	  hela	  tiden	  men	  det	  är	  ju	  detaljer	  att	  man	  säger	  ”såhär	  tycker	  vi	  
och	  såhär	  ska	  vi	  göra”.	  	  

	  
I	   hur	  väljer	  ni	  vilka	  kunder	  ni	  pitchar	  på	  och	  vilka	  ni	  ska	  arbeta	  med?	  	  
	  
RF	   Ja,	  det	  är	  mycket…	  ja…	  vår	  idé	  är	  att	  försöka	  ha	  så	  många	  olika	  kunder	  som	  

möjligt.	  Så	  vi	  har	  ju	  ingen…	  vi	  har	  ju	  ingen	  bild	  av	  att	  det	  är	  såna	  här	  typer	  
av	  företag	  vi	  ska	  jobba	  med	  utan	  mer	  än	  att	  vi	  jobbar	  med	  de	  som	  vill	  göra	  
nånting	  och	  har	  vissa	  ambitioner	  och	  har	  intressanta	  uppdrag	  och	  sen	  att	  
det	  är	  så	  spritt	  som	  möjligt.	  Mest	  för	  att	  det	  egentligen	  är	  roligare	  och	  att	  
man	  lär	  sig	  mer	  än	  att	  jobba	  liksom	  med	  saker	  och	  ting	  som	  har	  samma	  
förutsättningar.	  	  

	  
I	   Kommer	  uppdragen	  oftast	  till	  er	  eller	  tvärtom;	  att	  ni	  kontaktar	  en	  kund	  för	  

att	  få	  vara	  med	  på	  pitch?	  
	  
RF	   Ja,	  det	  är	  blandade…	  Lika…	  hälften,	  hälften	  skulle	  jag	  säga.	  	  
	  
I	   Hur,	  om	  du	  utifrån	  dina	  egna	  erfarenheter	  skulle	  beskriva	  en	  typisk	  kund-‐

byrå	  relation.	  Hur	  ser	  den	  ut?	  	  
	  
I2	   Vi	  kanske	  kan	  ta	  det	  sett	  till	  vart	  den	  yttersta	  beslutsmakten	  i	  projekt,	  var	  

du	  tycker	  att	  den	  ligger?	  
	  
RF	   Det	  finns	  inga,	  man	  kan	  aldrig	  säga	  så.	  Varje	  är	  helt	  unikt.	  På	  ett	  företag	  

kanske	  du	  jobbar	  direkt	  mot	  eh…	  chefen	  och	  ingen	  annan	  är	  inblandade..	  
möjligtvis	  liksom	  assistent	  och	  det	  andra	  kan	  ju	  vara	  det	  är	  liksom	  tio	  
personer	  som	  är	  uppdelade	  i	  olika	  grupperingar	  och	  …	  den	  och	  så	  dens	  chef	  
och	  den	  är	  chef	  över	  den	  avdelningen	  och	  den	  här	  är	  chef	  över	  det	  och	  alla	  
kommer	  på	  möten	  och	  det	  är	  tio	  personer…	  det	  är	  väldigt	  mycket.	  	  

	  
I2	   Så	  det	  varierar	  väldigt	  från	  att	  ni	  kan	  få	  helt	  fria	  händer	  till	  att	  ni	  blir	  rätt	  

styrda	  i	  vad	  ni	  får	  för	  uppdrag?	  	  
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RF	   Ja,	  men	  helt	  fria	  händer	  har	  man	  ju	  aldrig,	  det	  vill	  man	  ju	  inte	  ha	  heller.	  
Alltså	  vi	  är	  ju	  problemlösare	  på	  något	  vis,	  vi	  vill	  ju	  alltid	  lösa	  ett	  problem	  
som	  finns.	  Så	  att	  det	  första	  går	  ju	  ut	  på	  att	  lösa	  vad	  problemet	  är	  för	  det	  kan	  
också	  vara	  såhär…	  inte	  helt	  självklart.	  Man	  försöker	  såhär	  ”Det	  här	  är	  det	  vi	  
ska	  göra”	  och	  sen	  är	  det	  vår	  sak	  sen	  ”Ja,	  men	  hur	  gör	  vi	  det	  då?”	  så	  kommer	  
vi	  med	  ett	  förslag	  och	  sen	  eh…	  så	  att…	  ja…	  det	  styr…	  alltså	  ja	  man	  har	  ju	  
uppdragsgivare	  som	  vill	  nånting	  och	  de	  kommer	  liksom	  ha	  åsikter	  om	  det	  
och	  det	  är	  liksom	  själva	  sättet	  man	  jobbar	  på	  och	  man	  tar	  in	  de	  åsikter	  och	  
diskuterar	  vad	  ska	  man	  göra	  och	  vad	  ska	  man	  inte	  göra	  eh….	  Och	  ibland	  är	  
man	  ensam	  om	  saker	  och	  ting	  och	  ibland	  inte.	  Så	  att,	  det	  är	  svårt	  att	  säga.	  
Det	  är	  ju	  inte	  såhär	  speciellt	  på	  något	  sätt	  och	  det	  går	  ju	  inte	  att	  skilja	  på	  
riktigt.	  Det	  är	  helt	  unikt	  beroende	  på	  vad	  det	  är	  för	  personer.	  Generellt	  bara	  
ju	  färre	  människor	  som	  är	  inblandade	  desto	  bättre	  brukar	  det	  bli.	  Men	  det	  
är	  en	  generell	  regel.	  För	  många	  stora	  företag	  är	  ganska	  komplext	  
organiserade	  det	  är	  väl	  därför	  det	  är	  svårare.	  Alltså	  det	  är	  oftare	  man	  ser	  
intressant	  reklam	  också	  för	  mindre	  företag	  för	  att	  det	  liksom	  är	  enklare	  att	  
komma	  igenom.	  Och	  att	  färre	  ska	  vara	  med…	  ju	  fler	  som	  ska	  vara	  med	  och	  
tycker	  är	  ju	  sämre	  …	  har	  det	  en	  tendens	  att	  bli…	  	  

	  
I	   Om	  vi	  tänker	  att	  er	  kund	  eh,	  om	  ni	  har	  en	  uppdragsgivare	  som	  har	  ett	  

förslag	  som	  kommer	  med	  ett	  utförande	  som	  ni	  ställer	  er	  kritiska	  till	  ur	  etisk	  
synvinkel.	  Hur	  hanteras	  den	  situationen	  då?	  	  

	  
RF	   Ja…	  då	  försöker	  vi	  argumentera	  för	  att	  vi	  ska	  göra	  på	  ett	  annat	  sätt…	  	  
	  
I	   Och	  i	  den	  situationen,	  har	  ni	  möjlighet	  då	  att	  liksom	  ändå	  göra	  som	  ni	  vill?	  

Genomföra	  kampanjen	  så?	  	  
	  
RF	   Nej,	  alltså	  inte	  rent	  faktiskt.	  Det	  är	  ju	  aldrig	  vi	  som	  betalar	  för.	  Vi	  betalar	  ju	  

aldrig	  för…	  så	  att	  vi	  kan	  ju	  aldrig	  tvinga	  nån	  eller…	  utan	  vi	  kan	  ju	  bara	  
argumentera	  för	  det…	  	  

	  
I	   Så	  i	  en	  sådan	  situation	  så	  har	  ändå	  kunden….	  
	  
RF	  	   (avbryter)	  Däremot	  tar	  vi	  ju	  bort	  om	  vi	  känner	  såhär	  ”Det	  här	  är	  liksom	  för	  

dåligt”	  då	  säger	  vi	  det	  här	  står	  inte	  vi	  bakom,	  det	  här	  är	  ni	  som	  sagt	  att	  det	  
ska	  se	  ut	  såhär	  och	  vara	  på	  det	  här	  viset.	  Vi	  tar	  vår	  hand	  ifrån	  det	  här	  och	  
säger	  att	  det	  här	  får	  ni	  stå	  för,	  om	  nån	  ringer	  och	  frågar	  så	  kommer	  inte	  vi	  
svara	  vi	  säger	  ”det	  här	  var	  ni	  som	  gjorde	  det	  här”.	  Så	  gör	  vi.	  Vi	  sätter	  ju	  inte	  
upp	  nåt…	  allt	  som	  vi	  lägger	  upp	  på	  vår	  hemsida	  till	  exempel	  är	  ju	  sånt	  som	  
vi	  står	  för	  och	  tycker	  är	  bra.	  Eh.	  Och	  håller	  någon	  slags	  kvalitet,	  annars	  
lägger	  vi	  inte	  upp	  det.	  	  

	  
I	   Men	  det	  skulle	  ändå	  genomföras?	  	  
	  
RF	   För	  det	  kan	  man	  ju	  komma	  ihåg,	  annonserna	  är	  ju	  aldrig	  våra.	  Alltså	  inte	  

ens	  de	  bra	  annonserna	  är	  ju	  våra.	  Eh…	  så	  vi	  har	  ju	  aldrig	  sista	  ordet	  för	  det	  
här.	  Så	  även	  om	  vi	  gör	  en	  jättebra	  kampanj	  för	  företag	  X	  så	  är	  ju	  det	  företag	  
X:s	  kampanj	  och	  det	  är	  ju	  dem	  som	  har	  godkänt	  det	  och	  ansvarar	  för…	  vi	  
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har	  bara	  föreslagit	  det.	  Däremot	  kan	  man	  väl	  se	  att	  det	  som	  vi	  föreslår	  som	  
vi	  tycker	  är	  bra	  är	  det	  vi	  också	  visar	  upp	  i	  nästa…	  det	  är	  inte	  så	  ofta	  som	  vi	  
inte…	  nu	  skulle	  jag	  ändå	  säga	  att	  97%	  av	  allt	  vi	  gör	  i	  stora	  medier	  lägger	  vi	  
ut	  på	  hemsidan	  och	  är	  stolta	  över	  och	  tycker	  är	  tillräckligt	  bra	  så	  det	  är	  inte	  
så	  ofta	  det	  händer.	  	  

	  
I	   Vad	  tycker	  du	  att	  ni	  som	  reklambyrå	  har	  för	  ansvar	  ur	  ett	  

samhällsperspektiv?	  	  
	  
RF	   Ja	  det	  är	  ju…	  ansvaret	  är	  att	  göra	  liksom	  och	  ta	  ut	  svängarna	  och	  göra	  

liksom	  saker	  och	  ting	  som	  är	  intressanta	  och	  roliga	  och	  som	  folk	  berörs	  av	  
på	  riktigt.	  För	  om	  man	  inte	  gör	  det	  då	  är	  man	  ju	  ingenting.	  	  

	  
	  I	   Och	  hur	  viktigt	  skulle	  du	  säga	  att	  etiska	  ställningstaganden	  är	  i	  arbetet	  mot	  

kund?	  	  
	  
RF	   Ja	  du,	  allt	  beror	  ju	  på	  vad	  du	  menar	  med	  etik	  för	  att…	  om	  ni	  menar	  på	  det	  

sättet	  jag…	  det	  jag	  pratade	  om	  att	  man	  ska	  göra	  den	  typen	  av	  reklam	  så	  är	  
det	  hundra	  procent,	  det	  är	  allting.	  Det	  är	  det	  vi	  pratar	  om	  hela	  tiden,	  för	  det	  
är	  det	  som	  är	  kvaliteten	  tycker	  jag.	  Däremot	  är	  det	  ju	  såhär…	  den	  andra	  
bilden	  av	  att	  man	  ska	  vara	  politiskt	  korrekt,	  den	  tycker	  jag…	  den	  är	  vår	  
motståndare	  än	  tvärtom.	  Den	  har	  jag	  ingenting	  för.	  Fast	  jag	  har	  ingenting	  
emot	  den	  diskussionen,	  den	  tycker	  jag	  är	  fantastisk.	  Den	  ska	  alltid	  lyftas	  
upp	  tycker	  jag	  men	  den	  kommer	  aldrig	  bidra	  till	  att	  göra	  människor	  större	  
och	  få	  en	  intressantare	  vardag.	  	  

	  
I	   Var	  i	  skapandet	  av	  marknadsföring	  tycker	  du	  att	  ansvaret	  för	  att	  skapa,	  om	  

vi	  då	  kallar	  det	  god	  etisk	  marknadsföring	  ligger?	  Om	  det	  ligger	  någon	  
speciell	  stans?	  	  

	  
RF	   Ja	  dels	  är	  det	  ju	  gruppen	  på	  något	  vis,	  dels	  är	  det	  ju	  dem	  som	  får	  uppdraget	  

är	  det	  ju	  hos	  de	  personerna,	  att	  göra	  nånting	  som	  de	  verkligen	  tror	  på	  själva	  
och	  skulle	  rekommendera	  att	  själva	  tycker	  är	  intressant	  och	  roligt	  att	  
bemötas	  av.	  Det	  är	  liksom	  ett	  grundkrav	  för	  det	  är	  ju	  liksom	  inte	  alla	  som	  
gör	  det.	  Jag	  tror…	  de	  flesta	  reklambyråer	  gör	  tyvärr	  inte	  det.	  Jag	  skulle	  ändå	  
säga	  att	  ungefär	  80-‐90%	  av	  allt	  man	  ser	  är	  inte	  så.	  Det	  är	  nån	  slags…	  det	  är	  
bara	  sånt	  som	  fungerar	  som	  har	  gått	  igenom	  maskineriet	  och	  alla	  har	  signat	  
av	  det.	  Det	  är	  liksom,	  det	  finns	  ingenting	  annat	  egentligen	  och	  sen	  är	  det	  
ju…	  den	  andra	  som	  köper	  reklamen	  måste	  ju	  vara	  intresserad	  av	  det	  också	  
för	  annars	  blir	  det	  ju	  ingenting.	  	  

	  
I	   Så	  det	  är	  ett	  delat	  ansvar	  mellan	  byrå	  och	  kund?	  	  
	  
RF	   Ja.	  	  
	  
I	   Har	  du	  funderat	  på	  kring	  hur	  man	  ska	  hantera	  marknadsföring	  som	  inte	  

lever	  upp	  till	  branschens	  egna	  regelverk?	  När	  det	  kommer	  till	  just	  det	  
etiska.	  	  
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RF	   	  Ja	  men	  det	  är	  det	  jag	  menar	  för	  jag	  tycker	  det	  är	  helt…	  jag	  tycker	  det	  är	  helt	  
snurrig	  såna	  här…	  eh…	  när	  det	  liksom	  ska	  …	  nån	  ska	  sitta	  och	  avgöra	  vad	  
som	  är	  dåligt.	  Jag	  tror	  inte	  det.	  	  Då	  kan	  man	  tro	  på	  bokcensur	  eller	  
filmcensur	  eller	  på	  att	  stoppa	  saker	  i	  tidningar	  också.	  Jag	  tror	  inte	  på	  det.	  
Jag	  tror	  på	  en	  öppen	  diskussion	  för	  jag	  tror	  bara	  det	  lägger	  lock	  på	  och	  gör	  
världen	  lite	  tråkigare.	  	  

	  
I	   Känner	  du	  till	  ICC:s	  regler	  för	  marknadskommunikation?	  	  
	  
RF	   Nej?	  	  
	  
I	   För	  det	  är	  de	  regelverk	  som	  Reklamombudsmannen	  använder	  sig	  av	  i	  sina	  

bedömningar	  när	  de	  friar	  och	  fäller	  reklam	  som	  jag	  antar	  att	  det	  är	  delvis	  
det	  du	  menar?	  

	  
RF	   För	  jag	  tycker	  liksom	  att	  det	  är	  samma	  sak	  som	  att	  fråga	  ”Känner	  du	  till	  

regelverket	  som	  man	  får	  för	  att	  göra	  konst	  eller	  skriva	  böcker?”	  Nej,	  jag	  vill	  
inte	  veta	  det	  regelverket.	  Det	  kommer	  inte	  leda	  någonstans.	  Jag	  är	  
ointresserad	  av…	  för	  jag	  tycker	  att	  sådana	  regelverk	  ska	  bara	  handla	  om	  att	  
man	  inte	  får	  ljuga,	  vad	  som	  är	  fakta.	  Då	  tycker	  jag	  att	  det	  är	  bra,	  men	  när	  det	  
kommer	  att	  handla	  om	  tyckande	  då	  är	  det	  bara	  farligt.	  	  

	  
I2	   När	  det	  går	  ner	  till	  en	  subjektiv	  smak?	  
	  
RF	   Ett	  sånt	  samhälle	  vill	  jag	  inte	  leva	  i.	  Jag	  är	  inte	  för	  det.	  Jag	  tycker	  det	  är	  

väldigt	  tråkigt	  bara	  att	  just	  reklamen	  ska	  liksom	  få	  stå	  i	  något	  slags	  …	  lägga	  
såna	  band	  på	  den	  när	  det	  är	  något	  som	  påverkar	  så	  många	  människor	  och	  
de	  kan	  få	  en	  intressantare	  vardag.	  Nu	  får	  de	  inte	  det.	  	  

	  
I	   Så	  du	  förespråkar	  en	  ännu	  mer	  självsanerande	  funktion?	  	  
	  
RF	   Ja	  som	  resten	  av	  samhället	  fungerar…	  	  
	  
I	   Någon	  sorts	  upplysningstanke	  kanske?	  	  
	  
RF	   Jag	  tycker	  det	  funkar	  bra.	  	  
	  
I	   	  Hur	  många	  kunder	  arbetar	  ni	  med	  parallellt	  i	  ditt	  arbete?	  	  
	  
RF	   Eftersom	  jag	  är	  den	  enda	  som	  har	  min	  roll	  så	  jobbar	  jag	  med	  alla	  våra	  

kunder.	  Jag	  vet	  inte	  hur	  många	  det	  är	  men	  20-‐22	  kanske.	  Ehm,	  fast	  lite	  olika	  
mycket	  eftersom	  jag	  går	  lite	  ut	  och	  in.	  	  

	  
I	   Har	  du	  några	  projekt	  du	  följer	  liksom	  från…	  eller	  är	  mer	  insatt	  i?	  
	  
RF	   Ja	  några	  som	  jag	  följer	  lite	  mer	  av	  olika	  anledningar.	  	  
	  
I	   Vilka	  anledningar	  kan	  det	  vara?	  	  
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RF	   Att	  jag	  har	  fått	  någon	  roll	  eller	  att	  jag	  har	  jobbat	  med	  det	  tidigare	  eller	  så	  är	  
det	  kanske	  mer	  juniora	  arbetsgrupper	  och	  då	  är	  det	  väl	  att	  man	  kanske	  är	  
mer…	  stödjer	  dem	  eftersom	  man	  har	  jobbat	  så	  länge.	  Man	  försöker	  liksom	  
para	  ihop	  folk	  som	  har	  erfarenhet	  med	  såna	  som	  är	  yngre	  helt	  enkelt.	  	  

	  
I	  	   Och	  sen	  har	  vi	  en	  rolig	  fråga	  för	  att	  runda	  av	  och	  det	  är	  om	  du	  har	  något	  

drömprojekt	  eller	  drömgenomförande?	  	  
	  
RF	   Nej	  jag	  tycker	  att	  det	  där…	  jag	  har	  aldrig	  förstått	  mig	  på	  den	  där	  frågan.	  Man	  

får	  den	  hela	  tiden.	  Jag	  tycker	  det	  är…	  man	  blir	  alltid	  förvånad	  över	  uppdrag	  
som	  dyker	  upp.	  Jag	  tycker	  det	  roliga	  är	  liksom	  problemlösningen,	  det	  är	  det	  
som	  gör…	  Det	  speciella	  med	  reklambranschen	  är	  liksom	  att	  man	  får	  
problem	  som	  är	  helt	  nya	  som	  man	  aldrig	  kunnat	  förutse.	  De	  kan	  komma	  
helt	  från	  vänster	  …	  såna	  grejer	  går	  inte	  att	  säga,	  det	  går	  inte	  att	  sitta	  och	  
tänka	  att	  hoppas	  det	  kommer	  ett	  särskilt	  företag	  och	  ringer	  på	  dörren.	  Det	  
roliga	  är	  att	  det	  är	  nya	  saker	  hela	  tiden	  med	  helt	  nya	  förutsättningar	  och	  att	  
man	  måste	  sätta	  sig	  in	  i	  det	  och	  se	  vad..	  hur	  kan	  det	  här	  funka	  och	  hur	  kan	  
man	  göra	  det	  där	  lite	  roligt	  eller	  intressant	  eller	  givande.	  För	  man	  ska	  alltid	  
ge	  tillbaks	  nånting	  till	  den	  som	  tittar.	  Alla	  blir	  bara	  glada,	  det	  är	  ingenting	  
som	  blir	  sämre	  utan	  allt	  blir	  bara	  roligare.	  det	  är	  så	  det	  ska	  fungera	  på	  
något	  vis	  i	  sin	  bästa	  form	  tycker	  jag.	  Så	  egentligen	  finns	  det	  väl	  inga	  
drömuppdrag	  som	  är	  stora	  eller	  små.	  Oftast	  är	  det	  roliga	  just	  att	  det	  är	  en	  
köpare	  som	  är	  ganska	  få	  och	  att	  det	  inte	  försvinner	  ut	  i	  något	  slags	  
gruppbeslut	  saker	  och	  ting.	  En	  stark	  övertygelse	  är	  att	  köpare	  som	  är	  
ganska	  tydliga	  med	  att	  ”det	  här	  vill	  jag	  göra”.	  Det	  är	  de	  bästa	  uppdragen.	  
Oavsett	  liksom	  vad	  de	  pysslar	  med.	  	  

	  
I	   Ja,	  men	  då	  har	  vi	  ställt	  alla	  våra	  frågor.	  Vi	  får	  återigen	  tacka	  så	  mycket	  att	  du	  

ville	  ställa	  upp!	  	  
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Fredrik	  Harris,	  marknadschef	  på	  företag	  Svart	  
Intervju	  med	  Fredrik	  Harris	  den	  8	  maj	  2012,	  marknadschef	  på	  företag	  Svart	  
	  
I	  =	  Intervjuledare	  
FH	  =	  Fredrik	  Harris	  
	  
I	   Fredrik	  Harris	  du	  är	  alltså	  marknadschef	  här	  på	  Svart	  
	  
FH	   Jag	  är	  försäljnings-‐	  och	  marknadschef	  på	  Svart,	  det	  är	  en	  kombinerad	  roll	  i	  

och	  med	  att	  det	  är	  med	  marknadsföringens	  hjälp	  vi	  får	  försäljningen.	  
	  	  

I	   Vad	  har	  du	  för	  huvudsakliga	  arbetsuppgifter?	  
	  

FH	   Det	  är	  ju	  att	  samordna	  alla	  marknadsföringsinsatser	  och	  
försäljningsinitiativ,	  vi	  har	  ju	  även	  direktförsäljning	  i	  butik	  och	  genom	  
event	  som	  är	  väl	  det	  renodlade,	  så	  att	  säga	  rena	  säljkanaler	  sen	  är	  det	  ju	  via	  
marknadsföring,	  via	  reklam	  på	  olika	  sätt	  att	  få	  folk	  att	  komma	  in	  till	  våran	  
sajt	  och	  handla	  
	  

I	   Vad	  använder	  ni	  för	  kanaler	  då?	  
	  

FH	   Det	  är	  nästan	  lättare	  att	  säga	  vilka	  kanaler	  vi	  inte	  använder.	  Det	  är	  tv,	  det	  är	  
radio,	  det	  är	  print.	  Majoriteten	  av	  vår	  marknadsbudget	  lägger	  vi	  på	  sök,	  
Google	  framför	  allt	  och	  på	  olika	  affiliate-‐nätverk	  och	  det	  är	  ju	  sådana	  trade	  
doubler	  och	  liknande	  som	  man	  betalar	  per	  klick	  för	  att	  få	  in	  trafik	  till	  
exempel.	  Där	  ligger	  huvuddelen	  av	  pengarna	  och	  sen	  så	  det	  som	  är	  
resterande	  det	  blir	  då	  med	  jämna	  mellanrum	  reklamkampanjer	  i	  form	  av	  tv,	  
radio	  och	  print	  och	  net	  

	  
I	   Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  här	  på	  Svart?	  
	  
FH	   På	  Svart	  har	  jag	  varit	  i	  två	  år	  
	  
I	   Och	  som	  verksam	  inom	  just	  marknadskommunikation,	  eller	  vad	  man	  ska	  

säga,	  hur	  länge	  har	  du?	  
	  
FH	   Det	  är	  12	  år,	  jag	  började	  på	  en	  tidning	  2000	  
	  
I	   Okej!	  Då	  kommer	  vi	  in	  på	  de	  här	  generella	  frågorna.	  Vår	  första	  fråga	  är	  väl	  

hur	  du	  skulle	  definiera	  bra	  marknadskommunikation,	  eller	  lyckad	  
marknadskommunikation?	  

	  
FH	   Ja	  lyckad	  marknadskommunikation	  är	  ju	  marknadsföring	  eller	  

marknadsinsatser	  som	  genererar	  försäljning.	  Det	  är	  ganska	  ovanligt.	  Jag	  
tror,	  frågar	  ni	  detaljister	  så	  kommer	  nog	  alla	  svara	  ungefär	  så.	  Det	  är	  inte	  
Guldäggsvinnare	  vi	  är	  ute	  efter	  utan	  det	  är	  klirr	  i	  kassan.	  Olika	  sätt	  att	  
kunden	  ska	  aktivera	  sig	  och	  handla.	  

	  
I	   Den	  här	  aktiveringen,	  hur	  kan	  den	  ta	  sig	  uttryck?	  
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FH	   Det	  behöver	  inte	  bara	  vara	  försäljning.	  Det	  kan	  även	  vara	  så	  att	  man	  
kommer	  in	  och	  besöker	  vår	  hemsida	  och	  har	  inte	  gjort	  det	  tidigare.	  Det	  har	  
ett	  värde	  i	  sig,	  att	  man	  bekantar	  sig	  med	  hur	  sajten	  ser	  ut,	  vilka	  produkter	  vi	  
har	  så	  att	  man	  kan	  säga	  att	  det	  är	  två	  steg.	  Det	  första	  är	  att	  få	  in	  kunden	  till	  
sajten	  och	  sen	  så	  har	  vi	  massvis	  med	  idéer	  och	  marknadsinitiativ	  på	  själva	  
handelsplatsen,	  på	  sajten.	  Hur	  ska	  vi	  nu	  få	  den	  här	  besökaren	  att	  engagera	  
sig	  och	  gå	  djupare	  och	  titta	  två,	  tre	  sidor	  istället	  för	  en	  sida	  och,	  och	  lockas	  
till	  ett	  köp.	  Så	  att	  man	  kan	  säga	  att	  det	  är	  som	  en	  klassisk	  säljtratt;	  du	  har	  en	  
prospect	  som	  svävar	  här	  ute	  som	  kommer	  in	  och	  så	  börjar	  den	  titta	  och	  sen	  
kommer	  det	  tillbaka	  tredje	  gången	  och	  tredje	  gången	  den	  besöker	  då	  är	  det	  
kanske	  mer	  sannolikt	  att	  man	  är	  där	  för	  att	  köpa	  och	  det	  finns	  en	  mängd	  
teknik,	  teknologi	  som	  man	  använder	  för	  att	  tracka	  de	  här	  kunderna	  för	  att	  
se	  att	  det	  här	  är	  tredje	  gången,	  det	  här	  är	  fjärde	  gången,	  den	  här	  kunden	  har	  
varit	  inne	  och	  tittat	  på	  en	  produkt	  men	  inte	  handlat	  så	  när	  den	  går	  ut	  på	  
Aftonbladet.se	  då	  följs	  den	  av	  annonser	  för	  den	  produkten	  på	  Svart	  så	  man	  
trackar	  cookien	  ifrån	  Svart.	  Då	  gör	  vi	  avtal	  med	  affiliate-‐nätverk	  igen	  då	  
som	  säger	  att	  alla	  som	  är	  inne	  och	  tittar	  på	  vår	  sajt	  men	  inte	  gör	  köp	  de	  ska	  
få	  följande	  budskap	  och	  det	  kan	  vara	  produktspecifikt	  att	  det	  är	  en	  viss	  
produkt	  de	  har	  tittat	  på	  då	  är	  det	  den	  produkten	  som	  erbjudandet	  kommer	  
att	  gälla	  när	  de	  är	  ute	  och	  surfar	  i	  övriga	  universum.	  

	  
I	   Finns	  det	  några	  bekymmer	  med	  det	  eller	  kan	  du	  uppleva	  själv	  att	  de	  här	  

människorna	  kanske	  inte	  har	  valt	  att	  få	  den	  här	  annonseringen?	  
	  
FH	   Nej	  de	  har	  ju	  absolut	  inte	  valt	  det,	  alltså	  aktivt	  valt	  det.	  Man	  kan	  ju	  säga	  att	  

de	  aktivt	  har	  valt	  det	  igenom	  att	  inte	  välja	  bort	  cookies.	  De	  flesta	  gillar	  ju	  att	  
använda	  cookies	  för	  man	  slipper	  fylla	  i	  formulär	  tusen	  gånger	  om	  och,	  så	  
att.	  Om	  vi	  pratar	  kundrespons,	  en	  tiondel	  av	  våra	  affärer	  görs	  via	  
kundtjänst.	  Då	  ringer	  kunderna	  in	  och	  då	  får	  vi	  väldigt	  mycket	  feedback	  och	  
också,	  vi	  har	  ju	  4000	  Facebook-‐,	  eller	  400	  000	  Facebookvänner	  de	  ger	  också	  
direkt	  feedback	  så	  man	  kan	  säga	  uteslutningsmetoden	  är	  att	  vi	  får	  ingen	  
negativ	  feedback	  om	  det	  här	  så	  jag	  tror	  inte	  det	  är	  någonting	  som	  stör	  
jättemånga	  för	  då	  hade	  vi	  nog	  garanterat	  fått	  det	  för	  allt	  annat	  som	  stör	  
människor	  flaggas	  upp	  snabbt	  både	  via	  kundtjänst	  och	  Facebook	  och	  tänker	  
jag	  till	  och	  med	  själv	  och	  när	  vi	  pratar	  internt	  så	  är	  det	  ju	  mycket	  bättre	  att	  
ha	  ett	  relevant	  erbjudande,	  som	  till	  exempel	  en	  specifik	  produkt	  som	  man	  
faktiskt	  använder	  snarare	  än	  bara	  generella	  erbjudanden.	  Så	  jag	  tror	  att	  det	  
är	  till	  gagn	  för	  kunden	  men	  skulle	  kunderna	  höra	  av	  sig	  i	  större	  omfattning	  
och	  vara	  irriterade	  på	  det	  där	  då	  skulle	  vi	  nog	  sluta	  med	  det	  där.	  Så	  det	  är	  ju	  
ganska	  enkelt.	  Vi	  gör	  det,	  ser	  om	  vi	  får	  bra	  respons,	  om	  kunderna	  uppfattar	  
det	  som	  ett	  schysst	  och	  hederligt	  sätt	  att	  kommunicera	  och	  gör	  de	  inte	  det	  
så	  slutar	  vi	  med	  det.	  

	  
I	   Mer,	  huvudsakliga	  grejer	  om	  dålig	  marknadskommunikation?	  
	  
FH	   Ja,	  dålig	  marknadskommunikation	  det	  är	  ju	  en	  marknadskommunikation	  

som	  inte	  förklarar	  för	  mottagaren	  av	  budskapet	  vad	  han	  eller	  hon	  ska	  göra	  
för	  någonting.	  Och	  det	  finns	  ju	  tusentals	  exempel	  av	  det;	  en	  bild	  på	  en	  
solnedgång	  bara	  och	  en	  logga	  och	  ingen	  får	  riktigt	  veta	  varför	  det.	  Vad	  är	  
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det	  här	  för	  någonting?	  Och	  det	  klassiska	  på	  det,	  det	  är	  ju	  stora	  bolag	  som	  
har	  mer	  eller	  mindre	  en	  monopolsituation.	  Det	  kan	  vara	  ett	  stort	  elbolag	  till	  
exempel,	  de	  har	  ingen	  deal	  ”slå	  till	  nu	  så	  får	  du	  tio	  procent	  på	  elektriciteten”	  
utan	  de	  har	  höga	  priser	  och	  de	  har	  monopolsituation	  på	  marknaden	  men	  de	  
vill	  skapa	  en	  positiv	  känsla	  kring	  varumärket	  för	  att	  de	  är	  avskydda	  av	  
väldigt	  många	  och	  då	  skickar	  de	  ut	  bilder	  på	  en	  solnedgång	  och	  loggan	  bara.	  
Och	  hur	  bra	  det	  funkar,	  jag	  tror	  inte	  att	  det	  funkar	  så	  himla	  bra	  det	  måste	  
vara	  en	  enormt	  stor	  budget	  för	  att	  liksom	  komma	  igenom	  bruset	  med	  den	  
typen	  av	  ickespecifik	  marknadskommunikation	  och	  skapa	  en	  positiv	  känsla.	  
Vi	  drog	  ned	  på	  vår	  marknadsföring	  under	  en	  period	  och	  la	  mycket	  krut	  på	  
att	  bygga	  Facebookcommunity	  istället	  och	  la	  pengarna	  där.	  Där,	  då	  gick	  det	  
om	  man	  tittar	  på	  varumärkespreferens,	  man	  frågar	  kunder	  i	  vårt	  
produktsegment	  ”var	  ska	  du	  köpa	  din	  nästa	  [vara	  i	  produktsegmentet]”	  då	  
är	  det	  två	  stora	  företag	  som	  är	  de	  stora	  investerarna	  i	  marknadsföring	  i	  
branschen.	  De	  ligger	  etta	  och	  tvåa.	  Jag	  tror	  vi	  tidigare	  låg	  femma,	  sexa,	  där	  
någon	  stans	  för	  att	  vi	  har	  ju	  varit	  så	  nischade	  på	  området	  på	  en	  liten	  del	  i	  
branschen,	  men	  senast	  här	  så	  låg	  vi	  trea	  efter	  de	  här	  två	  bjässarna,	  
marknadsföringsmässigt	  bjässarna.	  Och	  det	  enda	  vi	  har	  gjort	  under	  den	  
mätperioden	  var	  att	  vi	  hade	  satsat	  på	  Facebook	  och	  bygga	  community	  och	  
word	  of	  mouth	  och	  det	  kan	  man	  ju	  också	  säga,	  det	  har	  framför	  allt	  varit	  bara	  
varumärkesvärdering	  det	  här	  liksom	  hela	  Facebook-‐jobbet	  så	  att	  det	  är	  väl	  
vår	  motsvarighet	  till	  solnedgången	  och	  loggan	  men	  den	  var	  mycket	  mer	  
effektiv,	  det	  var	  väldigt	  lite	  investering	  i	  pengar,	  ganska	  mycket	  investering	  
i	  tid	  som	  vi	  la	  ner	  och	  ett	  steg	  då	  från	  nummer	  sex,	  om	  vi	  säger	  då	  att	  vi	  
hade	  en	  sex-‐,	  sjuprocentig,	  sex,	  sju	  procent	  av	  marknaden	  hade	  oss	  som	  
första	  preferens	  i	  vårt	  produktsegment	  till	  att	  femton,	  tjugo	  procent	  hade	  
oss	  som	  första	  preferens	  i	  vårt	  produktsegment	  och	  som	  sagt	  bara	  genom	  
att	  satsa	  på	  Facebookaktiviteter.	  Och	  det	  här	  gör	  ju	  ogärna	  tror	  jag	  sådana	  
bjässar	  som	  stora	  elbolag	  för	  att	  det	  enda	  de	  får	  är	  ju	  massvis	  med	  jättearga	  
kommentarer	  om	  deras	  höga	  priser	  och	  dåliga	  kundtjänst	  och	  liknande	  och	  
mindre	  bolag	  som	  vi	  har	  bara	  att	  vinna	  på	  det.	  

	  
I	   Verkligen.	  Om	  vi	  kommer	  in	  på	  det	  här	  med	  god	  etik,	  ett	  ganska	  stort	  

filosofiskt	  område	  men	  om	  du	  skulle	  koppla	  det	  till	  marknadsföring,	  vad	  
tänker	  du	  spontant	  är	  god	  etik	  i	  marknadskommunikation?	  

	  
FH	   Ja	  det	  mest,	  det	  viktigaste	  där	  tycker	  jag	  vad	  gäller	  god	  etik	  det	  är	  ju	  att	  man	  

inte	  lurar	  kunden.	  Eller	  att,	  även	  att	  man	  har	  uttryckt	  det	  rätt,	  visst	  med	  
asterisker	  och	  pytteliten	  text	  och	  sådär,	  att	  kunden	  ändå	  känner	  sig	  lurad	  
när	  den	  går	  därifrån	  det	  skulle	  jag	  väl	  säga	  är	  god	  etik.	  Hur	  man	  använder	  
välgörenhetsarbete	  i	  en	  marknadsföring	  om	  man	  lyfter	  fram	  sånt	  arbete	  till	  
exempel,	  att	  det	  är	  en	  balansgång.	  Det	  kan	  nog	  vara	  en	  ganska	  svår	  
balansgång	  ibland	  där	  man	  vill	  slå	  sig	  för	  bröstet	  för	  att	  man	  har	  gjort	  bra	  
saker	  för	  fattiga	  barn	  i	  Afrika	  och	  så	  blir	  det	  osmakligt	  för	  att	  man	  brer	  på	  
för	  mycket	  och	  det	  slår	  bakut	  istället.	  Där	  kan	  man	  nog	  säga	  att	  väldigt	  
många	  utav	  gamla	  marknadsföringsdeviser	  slängs	  i	  sjön	  och	  det	  är	  framför	  
allt	  med	  sociala	  medier	  att	  då	  den	  här	  direkt	  kopplingen,	  direkt	  feedback.	  
Går	  man	  in	  och	  bara	  redigerar	  negativa	  inlägg	  så	  märker	  folk	  det	  direkt	  och	  
du	  får	  liksom	  en	  hat…	  Du	  kanske	  har	  byggt	  upp	  400	  000	  medlemmar	  som	  
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alla	  är	  jätteglada	  från	  en	  dag	  till	  en	  annan	  kan	  det	  bli	  en	  400	  000	  stor	  
hatgrupp	  istället	  om	  du	  klantar	  dig.	  Så	  vad	  är	  svaren	  på	  etik	  kring	  
marknadsföring?	  Ja,	  kunden	  måste	  känna	  sig	  att	  det,	  kunden	  får	  framför	  allt	  
inte	  känna	  sig	  lurad	  när	  den	  har	  agerat	  på	  något	  sätt	  som,	  du	  går	  ut	  med	  ett	  
kommunikationsbudskap	  ”gör	  det	  här,	  få	  den	  här	  fördelen”	  och	  gör	  man	  det	  
så	  ska	  man	  känna	  sig	  smart	  och	  att	  man	  har	  gjort	  en	  bra	  affär.	  Och	  det	  där	  
kan	  vara	  trixigt	  om	  man	  har	  flera	  olika	  kampanjer	  igång	  på	  olika	  kanaler	  
samtidigt.	  Det	  är	  väldigt	  vanligt	  för	  e-‐handlare	  att	  man	  har	  en	  
prisjämförelsestrategi,	  man	  har	  en	  sociala	  medierstrategi,	  man	  har	  en	  
printstrategi	  och	  kommer	  någon	  in	  via	  printen	  och	  köper	  en	  produkt	  till	  ett	  
visst	  pris,	  samma	  produkt	  säljs	  i	  butiken	  för	  ett	  annat	  pris	  och	  via	  Facebook	  
för	  ett	  tredje	  pris,	  jag	  är	  det	  att	  vara,	  ha	  taskig	  etik	  eller	  lura	  kunden?	  Ja	  
delvis	  kan	  man	  ju	  säga	  där	  egentligen.	  Kunden	  borde	  ju	  ha	  100	  %	  utav	  
informationen	  samtidigt	  men	  så	  ser	  ju	  inte	  verkligheten	  ut	  att	  en	  
Facebookkund	  beter	  sig	  annorlunda	  jämfört	  med	  en	  prisjägarkund	  på	  
prisjakt	  och	  jämfört	  med	  en	  printkund.	  Så	  att	  det	  är	  väl	  där,	  det	  är	  inte	  
svaret	  på	  frågan	  men	  det	  är	  väl	  där	  avvägningarna	  kommer	  in	  i	  alla	  fall.	  Att,	  
tänk	  den	  här	  kunden	  som	  ser	  oss	  i	  printform	  men	  som	  också	  är	  
Facebookaktiv	  medlem	  och	  får	  våra	  email.	  Vad	  möts	  den	  av,	  vilken	  flora	  av	  
budskap	  går	  vi	  ut	  med?	  Och	  det	  enda	  som	  är	  viktigt	  för	  oss	  det	  är	  att	  det	  får	  
inte	  vara	  ett	  konfliktande	  budskap;	  samma	  produkt	  –	  olika	  pris,	  olika	  
kanaler.	  Men	  det	  kan	  ju	  ha	  olika	  former	  av	  erbjudande.	  Här	  är	  det	  en	  
märkesprodukt	  för	  att	  det	  är	  mer	  välbärgade	  människor	  som	  köper	  
märkesprodukter,	  här	  är	  det	  billigt	  här	  ska	  vi	  ha	  en	  lågprisprodukt	  som	  
inkastare	  och	  det	  blir	  olika	  erbjudanden	  och	  det	  finns	  en	  etikavvägning	  där	  
emellan	  att	  kunden	  inte	  ska	  känna	  sig	  lurad.	  Sen	  kommer	  det	  in	  på	  en	  
mycket	  större	  fråga	  som	  anställdas	  villkor	  och	  vi	  har	  fabriker	  i	  Kina,	  att	  vi	  
åker	  dit	  och	  kollar	  att	  arbetsmiljön	  är	  schysst	  där,	  att	  vi	  tar	  returprodukter	  
och	  skickar	  till	  Gambia,	  har	  ett	  samarbete	  med	  sjukhuset	  i	  Gambia	  ja	  det	  är	  
ju	  sånt	  som	  framför	  allt	  personalen	  som	  jobbar	  här	  tycker	  är	  viktigt	  och	  
visst	  vi	  broadcastar	  också	  via	  blogg	  och	  sånt	  där	  men	  det	  är	  inget	  sånt	  där	  
reklambudskap.	  Och	  arbetsförhållandena,	  absolut.	  Vi	  konkurrerar	  med	  
många	  som	  har	  lagt	  all	  sin	  produktion	  i	  tredje	  världen	  och	  det	  har	  vi	  valt	  att	  
inte	  göra	  utan	  vi	  har	  alla	  anställda	  här	  som	  producerar	  rubbet	  här,	  vi	  har	  
kollektivavtal	  och	  det	  tror	  vi	  att	  vi	  kommer	  gynnas	  av	  framöver.	  

	  
I	   Tycker	  du	  det	  är	  viktigt	  att	  kommunicera	  det	  mot	  konsumenter	  att	  ni	  har	  

bättre	  arbetsvillkor?	  
	  
FH	   Det	  är	  en	  av	  hundra	  saker	  som	  är	  viktiga	  att	  lyfta	  fram.	  Vi	  har	  ju	  valt	  det	  för	  

att	  vi	  tror	  att	  den	  högre	  kvalitén	  kommer	  att	  gynna	  oss	  i	  längden	  men	  visst,	  
om	  det	  är	  så	  att	  vi	  hamnar	  i	  ett	  läge	  där	  en	  konkurrent	  pushar	  väldigt	  hårt	  
mot	  oss,	  så	  att	  säga	  jämför	  sig	  ”Svart	  tar	  det	  här,	  vi	  tar	  det	  här”	  då	  ligger	  det	  
nog	  väldigt	  nära	  till	  hands	  att	  vi	  vill	  förklara	  att	  ”ja	  men	  den	  här	  personen	  
tar	  det	  här,	  det	  här	  företaget	  tar	  det	  här	  priset	  för	  de	  har	  sweatshops	  i	  
Bangladesh	  och	  vi	  har	  svenska	  medarbetare	  och	  kollektivavtal	  och	  en	  
kvalitetsförsäkringsprocedur	  som	  ser	  ut	  såhär”	  och	  då	  är	  det	  skillnad,	  då	  
kan	  man	  förklara	  liksom	  ”det	  här	  är	  äpplen	  och	  äpplen,	  och	  det	  här	  är	  
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äpplen	  och	  päron”,	  men	  det	  gör	  vi	  inte	  idag	  utan	  vi,	  det	  är	  en	  kvalitetsfråga	  
snarare	  än	  en	  etikfråga.	  

	  
I	   Om	  vi,	  vi	  har	  ju	  varit	  inne	  på	  god	  etik	  i	  marknadsföring	  och	  motsatsen	  då;	  

riktigt	  dålig	  etik.	  Är	  det	  samma,	  är	  det	  det	  du	  har	  varit	  inne	  på	  det	  här	  att	  
man	  ska…	  

	  
FH	   Ja	  vi	  är	  ju	  en	  bransch	  som	  genomsyras	  av	  mycket	  utropstecken	  och	  stora	  

rabattprocenter	  och	  det	  är	  för	  att	  vår	  bransch	  står	  inför	  ett	  skifte	  där	  den	  
gamla	  hederliga	  butiken,	  när	  man	  går	  in	  och	  köper	  en	  produkt	  för	  5000	  
spänn,	  den	  är	  ifrågasatt.	  Ifrågasatt	  av	  oss,	  utav	  konsumenterna	  och	  massa	  
andra	  kedjor	  och	  e-‐handlare	  som	  börjar,	  som	  undergräver	  den	  
affärsmodellen	  och	  då	  reagerar	  branschen	  framförallt,	  så	  att	  säga	  den	  
gamla	  branschen,	  med	  att	  säga	  ”det	  är	  en	  åldrig	  rabatt”	  och	  sådana	  saker	  
och	  då	  går	  man	  in	  och	  så	  är	  man	  70	  år	  och	  så	  får	  man	  70	  %	  på	  en	  del	  av	  
produkten	  men	  så	  kostar	  en	  annan	  del	  3000	  kronor	  styck,	  och	  den	  andra	  
delen	  kostar	  fem	  kronor	  att	  köpa	  in	  vet	  jag,	  för	  jag	  köper	  ju	  in,	  eller	  vi	  köper	  
ju	  in	  den	  produkten	  och	  det	  är	  att	  luras.	  Då	  är	  det	  ju	  ett	  nollsummespel,	  om	  
du	  sätter	  70	  %	  på	  en	  del	  av	  produkten	  eller	  på	  en	  annan	  det	  spelar	  ingen	  
roll	  för	  att	  i	  slutändan	  så	  går	  det	  därifrån	  fem	  till	  tio	  tusen	  kronor	  fattigare	  
hur	  du	  än	  vrider	  och	  vänder	  på	  det	  så	  är	  alla	  erbjudanden	  så	  är	  alla	  
erbjudanden	  utformade	  såna	  att	  du	  har	  en	  inkastare	  med	  en	  stor	  rabatt	  och	  
mycket	  utropstecken	  men	  priset	  är	  ändå	  detsamma.	  Det	  där	  är	  ju	  oetiskt	  
och	  ett	  osmart	  sätt	  att	  marknadsföra	  sig	  för	  kunden	  går	  ju	  därifrån	  
förbannad,	  får	  ju	  sina	  varor	  men	  tänker	  att	  ”ja	  men	  det	  kostar	  väl	  5000”	  och	  
så	  ser	  man	  att	  annonser	  från	  sådana	  som	  oss	  som	  säger	  att	  allt	  inklusive	  
500	  kronor,	  ”vad	  fasen	  var	  det	  här	  nu	  då?	  Nu	  har	  jag	  ju	  blivit	  lurad”.	  Så	  att	  
bristande	  etik,	  eller	  vilseledande	  marknadsföring	  är	  sällan	  någonting	  som	  
går	  att	  bygga	  en	  stabil	  långsiktig	  verksamhet	  på.	  Nu	  ser	  vi	  ju	  stabila	  
långsiktiga	  verksamheter	  som	  har	  funnits	  i	  50	  år	  eller	  100	  år	  som	  nu	  beter	  
sig	  på	  det	  här	  sättet	  för	  att	  det	  är	  liksom,	  de	  är	  i	  slutet	  av	  sin	  livscykel.	  De	  
liksom	  spottar	  och	  sparkar	  och	  svär	  och	  måste	  gå	  igenom	  den	  här	  
förändringen,	  Antingen	  så	  dör	  de	  eller	  så	  hittar	  de	  en	  ny	  affärsmodell	  som,	  
där	  de	  kan	  möta	  konsumenterna	  med	  nya	  krav.	  

	  
I	   Ja.	  Funderar	  du	  på	  det	  här	  med	  etik	  i	  din	  yrkesroll?	  
	  
FH	   Jag	  funderar,	  jag	  tänker	  sällan	  i	  termer	  av	  etik.	  Jag	  tänker	  oftast	  i	  termer	  av	  

kundlöfte	  och	  långsiktig	  relation	  med	  kunden.	  Det	  tänker	  vi	  hela	  tiden	  på;	  
att	  det	  vi	  gör,	  det	  kortsiktiga	  ska	  vi	  kunna	  stå	  för	  i	  det	  långa	  loppet.	  Men	  om	  
det	  är	  etik	  det	  vet	  nog	  ni	  bättre	  än	  vad	  jag	  gör.	  Etik	  då	  tänker	  jag	  mer	  på	  
såna	  saker	  som	  kanske	  som	  sagt	  produktion	  i	  tredje	  världen	  och	  liknande	  
och	  den	  typen	  av	  frågor	  dyker	  inte	  ens	  upp	  internt	  här	  för	  vi	  vet	  att	  det	  kan	  
vara	  billigare,	  det	  kan,	  det	  behöver	  troligtvis,	  troligtvis	  är	  det	  lite	  sämre	  
kvalitet	  men	  vi	  kan	  sänka	  priserna	  ytterligare	  och	  vi	  är	  ju,	  vi	  har	  ju	  ett	  
erbjudande	  som	  är	  70,	  någonstans	  mellan	  60	  och	  80	  %	  billigare	  än	  
alternativet	  i	  butik.	  Så	  för	  oss	  att	  krama	  ut	  en	  extra	  prissänkningskrona	  
eller	  extra	  vinstkrona	  på	  det,	  det	  är	  ganska	  sekundärt.	  Det	  är	  så	  stor	  
skillnad	  ändå.	  I	  en	  bransch	  där	  alla	  har	  samma	  prissättning	  och	  i	  stort	  sett	  
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samma	  marginaler,	  där	  blir	  man	  mycket	  mer	  lockande	  att	  gå	  in	  på	  oetiskt,	  
alltså	  på	  så	  sätt	  att	  utnyttja	  tredje	  världen,	  arbetskraft	  och	  liknande.	  

	  
I	   Det	  låter	  inte	  som	  att	  det	  har	  uppstått	  någon	  situation	  där	  du	  har	  varit	  

tveksam	  till	  något	  projekt	  här	  på	  Svart	  av	  etiska	  skäl?	  
	  
FH	   Marknadsföringsmässigt	  har	  vi	  blivit	  fällda	  flera	  gånger	  av	  

Reklamombudsmannen	  och	  det	  är	  ju	  för	  att	  vi	  väljer	  att	  vara	  ganska	  
aggressiva	  ibland	  mot	  en	  del	  av	  vårt	  branschsegment.	  Men	  där	  ser	  vi	  det	  
som	  vår	  skyldighet,	  vi	  tycker	  att	  det	  är	  i	  konsumentens	  intresse	  att	  förstå	  
den	  här	  skillnaden	  för	  det	  är	  så	  mycket	  pengar	  de	  kan	  spara.	  Sen	  om	  de	  går	  
till	  oss	  eller	  andra	  som	  agerar	  som	  oss	  eller	  som	  har	  samma	  typ	  av	  
erbjudande	  som	  oss,	  det	  är	  ganska	  sekundärt.	  Vi	  vill	  skapa	  ett	  förändrat	  
kundbeteende.	  Vi	  tror	  att	  vi	  kommer,	  i	  det	  förändrandet	  av	  kundbeteendet	  
så	  kommer	  vi	  ha	  en	  väldigt	  stark	  roll	  för	  vi	  har	  ett	  starkt	  erbjudande	  men	  vi	  
måste	  få	  kunden	  att	  ifrågasätta	  varför	  en	  vara	  kostar	  10	  000	  spänn	  först	  
och	  det	  gör	  vi	  ibland	  med	  väldigt	  skruvad	  reklam	  som	  den	  delen	  av	  vårt	  
branschsegment	  blir	  arga	  för	  och	  anmäler	  oss	  till	  Reklamombudsmannen	  
och	  vinner	  ibland.	  Men	  det	  ser	  jag	  inte	  som,	  det	  ser	  jag	  snarare	  som	  ett	  
bevis	  på	  etik	  än	  brist	  på	  etik.	  

	  	  
I	   Att	  ni	  tar,	  hur	  menar	  du	  att..?	  
	   	  

(Fredrik	  Harris	  berättar	  om	  en	  annons	  som	  nyligen	  fällts	  av	  
Reklamombudsmannen	  för	  att	  en	  konkurrerande	  del	  i	  Svarts	  
branschsegment	  kände	  sig	  ”träffade	  personligen”.	  Nedan	  har	  delar	  av	  
Fredrik	  Harris	  beskrivning	  censurerats	  av	  konfidentialitetsskäl)	  

	  
FH	   Reklamombudsmannen	  tyckte	  egentligen	  att	  det	  var	  helt	  okej,	  men	  så	  finns	  

det	  etiska	  rådet	  hos	  Reklamombudsmannen	  som	  sa	  ”nej	  men	  det	  där	  var	  
lite	  för…”,	  ja	  den	  kunde	  uppfattas	  som	  en	  personlig	  anklagelse	  eller	  ett	  
personligt	  budskap	  […].	  Och	  då	  låter	  vi	  bli	  att	  publicera	  den	  annonsen	  igen,	  
det	  var	  inte	  vårt	  syfte	  att	  någon	  skulle	  känna	  sig	  personligt	  träffad	  men	  det	  
är	  ingenting	  som	  vi	  ångrar	  att	  vi	  gjorde	  utan	  snarare	  tvärtom,	  då	  hittar	  vi	  
nästa	  annons	  som	  också	  kan	  bli	  fälld,	  men	  som	  är	  en	  ny	  variant	  med	  samma	  
typ	  av	  budskap.	  […]	  Har	  vi	  tur	  så	  skapar	  den	  diskussion	  vi	  frukostbordet,	  
den	  gick	  i	  print	  i	  morgontidningar	  om	  priserna	  hos	  en	  specifik	  del	  av	  våra	  
konkurrenter	  och	  då	  kommer	  vi	  i	  förlängningen	  gynnas	  av	  att	  folk	  
ifrågasätter	  det.	  

	  
I	   Hur,	  vad	  har	  du	  för	  intryck	  av	  den	  här	  instansen	  liksom,	  

Reklamombudsmannen?	  
	  
FH	   Ehm,	  ja	  alltså	  jag	  har	  ju	  i	  mitt	  jobb	  tidigare	  när	  jag	  jobbade	  på	  en	  tidning	  så	  

blev	  vi	  också	  fällda	  många	  gånger.	  
	  
I	   För	  att	  ni	  då	  hade	  publicerat	  annonserna?	  
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FH	   Vi	  gjorde	  jämförande,	  vi	  gjorde	  egna	  annonser	  då	  för	  tidningen	  där	  vi	  
jämförde	  oss	  med	  konkurrenter	  och	  liknande	  sånt	  som	  vi	  blev	  fällda	  för	  och	  
det	  är	  helt	  okej	  tycker	  jag.	  Jag	  tycker	  precis	  som	  det	  funkar	  är	  det	  ju	  helt	  
okej,	  det	  blir	  en	  smisk	  på	  fingret,	  om	  man	  gör	  om	  det	  igen	  så	  kan	  det	  bli	  vite	  
men	  det	  är	  inte	  så	  mycket	  värre	  än	  så.	  De	  håller	  mer	  liksom	  ordning	  i	  
träsket.	  Sen	  kan	  man	  säga	  när	  de	  går	  på	  sexistisk	  reklam	  och	  sådana	  saker,	  
det	  händer	  ju	  varje	  månad	  så	  är	  det	  ju	  nån	  som	  ska	  sälja	  däck	  eller	  vad	  som	  
helst	  egentligen.	  Det	  tycker	  jag	  väl	  är	  jättebra,	  att	  det	  hugger	  snabbt	  på	  det.	  
Men,	  nej	  så	  jag	  tycker	  nog	  att	  det	  är	  bra,	  jag	  tycker	  att	  de,	  helt	  okej	  att	  vi	  
fälldes	  för	  den	  annonsen.	  Annonsen	  var	  ingenting	  som	  hade	  ett	  evigt	  liv	  
som	  vi	  tänkte	  annonskampanj	  i	  ett	  år	  utan	  det	  var	  ett	  nedslag	  i	  
morgontidningar	  för	  att	  få	  en	  diskussion	  vid	  frukostbordet,	  vi	  fick	  den	  
effekten,	  vi	  gör	  inte	  om	  det,	  vi	  kommer	  använda	  en	  annan	  typ	  av	  kampanj	  
som	  också	  kan	  bli	  fälld.	  

	  
I	   Mm.	  Tycker	  du	  det	  är	  viktigt	  då	  att	  ni	  får	  komma	  till	  tals	  och	  liksom	  berätta	  

er…?	  
	  
FH	   Ja	  men	  det	  får	  vi	  också,	  det	  får	  vi	  alltid	  göra	  till	  Reklamombudsmannen	  och	  

vi	  blir	  uppringda	  av	  branschorganisationer	  och	  annat	  som	  följer	  vilka	  som	  
blir	  fällda	  där	  vi	  får	  berätta	  ”så	  här	  tänkte	  vi”	  och	  ”det	  här	  var	  syftet	  med	  
det”	  så	  att	  det	  har	  en	  fördel	  för	  oss.	  Dagens	  Media	  plockar	  upp	  det	  där	  
ganska	  ofta	  också	  och	  skriver	  om	  de	  som	  blir	  fällda	  och	  igen	  då	  får	  komma	  
till	  tals	  och	  förklara	  vad	  vi	  gjort,	  vad	  vi	  menade.	  

	  
I	   Känner	  du	  till	  de	  här	  reglerna	  som	  Reklamombudsmannen	  går	  efter,	  eller	  

nämnden	  går	  efter?	  
	  
FH	   Det	  är	  inte	  så	  att	  jag	  kan	  de	  på	  mina	  fem	  fingrar	  men	  jag	  har	  en	  ganska,	  vi…	  

Jag	  kan	  nog	  säga	  ganska	  tydligt	  när	  jag	  vet	  att	  vi	  gör,	  vi	  kör	  någonting	  som	  
det	  finns	  en	  risk	  att	  vi	  blir	  anmälda	  för	  då	  och	  vi	  blir	  fällda	  för.	  

	  
I	   Då	  ska	  vi	  se	  här.	  Ni	  jobbar	  alltså	  inte	  med	  byråer..?	  
	  
FH	   Vi	  har	  en	  kreativ	  byrå,	  om	  man	  kan	  säga	  en	  idébyrå,	  som	  vi	  jobbar	  

tillsammans	  med.	  De	  tillför	  kreativitet	  och	  nytt	  tänk.	  VI	  blir	  lätt	  insnöade	  på	  
vårt	  produktsegment	  och	  de	  kommer	  från	  utsidan	  och	  utmanar	  oss	  och	  
kommer	  med	  nya	  idéer,	  men	  inte	  en	  traditionell	  reklambyrå	  som	  tar	  fram	  
reklammaterial	  åt	  oss	  utan	  vi	  har	  egna	  grafiker	  anställda	  som	  tar	  fram	  det	  
mesta	  av	  det	  material	  vi	  använder.	  

	  
I	   Vad	  finns	  det	  för	  fördelar	  med	  att	  arbeta	  på	  det	  sättet,	  att	  ni	  sitter	  här	  under	  

samma	  tak?	  
	  
FH	   Snabbhet.	  Det	  är	  framför	  allt	  snabbhet.	  Hade	  vi	  inte	  haft	  en	  extern	  byrå	  som	  

kom	  med	  idéinjektioner	  då	  hade	  vi	  nog	  varit	  väldigt	  repetitiva.	  Så	  att	  där	  är	  
fördelen	  med	  att	  köpa	  in	  den	  här	  kreativiteten	  utifrån,	  att	  få	  liksom	  lite	  
nytänk	  och	  skruva	  till	  det	  vi	  själva	  tänkt	  oss	  och	  utmana	  oss	  hela	  tiden	  men	  
att	  sitta	  med	  en	  byrå	  som	  dikterar,	  för	  det	  blir	  lätt	  så	  att	  de	  äger	  det	  
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kreativa	  uttrycket	  och	  sen	  så	  gör	  man	  en	  brief	  och	  sen	  så	  fyra	  veckor	  senare	  
så	  får	  man	  en	  kampanj	  och	  sen	  så	  försvaras	  den	  kampanjen	  oftast	  utav	  
kreatörerna	  på	  byrån.	  Det	  passar	  inte	  såna	  som	  oss	  och	  jags	  kulle	  tro	  att	  det	  
är	  väldigt	  många	  e-‐handlare	  och	  detaljister	  överhuvudtaget	  som	  inte	  vill	  
hamna	  i	  det	  läget.	  Jag	  tror	  Ica	  har	  några	  sådana,	  de	  är	  ju	  jätteglada	  över	  sina	  
byråsamarbeten	  där	  de	  har	  hittat	  en,	  en	  helt	  nytt	  sätt	  att	  marknadsföra	  sig	  
istället	  för	  att	  bara	  köra	  pris	  och	  på	  produkt.	  Men	  de	  är	  lite	  unika	  Ica	  också	  i	  
och	  med	  att	  det	  är	  massa	  enskilda	  handlare	  och	  det	  är	  svårt	  att	  få	  alla	  att	  
dra	  åt	  samma	  håll	  och	  här	  sitter	  vi	  alla	  tillsammans	  och	  kan	  ta	  beslut	  på	  
måndag	  och	  så	  på	  måndag	  eftermiddag	  så	  rullar	  en	  ny	  kampanj	  ut.	  Det	  är	  en	  
otrolig	  styrka	  och	  det	  skulle	  vi	  aldrig	  kunna	  få	  med	  en	  byrå.	  

	  
I	   Ehm,	  vad	  var	  det	  jag	  tänkte	  på.	  Jo	  de	  här,	  du	  har	  tidigare	  varit	  på	  en	  tidning;	  

hur	  har	  det	  sett	  ut	  där,	  har	  ni	  haft	  någon	  samarbetsbyrå	  som..?	  
	  
FH	   Ja	  vi	  jobbade	  med	  ett	  par	  stycken	  olika	  byråer	  på	  tidningen.	  Både	  kring	  

events	  hade	  vi	  eventbyråer,	  men	  också	  vad	  gäller	  vår	  egen	  reklam	  att	  vi	  tog	  
fram	  egna	  reklamfilmer	  och	  printreklam	  och	  sånt	  med	  hjälp	  av	  externa	  
byråer.	  

	  
I	   Hur,	  den	  där	  kreativa	  byrån	  som	  ni	  samarbetar	  med	  idag,	  säg	  att	  de	  skulle	  

lägga	  fram	  ett	  förslag	  till	  er	  som	  ni	  var	  väldigt	  tveksamma	  till	  ur	  etisk	  
synpunkt.	  Hur	  skulle	  ni	  gå	  till	  väga	  med,	  hur	  skulle	  ni	  förklara	  för	  dem	  
liksom	  att	  det	  här,	  det	  inte	  känns..?	  

	  
FH	   Ja	  rent	  praktiskt	  så	  funkar	  det	  inte	  riktigt	  så	  utan	  de	  lägger	  fram,	  om	  vi	  tar	  

just	  exemplet	  med	  annonsen	  (som	  beskrivs	  ovan,	  intervjuledarens	  anm.)	  
för	  det	  var	  ett	  förslag	  som	  kom	  ifrån	  vår	  kreativa	  byrå.	  För	  då	  satt	  vi	  själva	  
och	  hade	  kört	  fast	  lite	  och	  så	  bad	  vi	  dem	  att	  komma	  med	  lite	  förslag	  och	  då	  
fick	  vi	  femton	  förslag	  på	  sätt	  att	  uttrycka	  det	  vi	  ville	  uttrycka	  där	  den	  här	  
annonsen	  var	  en	  och	  där	  sa	  byrån	  själv	  att	  det	  var	  den	  de	  kände	  sig	  
tveksamma	  till	  för	  den	  var	  lite	  för	  over	  the	  top	  och	  vi	  här	  internt	  tyckte	  att	  
den	  är	  ju	  precis,	  den	  säger	  ju	  precis	  det	  vi	  vill	  säga	  –	  nu	  kör	  vi!	  Medveten	  om	  
att	  vi	  kan	  fällas	  för	  den.	  Eh	  och	  det	  är	  mycket	  så	  vi	  jobbar	  med	  dem.	  De	  
presenterar	  en	  palett	  av	  alternativ	  och	  så	  väljer	  vi	  en	  väg	  i	  den	  här	  paletten.	  
Men	  skulle	  de	  komma	  med	  ett	  enda	  förslag	  och	  säga	  ”det	  här	  tycker	  vi	  att	  ni	  
ska	  köra	  och	  såhär	  passar	  det	  in”	  och	  vi	  tyckte	  att	  det	  inte	  passar	  in	  i	  det	  vi	  
vill	  göra	  då	  skulle	  vi	  tacka	  nej	  tack	  bara.	  Vi	  gör	  ju	  90	  %	  av	  allt	  själv	  ändå.	  

	  
I2	   Uppstod	  det	  någon	  sådan	  situation	  på	  tidningen?	  
	  
FH	   Nej	  inte	  alls.	  Tidningen	  var…	  Nej	  det	  var	  vi	  internt	  som,	  när	  vi	  gjorde	  egna	  

grejer	  så	  drog	  vi	  på	  mycket	  större	  växlar.	  Vi	  blev	  också	  fällda	  ett	  par	  gånger	  
och	  där	  var	  jag	  också	  pådrivande	  på	  några	  utav	  de	  och	  det	  var	  framför	  allt	  
jämförande	  reklam.	  

	   (Här	  berättar	  Fredrik	  Harris	  om	  en	  produktlansering	  vars	  reklam	  var	  
jämförande	  med	  andra	  produkter	  inom	  samma	  segment.	  Delar	  av	  Fredrik	  
Harris	  beskrivning	  har	  censurerats	  av	  konfidentialitetsskäl)	  
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FH	   Det	  var	  inte	  en	  schysst	  jämförelse	  men	  effekten	  var	  väldigt	  bra	  –	  skratt	  –	  Så	  
där	  kan	  man	  säga	  det	  var	  väldigt	  oetiskt	  men	  det	  var	  mycket	  glimten	  i	  ögat	  
också	  och	  vi	  visste	  att	  vi	  skulle	  bli	  fällda.	  

	  
I	   Vad	  tycker	  du	  att	  ni	  som	  företag	  har	  för	  ansvar	  sett	  ur	  ett	  

samhällsperspektiv	  att	  verka	  för	  etisk,	  god	  etik	  och	  sådär?	  
	  
FH	   Jag	  tycker	  vi,	  vi	  har	  ett	  stort	  ansvar	  framför	  allt	  gentemot	  våra	  medarbetare	  

och	  de	  är	  ju	  en	  del	  av	  samhället.	  Ehm	  alltså	  att	  vi	  ska	  kunna	  stå	  för	  det	  mot	  
alla	  som	  jobbar	  här.	  Det	  är	  ju	  flera	  som	  har	  kompisar	  som	  jobbar	  bland	  våra	  
konkurrerande	  branschsegment	  och	  sånt	  där	  så	  allt	  vi	  gör	  ska	  vi	  kunna	  stå	  
för	  inför	  alla.	  Och	  vi	  har	  som	  sagt	  400	  000	  Facebookvänner	  som	  ser	  vår	  
kommunikation	  också	  och	  responderar	  snabbt	  på	  det	  de	  gillar.	  Just	  den	  
annonsen	  körde	  vi	  upp	  på	  Facebook	  och	  lät	  folk	  rösta	  innan	  vi	  körde	  och	  är	  
var	  det	  ju	  majoriteten	  som	  ville	  att	  vi	  skulle	  köra	  och	  tyckte	  den	  var	  bra.	  
Ehm,	  men	  nej	  men	  vi	  har	  ett	  stort	  ansvar.	  Vi	  har	  ett	  stort	  ansvar	  att	  vi	  inte,	  
ehm,	  kollrar	  till	  för	  det	  här	  är	  en	  bransch	  där	  man	  bluffar	  med	  den	  här	  
rabatten.	  Man	  upplever	  att	  man	  ska	  få	  en	  stor	  rabatt	  och70	  sen	  så	  kostar	  
det	  massvis	  med	  pengar.	  Ja	  där	  har	  vi	  ett	  stort	  ansvar	  att,	  att,	  så	  att	  säga	  
rensa	  i	  den	  här	  djungeln.	  

	  
I	  	   Funderar	  du	  på	  hur	  alltså	  en	  PR-‐byrå	  eller	  reklambyrå	  har	  ett	  ansvar	  och	  

om	  deras	  ansvar	  skiljer	  sig	  någonting	  från	  erat	  ansvar?	  
	  
FH	   ja	  vi	  jobbar	  faktiskt	  med	  PR-‐byråer	  på	  fyra	  marknader.	  Ja	  de	  har	  ju	  ett	  

ansvar	  men	  min	  uppfattning	  är	  att	  både	  reklambyråer	  och	  PR-‐byråer	  är	  
långt	  mycket	  mer	  försiktiga	  än	  vad	  vi	  som	  företag	  vill	  vara.	  Det	  är	  nog	  mer	  
vi	  som	  trycker	  dem	  åt	  de	  här	  känsliga	  frågorna.	  Alltså	  hur	  lyfter	  vi	  fram	  den	  
här	  frågan	  att	  en	  ålderspensionär	  inte	  har	  råd	  att	  köpa	  den	  här	  produkten	  
på	  tio	  år.	  Där	  vill	  vi	  nog	  hellre	  spetsa	  till	  det	  mer	  än	  vad	  en	  PR-‐byrå	  eller	  
reklambyrå	  tänker	  sig	  först	  att	  de	  vågar.	  

	  
I	   De	  safear	  gärna	  menar	  du?	  
	  
FH	   Ja	  de	  safear	  gärna.	  Ehm,	  nu	  är	  den	  kreativa	  byrån	  vi	  jobbar	  med,	  de	  är	  ju,	  de	  

känner	  oss	  så	  pass	  väl	  så	  de	  försöker	  inte	  några	  såhär	  Guldäggsgrejer	  men	  
väldigt	  många	  byråer	  som	  vi	  träffar	  på	  som	  är	  här	  och	  pitchar	  de	  kommer	  
med	  såna	  saker	  som	  man	  ser	  ”ja	  absolut	  det	  här	  skulle	  funka	  jättebra	  i	  
Cannes,	  men	  vi	  ska	  kränga	  prylar”	  och	  därför	  så	  har	  vi	  ingen	  sån	  relation	  
med	  nån	  utav	  de	  här	  stora	  reklambyråerna	  i	  Sverige	  för	  att	  de	  agerar	  
väldigt	  ofta	  i	  egen	  sak	  tycker	  jag	  är	  det	  och	  inte	  alltid	  i	  kundens	  bästa.	  

	  
I	   Jo	  det	  här	  med,	  tror	  du	  att	  PR-‐byråer	  och	  reklambyråer	  safear	  för	  att	  de	  är	  

rädda	  för	  den	  här	  regleringen	  från	  Reklamombudsmannen	  eller?	  
	  
FH	   Ja	  de	  vill	  nog	  gärna	  inte	  förknippas	  med	  annonskampanjer	  som	  fälls	  eller	  

PR-‐aktiviteter	  som	  fälls	  i	  olika	  instanser.	  De	  får	  ett	  dåligt	  rykte	  där	  och	  det	  
är	  märkligt	  för	  skulle,	  just	  för	  såna	  företag	  som	  oss,	  vi	  skulle	  se	  det	  som	  
positivt.	  Inte	  att	  man	  gör	  fula	  grejer	  som	  Ryanair	  som	  kör	  med	  liksom	  
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kalender	  med	  utvik	  på	  brudar	  och	  sånt	  där	  som	  de	  fälls	  för	  men	  just	  byråer	  
som	  tar	  ut	  svängarna	  när	  det	  är	  en	  hedersvärd	  sak.	  

	  
I	  	   Du	  nämnde	  tidigare	  att	  ni	  går	  ut	  i	  olika,	  ni	  använder	  Facebook,	  ni	  använder	  

print.	  Hur	  många	  projekt	  har	  ni	  igång	  samtidigt	  här	  liksom?	  
	  
FH	   Det	  är	  ju	  sex	  marknader.	  Så	  att	  vi	  varje	  givet	  tillfälle	  så	  har	  vi	  utöver	  sök	  och	  

affiliate-‐marknadsföring,	  och	  affiliate-‐marknadsföring	  det	  är	  ju	  allt	  ifrån	  
småbloggar	  till	  MSN	  som	  det	  ligger	  och	  snurrar	  budskap	  ifrån	  oss	  på	  och	  
sen	  så	  kanske	  vi	  köper	  till	  någonstans	  mellan	  tre	  och	  tio	  kanaler	  per	  land	  
vid	  varje	  givet	  tillfälle.	  

	  
I	   Vi	  har	  en	  lite,	  en	  fråga	  som	  vi	  tycker	  är	  lite	  rolig	  själva,	  har	  du	  någon	  såhär	  

drömgenomförande	  på	  Svart?	  Nåt	  som	  verkligen	  skulle	  vara	  	  
	  
I2	   den	  perfekta	  kampanjen	  eller?	  
	  
FH	  	   Jag	  tror	  det	  bästa,	  det	  jag	  skulle	  vilja	  göra	  med	  Svart	  som	  skulle	  vara	  det	  

bästa	  för	  oss,	  det	  är	  att	  starta	  nån	  form	  av	  konsumentgrupp.	  Att	  få	  igång	  
fotfolket.	  Ehm,	  vara	  nån	  form	  av	  katalysator	  eller	  driva	  på	  en	  sån	  process.	  
Det	  skulle	  vara	  otroligt	  kul	  och	  få	  ett	  riktigt	  folkligt	  uppror	  för	  det	  är…	  Just	  
att	  prisskillnaden	  är	  så	  enorm.	  Det	  är	  fem,	  sex	  tusen	  kronor	  vid	  varje	  
köptillfälle	  som	  kunden	  kan	  spara	  på	  en	  identisk	  produkt.	  Dels	  att	  läget	  att	  
få	  det	  här,	  liksom	  du	  vet	  verkligen	  Dalaupproret	  med	  facklor	  utanför	  
Riksdagen,	  det	  skulle	  vara	  jättekul.	  Det	  kommer	  gynna	  oss	  och	  massa	  andra	  
lågprisaktörer,	  egentligen	  är	  det	  det	  det	  handlar	  om;	  att	  folk	  börjar	  
ifrågasätta	  sättet	  som	  man	  köper	  varor	  ur	  vårt	  produktsegment	  på.	  
(Här	  är	  delar	  av	  intervjun	  censurerad	  av	  konfidentialitetsskäl)	  

	  
FH	   Vi	  pratar	  marginaler	  på	  90	  %	  plus,	  och	  det,	  att	  få	  folk	  att	  förstå	  det;	  då	  blir	  

man	  förbannad	  alltså.	  Vi	  får	  ju	  kund	  efter	  kund	  som	  vi	  jobbar	  med	  får	  vi	  ju	  
en	  och	  en	  att	  få	  den	  här	  aha-‐upplevelsen.	  Att	  verkligen	  få	  en	  
konsumentorganisation	  i	  Europa	  att	  växa	  till	  och	  bli	  förbannade,	  för	  vi	  är	  ju	  
förbannade	  och	  vi	  vågar	  inte	  riktigt	  helt	  gå	  rakt	  ut	  och	  förklara	  varför	  vi	  är	  
förbannade	  
	  	  
(Här	  är	  delar	  av	  intervjun	  censurerad	  av	  konfidentialitetsskäl)	  

	  
FH	   Att	  få	  ett	  sånt	  fotfolksuppror	  det	  skulle	  vara	  den	  ideala	  kampanjen	  och	  det	  

är	  ju	  ingen	  reklamkampanj	  utan	  det	  är	  en	  rörelse	  och	  att	  vara	  med	  och	  dra	  
igång	  en	  sån	  rörelse	  skulle	  vara	  jättekul	  

	  
I	   Finns	  det	  något	  speciellt,	  tror	  du	  det	  finns	  ett	  speciellt	  led	  i	  den	  här	  

kommunikationskedjan	  där	  det	  är	  extra	  viktigt	  att	  tänka	  på	  etiken?	  Är	  det	  
redan	  i	  idéstadiet	  eller	  kan	  det	  vara	  i	  det	  mer	  kreativa	  utförandet	  av	  en	  
annons?	  

	  
FH	   Nej,	  alltså	  det	  är	  ju	  en	  jätteöppen	  fråga	  och	  som	  sagt	  bygger	  du	  hela	  ditt	  

produkttänk	  och	  ditt	  erbjudandetänk	  på	  att	  du	  suger	  ut	  arbetskraft	  i	  tredje	  
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världen	  till	  exempel	  då	  är	  det	  redan	  i	  idéstadiet	  någonting	  man	  ska	  hoppa	  
till	  för	  men	  normalt	  sett	  så	  är	  det	  ju	  själva	  utförandet	  jag	  tänker	  på.	  I	  min	  
bransch	  är	  det,	  huvudfrågan	  är	  inte	  etisk	  behandling	  av	  människor	  och	  den	  
typen	  av	  frågor	  som	  är	  aktuella	  utan	  det	  är	  erbjudandet.	  Säger	  du	  att	  det	  är	  
70	  %	  rabatt	  för	  att	  du	  är	  70	  år	  gammal	  ja	  då	  ska	  det	  ju	  vara	  70	  %	  billigare	  
än	  vad	  man	  trodde	  det	  skulle	  kosta	  så	  då	  är	  det	  mer	  utformandet	  av	  
erbjudandet	  där	  det	  blir	  viktigast.	  
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Mikaela	  Mager,	  projektledare	  på	  PR-‐byrå	  Vit	  
Intervju	  med	  Mikaela	  Mager	  den	  10	  maj	  2012,	  projektledare	  och	  gruppledare	  för	  
konsument-‐PR	  
	  
I=	  Intervjuledare	  
MM=	  Mikaela	  Mager	  
	  
I	   Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  här?	  	  
	  
MM	   På	  det	  här	  företaget?	  Fem	  år.	  	  
	  
I	   Och	  hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  i	  branschen?	  	  
	  
MM	   Jag	  började	  jobba	  -‐98.	  Så	  ja,	  14-‐15	  år	  är	  det	  nu	  med	  några	  små	  avbrott	  för	  

mammaledighet	  och	  sådär.	  	  
	  
I	   Och	  vad	  har	  du	  för	  yrkestitel	  här?	  	  
	  
MM	   Här	  är	  jag	  gruppledare.	  Jag	  är	  head	  of	  consumer	  PR.	  Jag	  driver	  

konsumentteamet	  och	  ansvarar	  för	  det	  området.	  	  
	  
I	   	  Och	  vad	  har	  du	  haft	  tidigare	  för	  yrkestitlar?	  	  	  
	  
MM	   Jag	  har	  varit	  projektledare	  på	  olika	  nivåer,	  från	  junior	  till	  senior.	  Jag	  har	  

bott	  utomlands	  tidigare	  och	  där	  har	  jag	  jobbat	  som	  presschef,	  eller	  PR	  
manager	  var	  titeln	  där.	  Och	  då	  var	  jag	  på	  kundsidan	  och	  sen	  har	  jag	  jobbat	  
på	  marknadsavdelning	  som	  liknande	  marknadskoordinator	  kan	  man	  väl	  
säga.	  Det	  var	  det	  jag	  började	  som.	  Så	  har	  jag	  varit	  assistent	  också	  från	  
början.	  	  

	  
I2	   Just	  konsument	  PR	  som	  ni	  arbetar	  med	  här,	  vad	  skulle	  du	  säga	  är	  

huvudgrejerna	  som	  ni	  arbetar	  med?	  	  	  
	  
MM	   Inom	  mitt	  team	  så	  är	  många	  våra	  kunduppdrag	  FMCG	  som	  vi	  kallar	  det,	  fast	  

moving	  consumer	  goods,	  snabbrörliga	  konsumentprodukter.	  Vi	  jobbar	  
också	  med	  tjänster	  och	  inredning	  och	  möbler	  men	  det	  är	  ju	  sådana	  företag	  
som	  riktar	  sig	  direkt	  till	  en	  slutkonsument.	  Inte	  då	  som	  har	  ett	  mellanled	  av	  
ett	  annat	  företag,	  en	  återförsäljare	  osv.	  Utan	  vi	  jobbar	  mer	  kanske	  för	  att	  
flytta	  handeln	  i	  hyllan,	  eller	  för	  att	  ändra	  en	  företeelse	  eller	  för	  att	  få	  folk	  att	  
upptäcka	  en	  ny	  produkt	  eller	  vad	  det	  nu	  kan	  vara.	  Så	  att	  bygga	  ett	  
varumärke	  och	  driva	  försäljning.	  Så	  vi	  är	  en	  del	  av	  hela	  marknadsmixen.	  	  

	  
I	   Vad	  har	  du	  för	  arbetsuppgifter?	  	  
	  
MM	   Jag	  jobbar	  som	  kundansvarig	  och	  som	  även	  som	  senior	  projektledare	  i	  vissa	  

större	  projekt.	  Jag	  jobbar	  med	  försäljning	  och	  jag	  jobbar	  också	  med	  att	  se	  
till	  att	  teamet	  har	  att	  göra	  och	  att	  resursfördelningen	  är	  korrekt.	  	  

	  
I	   Vad	  har	  du	  för	  utbildning?	  	  
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MM	   Jag	  har	  en	  utbildning	  som	  heter	  Språk,	  kultur,	  marknad	  som	  jag	  läste	  då	  på	  

90-‐talet	  som	  jag	  läste	  då	  på	  Stockholms	  Universitet.	  Sen	  flyttades	  den	  över	  
då	  till	  Södertörns	  högskola.	  Sen	  har	  jag	  läst	  i	  Spanien	  i	  Barcelona,	  
företagskommunikation	  och	  PR	  också.	  	  

	  
I	   Nu	  kommer	  vi	  komma	  in	  på	  de	  här	  lite	  mer	  generella	  frågorna	  så	  det	  är	  

bara	  att	  associera	  fritt.	  Hur	  definierar	  du	  bra	  marknadskommunikation?	  	  
	  
MM	   Bra	  marknadskommunikation	  är	  ju	  någonting	  som	  tydligt	  har	  lett	  	  till	  ett	  

resultat.	  Där	  man	  har	  lyckats	  uppnå	  nånting,	  uppfylla	  nånting	  och	  där	  
kunden	  känner	  att	  den	  också	  fått	  valuta	  för	  pengarna.	  	  

	  
I	   Och	  dålig	  marknadskommunikation?	  	  
	  
MM	   Ja,	  vad	  är	  det?	  Som	  konsult	  ibland	  så	  har	  du	  ju	  en	  viss	  press	  på	  dig	  att	  du	  

ska	  sälja	  och	  ibland	  får	  man	  faktiskt	  koka	  soppa	  på	  en	  spik	  bara	  för	  att	  få	  in	  
intäkter	  för	  att	  du	  ska	  nå	  din	  budget.	  När	  man	  jobbar	  på	  det	  sättet,	  när	  man	  
inte	  jobbar	  för	  kundnyttan,	  då	  kan	  det	  ibland	  vara	  kommunikation	  som	  är	  
mindre	  bra	  skulle	  jag	  i	  alla	  fall	  vilja	  säga.	  Inte	  nödvändigtvis	  dålig	  men	  den	  
behöver	  inte	  heller	  alltid	  vara	  jättebra.	  	  

	  
I2	   Finns	  det	  något	  som	  definierar	  det	  mer	  konkret?	  Hur	  ser	  den	  här	  mindre	  

bra	  marknadsföringen	  ut	  när	  den	  riktar	  sig	  mot	  en	  konsument?	  	  
	  
MM	   Ja,	  det	  kanske	  är	  så	  att	  när	  du	  jobbar	  med	  PR	  så	  kanske	  du	  inte	  tränger	  

igenom	  bruset.	  Du	  får	  inget	  genomslag	  i	  media	  till	  exempel	  eller	  du	  når	  inte	  
ut	  till	  konsumenten	  över	  huvud	  taget	  för	  det	  är	  inte	  tillräckligt	  bra	  eller	  
starkt	  utan	  det	  kanske	  var	  väldigt	  kreativt	  och	  var	  väldigt	  roligt	  och	  passade	  
för	  att	  det	  var	  relevant	  på	  året	  med	  jul	  eller	  sommar,	  men	  faktiskt…	  
journalister	  är	  inte	  intresserade	  av	  det	  för	  att	  deras	  läsare,	  det	  finns	  ingen	  
relevans	  i	  frågan.	  	  

	  
I	   Om	  vi	  lyfter	  in	  etikbegreppet	  i	  bra	  marknadskommunikation,	  eller	  god	  etik	  i	  

marknadskommunikation	  snarare,	  vad	  tänker	  du	  då?	  	  
	  
I2	   Vad	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  när	  man	  kommunicerar	  med	  god	  etik?	  	  
	  
MM	   Det	  som	  är	  viktigt	  är	  ju	  att	  man	  är	  ärlig	  med	  det	  man	  säger,	  att	  det	  stämmer	  

överens	  med	  verkligheten.	  Sen	  kan	  man	  alltid	  bygga	  en	  story	  som	  gör	  att	  
det	  låter	  finare	  men	  det	  måste	  alltid	  vara	  en	  riktig	  händelse	  eller	  en	  riktig	  
produkt	  eller	  nånting	  som	  är	  på	  riktigt	  i	  grund	  och	  botten.	  Jag	  tycker	  inte	  
det	  är	  okej	  att,	  de	  gjorde	  ju	  den	  här…	  Det	  är	  en	  svensk	  byrå	  som	  har	  gjort	  en	  
kampanj	  som	  lurade	  media	  om	  att	  det	  skulle	  hända	  nånting,	  det	  var	  nånting	  
med	  prostituerade	  tror	  jag,	  i	  typ	  Schweiz.	  De	  lurade	  att	  det	  skulle	  hända	  
nånting.	  Det	  tycker	  inte	  jag	  är	  okej.	  Jag	  tycker	  inte	  att	  man	  får	  skapa	  en	  
osanning	  eller	  skapa	  en	  story	  bara	  för	  att	  bygga	  en	  opinion	  eller	  driva	  en	  
fråga.	  Det	  är	  liksom,	  det	  är	  oetiskt.	  Negative	  campaigning	  är	  ju	  också	  oetiskt	  
att	  man,	  säg	  att	  jag	  jobbar	  för	  en	  intresseorganisation	  för	  fisk	  och	  att	  jag	  
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börjar	  smutskasta	  köttbranschen	  för	  att	  jag	  vill	  att	  konsumenter	  ska	  börja	  
äta	  mer	  fisk,	  det	  är	  ju	  inte	  heller	  ok.	  	  

	  
I	   Så	  god	  etik	  kanske	  definieras	  mer	  av	  vad	  som	  är	  dålig	  etik?	  
	  
MM	   Ja,	  kanske.	  Eller	  nej	  jag	  tycker	  nog	  att	  det	  handlar	  om	  att	  man	  ska	  göra,	  det	  

handlar	  ju	  mycket	  om	  sunt	  förnuft.	  Kommunikation	  handlar	  ju	  om	  att	  
kampanjer	  ska	  bygga	  på	  idéer	  som	  är	  antingen	  engagerande	  om	  man	  jobbar	  
med	  reklam	  eller	  om	  du	  jobbar	  med	  PR	  så	  måste	  du	  ju	  ha	  en	  story	  och	  en	  
sanning	  och	  det	  måste	  ju	  vara	  relevant	  och	  det	  måste	  ju	  vara	  äkta	  och	  
framförallt	  om	  du	  jobbar	  med	  företagskommunikation.	  Då	  måste	  det	  ju	  
också	  vara	  en	  sanning.	  Du	  kan	  inte	  gå	  ut	  och	  ljuga	  om	  att	  du	  ska	  ha	  jättebra	  
resultat	  nästa	  kvartal	  eller	  att	  så…	  för	  att	  det	  fungerar	  inte	  så.	  	  

	  
I	   Funderar	  du	  över	  etik	  i	  din	  yrkesroll?	  	  
	  
MM	   Nej,	  inte…	  nej	  det	  gör	  jag	  inte.	  Jag	  tror	  att	  det	  sitter	  med.	  Ibland	  kommer	  det	  

frågor	  när	  jag	  sitter	  med	  en	  kreatör	  som	  säger	  ”Kan	  vi	  inte	  göra	  såhär	  då?”.	  
Nej,	  säger	  jag	  för	  det	  stämmer	  inte	  överens	  med	  det	  här	  företagets	  
värderingar	  till	  exempel	  och	  då	  är	  det	  ju	  inget.	  Då	  är	  det	  ju	  mindre	  frågor	  
kanske,	  men	  det	  handlar	  ju	  ändå	  om	  etik	  och	  moral	  och	  värderingar	  i	  
slutändan.	  	  

	  
I	   Har	  det	  uppstått	  en	  situation	  där	  du	  har	  känt	  dig	  tveksam	  till	  ett	  projekt	  av	  

etiska	  skäl?	  	  
	  
MM	   Ja,	  fast	  inte	  i	  Sverige	  faktiskt.	  Det	  var	  när	  jag	  jobbade	  utomlands.	  Då	  fick	  vi	  

en	  förfrågan	  från	  Milton	  heter	  han.	  Han	  är	  porrkung	  och	  har	  huvudkontor	  i	  
Barcelona.	  Nu	  kommer	  jag	  inte	  på	  vad	  företaget	  heter…	  Då	  jobbade	  jag	  på	  
ett	  webbföretag.	  Programmering	  och	  design	  av	  hemsidor	  och	  så.	  Då	  ville	  de	  
att	  vi	  skulle	  göra	  deras	  hemsida.	  Private	  heter	  företaget	  förstås,	  eller?	  
Liknande	  i	  alla	  fall.	  De	  är	  börsnoterade	  på	  typ	  Nasdaq	  och	  så	  så	  de	  är	  ju	  ett	  
riktigt	  företag.	  Men	  då	  kände	  jag	  att	  det	  här	  vill	  inte	  jag,	  det	  var	  it-‐tiden	  där	  
1999-‐2001,	  så	  kände	  jag	  som	  pressansvarig	  att	  om	  det	  här	  går	  ut	  i	  media	  så	  
kommer	  det	  bli	  ett	  jäkla	  liv	  för	  bolaget	  var	  ju	  också	  börsnoterat	  ett	  svenskt	  
företag	  och	  i	  Sverige	  har	  man	  ju	  ganska	  starka	  åsikter	  om	  man	  ska	  stödja	  en	  
sån	  bransch	  där	  trafficking	  och	  prostituerade	  och	  säkert	  våld	  är	  involverat	  
också.	  Även	  om	  det	  här	  företaget	  kanske	  kan	  hantera	  det	  här	  på	  ett	  bra	  sätt.	  
Men	  det	  är	  ju	  liksom	  lite	  tveksamt,	  en	  gråzon.	  Då	  sa	  jag	  tydligt	  nej	  och	  jag	  
jobbade	  ju	  med	  massa	  killar	  där	  och	  de	  blev	  ju	  sura	  för	  de	  såg	  ju	  både	  
pengar	  och	  tyckte	  det	  var	  spännande,	  men	  VD:n	  lyssnade	  faktiskt	  på	  mig.	  
Han	  beslutade	  sig	  för	  att	  inte…	  	  

	  
I	   Om	  man	  tänker	  sig	  att	  det	  skulle	  vara	  ett	  företag	  som	  inte	  utför	  en	  direkt	  

oetisk	  verksamhet,	  som	  porr,	  exempelvis	  ett	  vanligt	  klädföretag	  men	  som	  
ändå	  föreslår	  en	  oetisk	  kampanj	  eller	  projekt.	  Har	  det	  uppstått	  någon	  sån	  
situation?	  

	  
MM	   Nej,	  faktiskt	  inte.	  Det	  har	  jag	  inte	  varit	  med	  om.	  	  
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I	   Har	  du	  någonsin	  mött	  motstånd	  från	  medarbetare	  i	  ett	  projekt	  där	  du	  har	  

varit	  projektledare?	  Att	  de	  inte	  har	  velat	  jobba	  med	  det?	  
	  
MM	   Som	  företag	  har	  vi	  ganska	  tydliga	  riktlinjer	  om	  vad	  vi	  gör	  och	  vad	  vi	  inte	  

gör.	  Det	  vet	  man	  när	  man	  börjar	  här	  så	  att	  vi	  jobbar	  ju	  inte	  med	  något	  
politiskt	  parti	  och	  vi	  är	  ju	  politiskt	  och	  religiöst	  obundna	  och	  vill	  inte	  ta	  
ställning	  heller	  så	  vi	  tar	  inga	  sådana	  uppdrag.	  Vi	  jobbar	  inte	  med	  tobak.	  Och	  
vi	  jobbar	  inte	  med	  spelbolag.	  Så	  det	  finns	  ju	  vissa	  riktlinjer	  och	  skulle	  en	  
medarbetare	  känna	  att	  det	  här	  vill	  jag	  absolut	  inte	  göra	  så	  behöver	  inte	  den	  
personen.	  Vi	  kan	  aldrig	  tvinga	  någon	  att	  delta	  i	  ett	  projekt.	  	  

	  
I	   Skulle	  det	  vara	  lätt	  att	  tacka	  nej	  känner	  du?	  	  
	  
MM	   	  Till	  ett	  uppdrag	  som	  går	  emot	  mina	  värderingar?	  Ja.	  Givet	  att	  jag	  inte…	  det	  

är	  ingen	  som	  blir	  tvingad	  att	  jobba	  med	  nånting	  så.	  Och	  vi	  har	  ju	  sådana	  
uppdragsgivare	  som	  är	  väldigt	  icke-‐kontroversiella.	  	  

	  
I	   Hur	  väljer	  ni	  vilka	  kunder	  ni	  jobbar	  med?	  	  
	  
MM	   Vi	  tittar	  ju	  då	  på	  vår	  erfarenhet	  och	  vi	  tittar	  också	  på	  var	  det	  finns	  pengar	  
att	  tjäna.	  Det	  måste	  vara	  en	  bransch	  som	  har	  ganska	  bra	  likviditet	  och	  mycket	  intäkter.	  
Och	  sen	  gör	  vi	  önskelistor	  i	  olika	  branscher	  och	  sen	  går	  vi	  på	  dem.	  En	  efter	  en.	  	  
	  
I	   Kommer	  kunden	  till	  er	  också?	  	  
	  
MM	   Ja.	  
	  
I	   Hur	  skulle	  du	  beskriva	  relationen	  mellan	  byrå	  och	  kund?	  Utifrån	  egna	  
erfarenheter?	  	  
	  
MM	   Alla	  kunder	  är	  olika.	  En	  del	  är	  väldigt	  förtroliga	  och	  blir	  nästan	  som	  ens	  

vänner.	  Andra	  ser	  en	  mycket	  som	  en	  leverantör	  och	  kanske	  inte	  vill	  dela	  all	  
information	  utan	  tycker	  att	  vi	  ska	  kunna	  leverera	  ändå	  men	  vårt	  yrke	  
handlar	  ju	  om	  att	  vi	  måste	  få	  all	  information	  för	  att	  kunna	  göra	  ett	  bra	  jobb.	  
Så	  för	  att	  det	  ska	  bli	  ett	  bra	  resultat	  och	  för	  att	  det	  ska	  vara…	  för	  att	  man	  ska	  
lyckas	  helt	  enkelt	  så	  krävs	  det	  att	  man	  har	  en	  väldigt	  bra	  dialog	  och	  ett	  
förtroende	  för	  vi	  måste	  få	  tillgång	  till	  sån	  information	  som	  kan	  av	  ett	  
företag	  anses	  som	  hemlig	  eller…	  affärshemligheter	  och	  så	  vidare.	  För	  att	  
kunna	  ge	  rätt	  råd	  och	  föreslå	  rätt	  väg	  framåt.	  	  

	  
I	   Var	  tycker	  du	  att	  beslutsmakten	  i	  samarbetet	  mellan	  byrå	  och	  kund?	  	  
	  
MM	   När	  man	  lyckas	  som	  konsult	  så	  kan	  det	  faktiskt	  ligga	  i	  mina	  händer	  att	  jag	  

hjälper	  en	  kund	  att	  ta	  rätt	  beslut.	  Det	  har	  ju	  hänt.	  Men	  det	  kan	  ju	  också	  
hända	  att	  det	  är	  kunden	  som	  bestämmer	  att	  ”nej	  så	  här	  kan	  vi	  absolut	  inte	  
göra”.	  Och	  jag	  tror	  att	  det	  inom	  reklambranschen	  är	  vanligare	  att	  kunden	  är	  
mycket	  mer	  tuff	  och	  bestämmer	  men	  att	  vi	  som	  jobbar	  med	  PR	  har	  en	  
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mycket	  mer	  konsultande	  roll.	  Där	  man	  har	  ett	  närmare	  samarbete	  med	  
kunden	  Varför	  man	  då	  troligtvis	  kommer	  fram	  till	  något	  gemensamt	  oftast.	  

	  
I	   Om	  en	  kund	  skulle	  framföra	  ett	  förslag	  till	  er	  som	  ni	  känner	  er	  väldigt	  

kritiska	  till	  av	  etiska	  skäl	  då,	  hur	  skulle	  en	  sådan	  situation	  hanteras?	  	  
	  
MM	   Då	  skulle	  vi	  tydligt	  påpeka	  det.	  Och	  se	  framförallt….	  Om	  det	  är	  så	  att	  vi	  är	  

tveksamma	  så	  är	  det	  på	  grund	  av	  att	  det	  här	  projektet	  kommer	  att	  få	  
konsekvenser	  som	  då	  kommer	  falla	  tillbaka	  på	  kundens	  affär.	  Och	  då	  är	  det	  
ju	  vår	  skyldighet	  som	  konsulter	  att	  ge	  dem	  råden.	  Sen	  kan	  ju	  kunden	  välja	  
att	  ta	  vid	  en	  aktivitet	  i	  alla	  fall,	  utan	  vår	  hjälp,	  och	  då….	  Men	  vi	  försöker	  i	  
varje	  fall	  påverka	  så	  att	  de	  ska	  jobba	  i	  rätt	  riktning	  enligt	  vårt	  förmenande.	  
Det	  finns	  ju	  många	  åsikter.	  Det	  finns	  ingen	  lösning	  som	  är…	  det	  finns	  många	  
lösningar	  för	  att	  nå	  målet	  så	  att	  säga.	  	  

	  
I2	   De	  här	  konsekvenserna,	  vilka	  är	  de	  största	  konsekvenserna	  ett	  företag	  kan	  

få	  av	  en	  sådan	  handling	  tror	  du?	  	  
	  
MM	   Arga	  konsumenter,	  intresseorganisationer	  som	  blir	  upprörda.	  Och	  då	  kan	  

det	  ju	  bli	  arga	  grupper	  i	  sociala	  medier,	  det	  kan	  bli	  anstormning	  i	  
kundtjänst	  i	  varje	  fall	  i	  de	  områden	  jag	  jobbar	  då.	  Kanske	  till	  och	  med	  
demonstrationer	  men	  jag	  vet	  inte.	  	  

	  
I	   Skulle	  det	  kunna	  uppstå	  en	  situation	  att	  ni	  är	  i	  ett	  nära	  samarbete	  med	  en	  

kund	  och	  att	  de	  framför	  ett	  förslag	  som	  ni	  försöker	  konsulta	  att	  det	  är	  en	  
dålig	  idé	  men	  de	  vill	  ändå	  ha	  er	  hjälp	  i	  slutändan.	  Hur	  gör	  ni	  då?	  	  

	  
MM	   Det	  beror	  ju	  på	  vilken	  skala	  såhär	  på	  etikskalan,	  om	  det	  är	  typ	  10,	  om	  det	  är	  

en	  riktig	  bomb,	  då	  gör	  vi	  det	  inte	  men	  är	  det	  lite	  såhär	  risky	  och	  kanske	  lite	  
mer	  att	  man	  sticker	  ut	  hakan	  och	  kanske	  är	  kaxig,	  mer	  på	  den	  vågen,	  då	  
hjälper	  vi	  dem	  att	  genomföra.	  	  

	  
I	   Vad	  tycker	  du	  att	  ni	  som	  byrå	  har	  för	  ansvar	  ur	  ett	  samhällsperspektiv?	  	  
	  
MM	   Vi	  har	  givetvis	  ett	  ansvar.	  Dels	  för	  våra	  medarbetare	  att	  de	  ska	  utvecklas	  

och	  lära	  sig	  och	  ha	  möjlighet	  att	  jobba	  med	  bra	  uppdrag	  och	  se	  gentemot	  
våra	  kunder	  att	  de	  ska	  uppnå	  de	  mål	  som	  de	  har	  med	  sin	  kommunikation.	  
Vad	  det	  nu	  må	  vara.	  Och	  det	  ansvaret	  tar	  ju	  vi,	  om	  vi	  inte	  tar	  det	  ansvaret	  
skulle	  inte	  vi	  kunna	  leverera	  och	  då	  skulle	  vi	  inte	  överleva	  heller	  utan	  det	  
handlar	  ju	  om	  att,	  ja.	  Utveckla	  kontakter	  och	  det	  enda	  sättet	  att	  göra	  det	  är	  
ju	  att	  ta	  ansvar.	  	  

	  
I	   Hur	  viktigt	  känner	  du	  att	  etiska	  ställningstaganden	  är	  gentemot	  kund?	  I	  

kundsamarbeten?	  	  
	  
MM	   Hur	  menar	  du	  då?	  	  
	  
I2	   Är	  det	  en	  fråga	  som	  dyker	  upp?	  Som	  du	  nämnde	  innan	  kan	  det	  ibland	  hända	  

att	  du	  sitter	  med	  en	  kreatör	  och	  att	  ni	  känner	  att…	  	  
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I	   Eller	  att	  rådge	  företaget	  att…	  kanske	  uppmärksamma	  dem	  på	  etiska	  

aspekter	  som?	  
	  
I2	   Vi	  kan	  omformulera	  frågan	  till	  att	  hur	  ofta	  händer	  det	  att	  ni	  behöver	  skjuta	  

in	  det	  etiska	  perspektivet.	  Är	  etik	  generellt	  ett	  sånt	  begrepp	  du	  tror	  att	  folk	  
har,	  som	  sitter	  som	  ett	  sunt	  förnuft?	  	  

	  
MM	   Ja,	  det	  tror	  jag	  faktiskt	  till	  stor	  del.	  Alltså	  vi	  använder	  ju	  oftast…	  man	  pratar	  

om	  att	  det	  är	  oetiskt	  eller	  inte	  bra	  kan	  man	  ju	  säga	  också	  och	  visst	  händer	  
det	  att	  det	  dyker	  upp	  titt	  som	  tätt	  lite	  då	  och	  då…	  	  

	  
I2	   Bra	  och	  dåligt,	  kan	  det	  nästan	  kopplas	  till	  etiskt	  och	  oetiskt	  liksom?	  	  
	  
MM	   Ja,	  det	  tycker	  jag.	  Etiskt	  som	  begrepp	  har	  nog	  ganska	  bred	  betydelse.	  
	  
I	   Känner	  du	  till	  ICC:s	  regler	  för	  marknadskommunikation?	  	  
	  
MM	   (skrattar)	  Vad	  är	  ICC?	  	  
	  
I	   Internationella	  handelskammaren	  är	  det.	  	  
	  
MM	   Nej	  aldrig	  hört	  talas	  om!	  	  
	  
I	   Det	  är	  regelverk	  som	  bland	  annat	  reklamombudsmannen	  fattar	  sina	  beslut	  

genom	  
	  
MM	   Nej,	  det	  känner	  jag	  faktiskt	  inte	  till.	  Däremot	  om	  jag	  känner	  att	  nu	  ska	  vi	  ha	  

nån	  kampanj	  som	  kanske	  känns	  tveksam	  och	  sådär,	  då	  tar	  vi	  ju	  kontakt	  med	  
byrån	  för	  marknadsrätt	  och	  ber	  dem	  se	  över	  förslaget.	  Då	  tar	  vi	  ju	  in	  en	  
tredje	  part.	  	  

	  
I	   Var	  i	  produktionsledet	  vid	  skapandet	  av	  en	  kampanj	  eller	  ja,	  

marknadsföringsinsats	  tycker	  du	  att	  skapa	  en	  god	  etisk	  produkt	  ligger?	  Om	  
det	  ligger	  nån	  speciell	  stans?	  Om	  det	  ligger	  mer	  i	  det	  kreativa	  stadiet	  eller…	  	  

	  
MM	  	   PÅ	  det	  bolag	  jag	  jobbar	  så	  ligger	  det	  ju	  hos	  den	  kundansvarige	  och	  

projektledaren.	  Kreatörerna	  ska	  ju	  ha	  rätt	  att	  tänka	  fritt,	  annars	  kan	  de	  inte	  
skapa.	  Sen	  så	  måste	  man	  ju	  fånga	  in	  dem	  i	  fållan	  och	  visa	  att	  det	  här	  funkar	  
inte	  för	  det	  här	  företaget	  har	  väldigt	  tydliga	  värderingar	  hur	  de	  arbetar	  med	  
de	  frågorna	  och	  så	  vidare.	  Så	  då	  måste	  man	  ju	  förflytta	  dem.	  	  

	  
I	   SÅ	  mer	  i	  den	  taktiska	  utformningen	  än	  i	  den	  kreativa	  fasen?	  	  
	  
MM	   Njae,	  jag	  tror	  att	  man	  tillsammans	  samarbetar	  men	  att	  i	  slutändan	  är	  det	  

projektledare	  som	  säger	  att	  ”nej	  det	  här	  kan	  vi	  inte	  leverera	  till	  vår	  kund	  för	  
det	  kommer	  inte	  att	  uppfylla	  kundnyttan	  eller	  det	  kommer	  inte	  ses	  med	  
blida	  ögon”.	  Även	  om	  de	  gillar	  det	  så	  ligger	  det	  kanske	  inte	  i	  linje	  med	  deras	  
värderingar	  och	  deras	  varumärke.	  Det	  speglar	  inte	  de	  värderingarna.	  	  
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I	   Så	  det	  är	  projektledarens	  uppgift	  lite?	  Att	  ha	  koll	  på	  det?	  	  
	  
MM	   Ja,	  ansvar.	  Det	  är	  projektledarens	  roll	  i	  projektet.	  Och	  det	  är	  nog	  väldigt	  

olika	  från	  företag	  till	  företag	  också.	  För	  kreatörsrollen	  är	  ju	  väldigt	  stark	  i	  
reklambranschen.	  Och	  där	  är	  det	  nästan	  dem	  som	  bestämmer,	  men	  det	  är	  ju	  
lite	  olika	  också,	  men	  det	  är	  mitt	  intryck	  i	  varje	  fall.	  	  

	  
I	   Hur	  tycker	  du	  man	  ska	  hantera	  reklam	  eller	  PR-‐insatser	  som	  inte	  riktigt	  

känns	  etiskt	  okej?	  Eller	  som	  inte	  uppfyller	  ICC:s	  regelverk	  som	  är	  det	  enda	  
som	  egentligen	  finns	  att	  mäta	  sig	  mot?	  	  

	  
MM	   	  Berätta	  lite	  om	  regelverket	  för	  jag	  vet	  inte….	  
	  
I	   Alltså	  det	  är	  väldigt	  övergripande	  och	  består	  av	  ungefär	  40	  paragrafer.	  	  
	  
I2	   Det	  är	  en	  förlängning	  av	  marknadsföringslagen	  och	  den	  går	  igenom	  vad	  

som	  är	  god	  affärssed	  och	  vad	  som	  inte	  är	  det.	  Så	  om	  man	  säger	  att	  en	  
marknadsföringsinsats	  inte	  lever	  upp	  till	  de	  här	  etiska	  kraven,	  ser	  du	  någon	  
slags	  reglerings?	  	  

	  
MM	   Jag	  har	  inte	  läst	  de	  här	  reglerna	  så	  det	  är	  så	  svårt	  för	  mig	  att	  säga,	  om	  jag	  

kände	  till	  dem	  skulle	  jag	  kunna	  säga	  att	  ”ja	  men	  det	  här	  för	  man	  ju	  ta	  med	  
en	  nypa	  salt	  liksom”.	  Men	  det	  är	  ju	  mitt	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  en	  kampanj	  inte	  
hamnar	  hos	  reklamombudsmannen.	  Jag	  har	  inte	  jobbat	  med	  såna	  riktigt	  
utsatta	  kampanjer	  eller	  sådana	  som	  är	  riktigt	  kaxiga.	  	  

	  
I	   Om	  man	  bortser	  från	  regelverket	  och	  ser	  till	  sådan	  reklam	  som	  kanske	  är	  

väldigt	  schabloniserande,	  eller	  stötande	  eller	  oärliga…	  
	  
MM	   Det	  skulle	  ju	  inte	  jag	  ställa	  mig	  bakom.	  	  
	  
I	   Och	  ser	  du	  några	  regleringsförslag?	  	  
	  
MM	   Jag	  skulle	  inte	  ta	  fram	  ett	  sådant	  förslag,	  eller	  min	  arbetsgrupp.	  Och	  skulle	  

en	  kund	  komma	  med	  en	  sådan	  förfrågan	  tror	  jag	  inte	  att	  vi	  skulle	  kunna	  
jobba	  tillsammans.	  VI	  skulle	  inte	  komma	  överens	  om	  att	  skriver	  under	  ett	  
avtal.	  

	  
I	   Om	  vi	  tänker	  att	  man	  möter	  sådana	  ändå,	  även	  i	  vardagen,	  även	  om	  du	  inte	  

jobbar	  med	  dem.	  	  
	  
I2	   Säg	  att	  andra	  byråer	  och	  andra	  företag	  producerar,	  ser	  du	  något	  problem	  

för	  de	  kampanjerna?	  Att	  de	  faktiskt	  tar	  plats	  i	  det	  offentliga	  rummet?	  Eller	  
är	  det…	  bör	  det	  regleras	  självreglerande	  mer?	  För	  de	  	  här	  dåliga	  
kampanjerna	  kanske	  inte	  får	  någon	  effekt	  ändå	  men	  tycker	  du	  det	  bör	  
finnas	  nånting	  som	  tar	  bort	  det?	  	  
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MM	   Jag	  tycker	  nog	  att	  det	  är	  kommunikatörers	  ansvar	  att	  ta	  fram	  bra	  
kampanjer.	  Sen	  kommer	  de	  alltid	  finnas	  de	  som	  vill	  sticka	  ut.	  Som	  att	  jobba	  
med	  Sverigedemokraterna	  till	  exempel,	  det	  är	  ju	  väldigt	  många	  som	  tackar	  
nej	  till	  det.	  Jag	  tror	  inte	  att	  det	  är	  nån	  som	  har	  gått	  in	  och	  hjälpt	  dem	  som	  
leverantör.	  Och	  där	  ser	  jag	  det	  också	  som	  till	  exempel	  vet	  jag	  att	  det	  var	  ett	  
företag	  som	  valt	  att	  de	  inte	  får	  annonsera	  på	  deras	  sajt	  och	  förkastade	  det.	  
Det	  är	  ju	  det	  man	  vill	  se,	  att	  folk	  ska	  våga	  ta	  ställning.	  Och	  våga	  säga	  ”nej	  det	  
här	  är	  inte	  okej”	  och	  det	  ska	  inte	  bara	  komma	  från	  ett	  regelverk	  utan	  det	  
tycker	  jag	  ska	  komma	  från	  de	  opinionsbildare	  som	  finns	  inom	  branschen,	  
de	  måste	  ju	  säga	  ifrån.	  Jag	  tycker	  att	  det	  finns	  sådana	  i	  Sverige	  som	  tar	  
ställning	  och	  säger	  ifrån.	  	  

	  
I	   Har	  du	  funderat	  kring,	  det	  finns	  ju	  inget	  krav	  på	  öppenhet	  med	  vilka	  man	  

jobbar	  med	  som	  byrå	  i	  Sverige,	  har	  du	  funderat	  något	  kring	  det?	  	  
	  
MM	   Nej,	  jag	  tycker	  att	  det	  är	  helt	  korrekt.	  Jag	  menar	  vissa	  uppdrag	  är	  ju	  hemliga	  

kanske	  på	  grund	  av	  att	  det	  är	  en	  kris.	  Ibland	  så	  spökskriver	  vi	  ju	  åt	  ett	  
företag	  och	  det	  finns	  ingen	  anledning	  att	  man	  ska	  gå	  ut	  och	  berätta	  vem	  det	  
är	  som	  hjälper	  vem.	  Det	  är	  ju	  väldigt	  olika	  strategier	  också	  hur	  man	  vill	  
bygga	  sitt	  varumärke	  också,	  en	  del	  vill	  ju	  vara	  som	  McKinsey	  som	  inte	  säger	  
nånting	  och	  det	  är	  ju	  det	  som	  är	  spännande,	  det	  är	  därför	  kunderna	  
kommer	  och	  vill	  få	  en	  sådan	  kontakt.	  Sen	  finns	  det	  andra	  som	  berättar	  hur	  
bra	  de	  är	  och	  hur	  mycket	  priser	  de	  har	  vunnit	  och	  sådär	  och	  så	  vidare	  hela	  
tiden.	  Och	  vilka	  de	  jobbar	  med.	  Nej,	  där	  tycker	  jag	  att	  man	  får	  välja	  lite	  själv	  
vad	  man	  vill	  välja	  för	  strategi	  för	  hur	  man	  vill	  bygga	  sitt	  varumärke.	  Och	  vad	  
man	  vill	  varar	  för	  typ	  av	  företag,	  det	  hänger	  mycket	  ihop	  med	  det.	  	  

	  
I	  	   Vi	  har	  pratat	  ganska	  mycket	  om	  vad	  man	  har	  för	  etiskt	  ansvar	  sett	  till	  vilka	  

företag	  man	  väljer	  men	  om	  vi	  tänker	  mot	  konsument,	  finns	  det	  tänket	  med?	  	  
	  
MM	   Hur	  menar	  du	  då?	  	  
	  
I	   Till	  exempel	  att	  hos	  reklamombudsmannen	  så	  fälls	  mycket	  för	  att	  det	  är	  

sexistiskt	  eller	  humor	  är	  ju	  också	  ett	  vanligt	  inslag	  som	  kan	  misstolkas	  så	  
liksom	  hur	  resonerar	  ni	  kring	  det?	  	  

	  
MM	   Oftast	  är	  det	  ju	  liksom	  att	  man	  är	  öppen	  med	  vilka	  som	  ligger	  bakom	  en	  

reklamkampanj	  som	  är.	  Reklambyråerna	  är	  ju	  väldigt	  stolta	  för	  sitt	  jobb.	  De	  
tävlar	  ju	  och	  vill	  visa	  upp	  och	  berätta	  vad	  det	  är	  de	  gör.	  PR	  är	  väl	  lite	  mer	  
trixigare	  kanske.	  Dels	  för	  att	  en	  person	  som	  inte	  kan	  yrket	  har	  svårt	  att	  se	  
vem	  det	  är,	  det	  är	  svårt	  att	  se	  vad	  som	  är	  placerat	  och	  vad	  som	  inte	  är	  
placerat	  utan	  att	  ha	  det	  där	  tränade	  sinnet.	  Så	  då	  går	  man	  snarare	  till	  
avsändaren	  av	  det	  här	  budskapet	  och	  frågar,	  och	  de	  kan	  ju	  vara	  öppna	  med	  
vilken	  byrå	  de	  jobbar	  med,	  de	  får	  ju	  dem	  välja	  då	  det	  finns	  ju	  inget…	  	  

	  
I	   Hur	  många	  olika	  projekt	  jobbar	  du	  med	  parallellt?	  	  
	  
MM	   Ganska	  många,	  vissa	  är	  jag	  mer	  uppe	  med	  ett	  paraplyseende	  men	  i	  stort	  sett	  

är	  jag	  involverad	  i	  de	  flesta	  av	  våra	  konsumentprojekt.	  Jag	  jobbar	  aktivt	  
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med	  fem	  kunder,	  men	  sen	  kanske	  jag	  är	  i	  mindre	  eller	  större	  utsträckning	  
en	  del	  av	  andra	  projekt.	  Jag	  kanske	  bara	  hoppar	  in	  några	  gånger	  om	  året,	  
men	  kanske	  upp	  mot	  10	  totalt	  om	  man	  ska…	  	  

	  
I	   Om	  du	  skulle	  få	  göra	  ett	  drömgenomförande,	  en	  drömkampanj	  eller	  

dröminsats,	  hur	  skulle	  den	  se	  ut?	  Eller	  drömkund?	  	  
	  
MM	   Ja	  det	  där	  är	  ju	  svårt	  att	  svara	  på	  men	  tidigt	  när	  jag	  bodde	  utomlands	  så	  

hade	  jag	  ett	  väldig	  tydlig	  drömkund	  och	  det	  var	  svenska	  institutet	  och	  jobba	  
med	  att	  föra	  ut	  Sveriges	  varumärke	  ut	  i	  världen,	  och	  visa	  på	  alla	  de	  
fantastiska	  uppfinningar	  som	  finns	  och	  fin	  design	  och	  lyfta	  fram	  svenska	  
författare,	  svensk	  mat	  och	  Absolut	  Vodka	  var	  en	  dröm	  att	  göra	  en	  isbar	  i	  
Spanien,	  ja	  men	  det	  fanns	  ju	  många	  sådär	  spännande	  projekt.	  Nu	  på	  senare	  
år	  har	  jag	  blivit	  lite	  mer	  att	  jag	  kan	  bli	  trött	  på	  den	  kommersiella	  delen	  i	  det	  
hela,	  att	  det	  handlar	  hela	  tiden	  om	  att	  sälja	  mer	  och	  sälja	  mer	  inte	  bara	  vi	  
som	  konsulter	  utan	  även	  kunderna	  i	  slutändan	  ska	  vara	  bäst	  och	  vi	  ska	  sälja	  
mer	  och	  sälja	  mer	  så	  jag	  skulle	  nog	  tycka	  att	  det	  var	  roligt	  att	  jobba	  med	  nån	  
organisation	  eller	  fond	  för	  typ,	  hjärt-‐	  och	  lungfonden	  eller	  känna	  att	  jag	  
jobbar	  för	  en	  god	  sak.	  	  
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BILAGA	  2	  	  

Intervju	  med	  Elisabeth	  Trotzig	  torsdagen	  den	  26	  april	  2012	  
	  
I	  =	  Intervjuledare	  	  
ET=	  Elisabeth	  Trotzig	  
	  
I	   Reklamombudsmannen	  startades	  2009?	  	  
	  
ET	   Det	  stämmer.	  Reklamombudsmannen	  är	  som	  organisation	  ung	  men	  

funktionen	  har	  ju	  funnits	  länge	  i	  Sverige.	  Det	  fanns	  tidigare	  två	  olika	  
nämnder.	  En	  som	  svenskt	  näringsliv	  stod	  bakom	  som	  hette	  Marknadsetiska	  
rådet	  och	  de	  prövade	  de	  frågor	  som	  de	  själva	  tyckte	  var	  av	  intresse,	  ungefär	  
30-‐40	  ärenden	  om	  året,	  sen	  har	  Sveriges	  annonsörer	  inrättat	  en	  speciell	  
nämnd	  för	  könsdiskriminerande	  reklam	  och	  den	  hette	  ERK,	  etiska	  
nämnden	  för	  könsdiskriminerande	  reklam.	  De	  prövade	  bara	  det	  och	  alla	  
anmälningar	  som	  kom	  in	  kan	  man	  säga.	  Så	  tre	  till	  fyrahundra,	  upp	  till	  600	  
ärenden	  om	  året,	  ganska	  mycket	  där.	  Både	  de	  här	  nämnderna	  fanns	  ungefär	  
i	  tjugo	  år	  och	  båda	  var	  finansierade	  genom	  branschen	  men	  hade	  inga	  egna	  
kanslier	  utan	  hade	  en	  sekreterare	  och	  sen	  en	  nämnd	  då	  som	  träffades.	  Sen	  
har	  det	  faktiskt	  varit	  lite	  hot	  om	  lagstiftning	  på	  det	  här	  området,	  just	  
könsdiskrimineringsfrågan	  har	  det	  varit…	  jämställdhet	  är	  ju	  väldigt	  högt	  
upp	  på	  den	  politiska	  agendan	  i	  Sverige	  och	  har	  varit	  länge	  och	  ansvarig	  
statsregering	  under	  Perssons	  tid,	  där	  sa	  man	  att	  sexismen	  ska	  bort	  ur	  det	  
offentliga	  rummet,	  så	  man	  fick	  faktiskt	  fram	  ett	  lagförslag	  mot	  
könsdiskriminerade	  reklam,	  men	  så	  blev	  det	  regeringsskifte	  och	  
tillträdande	  ansvarig	  minister	  Nyamko	  Sabuni,	  jämställdhetsminister,	  hon	  
sa	  såhär	  att	  ”Jag	  ser	  hellre	  att	  de	  här	  frågorna	  hanteras	  genom	  
självreglering	  så	  jag	  är	  beredd	  att	  lägga	  lagförslaget	  på	  hyllan	  om	  
näringslivet	  kan	  visa	  att	  man	  menar	  allvar	  med	  självreglering”.	  Och	  det	  är	  
upprinnelsen	  till	  Reklamombudsmannen.	  Man	  insåg	  att	  det	  har	  hänt	  så	  
mycket	  inom	  marknadskommunikationen	  de	  här	  senaste	  tjugo	  åren,	  väldigt	  
mycket	  kan	  man	  säga.	  Internet	  till	  exempel	  har	  kommit	  till	  och	  ja.	  Ni	  vet	  ju	  
hur	  det	  är.	  Alla	  är	  sina	  egna	  publicister	  idag	  och	  det	  är	  klart	  att	  det	  kräver	  
en	  annan	  form	  av	  självreglering	  än	  den	  som	  fanns	  så	  att	  man	  bestämde	  sig	  
för	  att	  inrätta	  ett	  fast	  kansli	  med	  personal	  som	  gör	  det	  här	  jobbet	  och	  då	  
inrättades	  och	  jag	  fick	  uppdraget	  att	  sätta	  upp	  det	  här	  och	  det	  var	  2009	  och	  
som	  förebild	  kan	  jag	  säga,	  och	  också	  till	  hjälp,	  med	  hur	  det	  här	  ska	  
organiseras	  så	  har	  jag	  fått	  hjälp	  via	  den	  paraplyorganisation	  för	  
självreglering	  som	  finns	  på	  europanivå	  som	  heter	  EASA	  och	  där	  tar	  de	  fram	  
best	  practice	  för	  hur	  en	  självreglering	  ska	  vara	  organiserad,	  hur	  den	  ska	  
vara	  finansierad,	  det	  finns	  några	  viktiga	  funktioner,	  självreglering	  ska	  
vara…	  anledningen	  till	  självreglering	  är	  ju	  att	  få	  ett	  ökat	  förtroende	  i	  
marknaden,	  alltså	  bland	  konsumenter	  för	  marknadskommunikation,	  det	  är	  
ju	  därför	  man	  gör	  det	  här.	  Det	  är	  därför	  man	  har	  en	  etisk	  hållning	  och	  då	  
krävs	  det	  att	  det	  här	  står	  på	  en	  solid	  finansiell	  grund,	  att	  man	  har	  en	  nämnd	  
som	  är	  oberoende	  och	  som	  prövar,	  att	  det	  finns	  möjlighet	  att	  anmäla	  för	  en	  
konsument.	  Lätt	  ska	  det	  vara	  också,	  det	  ska	  vara	  snabbt,	  det	  ska	  vara	  utan	  
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kostnad	  och	  några	  parametrar	  till	  och	  gärna	  också	  möjlighet	  för	  
annonsören	  att	  fråga	  innan	  man	  publicerar	  sin	  marknadskommunikation,	  
är	  det	  här	  i	  linjerna	  med	  vad	  reglerna	  säger	  eller	  inte?	  Inte	  förhandsbesked	  
givetvis,	  det	  finns	  det	  i	  Frankrike	  och	  England,	  alltså	  bindande	  
förhandsbesked	  innan	  reklamen	  får	  sändas,	  TV	  handlar	  det	  om	  då,	  men	  
däremot	  säger	  man	  att	  man	  kan	  ge	  en	  vägledning	  en	  ?	  advice	  och	  det	  gör	  
man	  i	  nästan	  alla	  europeiska	  länder.	  Så	  självreglering	  finns	  nu	  i	  25	  av	  27	  
europeiska	  stater	  inom	  EU.	  Danmark	  och	  Estland	  har	  inga	  självregleringar	  
etablerade.	  Och	  den	  här	  paraplyorganisationen	  EASA	  firade	  20	  år	  faktiskt	  i	  
mars	  och	  då	  var	  vi	  nere	  i	  Bryssel	  och	  där	  var	  ett	  stort	  seminarium	  och	  man	  
hyllade	  sig	  själva	  men	  blev	  också	  hyllade	  av	  ansvarig	  EU-‐kommissionär	  
John	  Dely	  (?)	  som	  är	  då	  	  ansvarig	  för	  konsumentfrågor.	  Han	  sa	  att	  han	  var	  
imponerad	  av	  den	  standard	  av	  självreglering	  som	  man	  har	  uppnått	  i	  
marknadskommunikationsområdet	  i	  Europa	  och	  sa	  att	  det	  kan	  mycket	  väl	  
fungera	  som	  en	  förebild	  för	  andra	  branscher.	  Och	  självreglering	  är	  litegrann	  
på	  tapeten	  kan	  man	  säga	  i	  andra	  branscher,	  finansmarknaden	  har	  ju	  pratat	  
om	  det	  länge	  tidigare	  och	  det	  är	  klart	  att	  det	  är	  ju	  önskvärt	  både	  från	  
näringslivets	  sida	  som	  inte	  vill	  ha	  mer	  reglering	  över	  huvud	  taget,	  alltså	  inte	  
mer	  lagstiftning,	  inte	  mer	  ramar	  än	  som	  är	  nödvändigt	  och	  också	  från	  
statens	  sida	  därför	  att	  det	  är	  mycket	  billigare	  med	  självreglering.	  Kan	  
marknaden	  ta	  ansvar	  för	  sina	  göranden	  och	  låtanden	  så	  behöver	  man	  ju	  
inte	  ha	  en	  tillsynsmyndighet	  och	  lagstiftning	  som	  staten	  ska	  bekosta	  så	  att	  
det	  är	  en	  win-‐win	  med	  självreglering	  så	  att	  det	  är	  kan	  man	  säga	  är	  basen	  för	  
reklamombudsmannen,	  och	  reklamombudsmannen	  kan	  man	  säga	  är	  den	  
generella	  instansen.	  Det	  finns	  ganska	  många	  etiska	  nämnder.	  	  

	  
I	   Ja,	  vi	  har	  märkt	  det	  när	  vi	  har	  varit	  inne	  för	  ni	  länkar	  ju	  vidare	  till	  de	  här	  

egenåtgärderna…	  
	  
ET	   Ja,	  varje	  branschspecifika	  nämnder	  som	  har	  funnits	  längre	  tror	  jag	  än	  de	  

här	  två	  nämnderna	  som	  reklamombudsmannen	  ersatte.	  
Läkemedelsindustrin	  är	  ett	  exempel	  där	  man	  verkligen	  har	  hanterat	  det	  här	  
med	  självreglering,	  det	  är	  ju	  väldigt	  lite	  lagstiftat	  kring	  läkemedelsreklam	  
därför	  att	  självregleringen	  har	  fungerat	  så	  väl.	  Läkemedelsindustrin	  var	  
tidiga	  med	  att	  ta	  ett	  eget	  ansvar,	  de	  ville	  inte	  ha	  det	  där	  reglerat.	  Men	  vi	  är	  
den	  generella	  och	  vi	  har	  ett	  uppdrag	  att	  förutom	  att	  pröva	  och	  granska	  så	  
ska	  vi	  också	  informera	  och	  vägleda	  och	  utbilda	  marknadens	  aktörer	  och	  det	  
gäller	  ju	  både	  riktat	  konsument	  och	  de	  som	  agerar	  på	  marknaden.	  Så	  vi	  har	  
en	  rådgivande	  och	  vägledande	  funktion.	  	  

	  
I	   Är	  det	  företag	  som	  vänder	  sig	  till	  er	  eller	  är	  det	  reklambyråer	  och..?	  
	  
ET	   Det	  kan	  vara	  företag	  och…	  en	  ganska	  liten	  utsträckning	  reklambyråer.	  Men	  

till	  stora	  delar	  annonsköpare	  hör	  av	  sig	  och	  det	  är	  ju	  också	  dem	  som	  till	  
största	  del	  står	  bakom	  oss	  finansiellt.	  Det	  är	  ju	  stora	  annonsörer,	  det	  är	  de	  
stora	  medierna,	  och	  det	  är	  en	  del	  reklambyråer	  men	  alldeles	  för	  få.	  Och	  där	  
har	  vi	  ett	  litet	  jobb	  att	  göra	  kan	  jag	  säga.	  Det	  har	  vi	  inte	  riktigt	  hunnit	  med.	  	  

	  



	  
82	  

I	   I	  och	  med	  det	  att	  ni	  har	  finansiärer	  från	  …	  skulle	  det	  tekniskt	  sätt	  kunna	  
uppstå	  en	  jävsituation	  där	  ni	  prövar?	  	  

ET	   Ja	  absolut,	  vi	  har	  provat	  flera	  av	  våra	  finansiärer	  här	  rummet	  för	  här	  sitter	  
nämnden	  och	  prövar	  en	  gång	  i	  månaden,	  så	  att	  vi	  prövar	  oavsett	  om	  man	  är	  
finansiär	  eller	  ej.	  Vi	  ser	  det	  som	  en	  självklarhet	  att	  man	  ska	  stå	  bakom	  och	  
bekosta	  en	  självreglering.	  	  

	  
I	   Men	  allt	  går	  inte	  till	  nämnden	  väl?	  	  
	  
ET	   Nej	  såhär	  går	  det	  till:	  vi	  får	  in	  en	  anmälan	  och	  då	  kollar	  vi	  om	  det	  är	  så	  att	  

det	  kan	  bryta	  mot	  det	  här	  regelverket	  som	  då	  är	  Internationella	  
handelskammarens	  regler	  för	  reklam	  och	  marknadskommunikation	  som	  vi	  
prövar	  efter.	  Det	  har	  funnits	  sen	  30-‐talet	  och	  är	  detsamma	  över	  hela	  
världen	  och	  jag	  tror	  vi	  i	  Sverige	  är	  nästan	  det	  enda	  land	  som	  använder	  det	  
här	  regelverket	  rakt	  av.	  Många	  andra	  länder	  har	  modifierat	  på	  
hemmamarknaden	  och	  de	  här	  ligger	  också	  till	  grund	  för	  den	  
marknadsföringslag	  vi	  har	  och	  många	  av	  artiklarna	  är	  överensstämmande	  
men	  det	  som	  inte	  är	  lagreglerat	  är	  just	  det	  sociala	  ansvaret,	  
diskrimineringsfrågor	  eller	  etiska	  kan	  man	  säga,	  om	  det	  är	  stötande	  eller	  
obehagligt	  våldsamt…	  ja.	  Så	  till	  stora	  delar	  överensstämmer	  det	  men	  det	  
här	  regelverket	  är	  lite	  mer	  omfattande	  för	  det	  måste	  det	  vara	  fråga	  om	  när	  
det	  är	  självreglering,	  det	  måste	  det	  vara	  frågan	  om	  när	  det	  är	  självreglering.	  
Man	  måste	  gå	  lite	  längre	  än	  vad	  lagstiftaren	  kanske	  hade	  gjort	  för	  att	  liksom	  
ha	  det	  här.	  	  

	  
I	   Är	  det	  här	  hela	  regelverket?	  (Håller	  upp	  ICC:s	  regelverk)	  
	  
ET	   Det	  är	  hela	  regelverket	  och	  det	  här	  är	  precis	  nyreviderat.	  Det	  sker	  en	  

revision	  ungefär	  vart	  femte	  år	  för	  vi	  lever	  ju	  i	  en	  föränderlig	  värld	  och	  nu	  
har	  man	  till	  exempel	  gjort	  om	  hela	  digitala	  kapitlet,	  digitala	  medier	  och	  där	  
pratar	  man	  mycket	  om	  OBA,	  Online	  Behavioural	  Advertising	  och	  det	  är	  
skyddet	  för	  den	  enskilde	  individen	  på	  nätet	  när	  det	  gäller	  annonsering	  som	  
man	  får	  utifrån	  vad	  man	  har	  gjort	  på	  nätet,	  så	  man	  blir	  trackad	  därute.	  Det	  
här	  tycker	  EU-‐kommisionen	  är	  ett	  hot	  mot	  den	  personliga	  integriteten	  och	  
har	  satt	  väldigt	  stor	  press	  på	  internetaktörer	  att	  öppna	  upp	  och	  göra	  det	  
transparent	  och	  göra	  det	  möjligt	  för	  oss	  konsumenter	  att	  själv	  välja	  om	  vi	  
vill	  ha	  den	  här	  annonseringen	  eller	  inte	  och	  där	  tycker	  jag	  marknadsaktörer	  
har	  mött	  det	  här	  kravet	  väldigt	  väl,	  de	  har	  förstått	  att	  självreglering	  är	  
viktigt	  annars	  så	  kan	  det	  bli	  fråga	  om	  lagstiftning	  och	  just	  i	  den	  världen	  
skulle	  det	  bli	  olyckligt	  för	  man	  kan	  inte	  lagstifta	  om	  teknikutveckling	  så	  att	  
det	  är	  liksom	  en	  pågående	  process	  det	  här,	  men	  en	  ganska	  omfattande	  
process	  för	  det	  här	  ska	  ju	  liksom	  hela	  världen	  vara	  överens	  om.	  Men	  den	  
här	  togs	  i	  paris	  för	  ganska	  exakt	  ett	  år	  sen	  och	  den	  översattes	  i	  höstas	  och	  vi	  
tillämpar	  den	  här	  versionen	  från	  första	  januari	  i	  år.	  	  

	  
I	  	   I	  era	  uttalanden,	  vi	  har	  ju	  läst	  ett	  par	  stycken,	  så…	  jag	  tycker	  er	  dialog	  är	  så	  

intressant	  kring	  om	  de	  frias	  eller	  fälls	  för	  det	  är	  mycket	  som	  hänvisas	  till	  en	  
genomsnittskonsument?	  
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ET	   Ja,	  det	  är	  genomsnittskonsumenten	  som	  vi	  har	  för	  ögonen	  och	  hur	  har	  den	  
här	  reklamen	  eller	  marknadskommunikationen	  uppfattats	  av	  en	  
genomsnittskonsument	  vid	  en	  hastig	  blick?	  Det	  är	  ganska	  stora	  krav	  där.	  
Genomsnittskonsumenten	  förväntas	  idag	  vara	  en	  upplyst	  person,	  det	  var	  
inte	  genomsnittskonsumenten	  när	  marknadsföringslagen	  infördes	  i	  Sverige	  
på	  70-‐talet.	  Då	  förväntades	  genomsnittskonsumenten	  inte	  kunna	  nånting	  
och	  det	  är	  ju	  ett	  konsumentskydd.	  Marknadsföringslagen	  är	  ju	  ett	  
konsumentskydd.	  Och	  självregleringen	  är	  ett	  komplement	  till	  det	  här	  
konsumentskyddet.	  Så	  till	  95%	  kan	  jag	  säga,	  är	  det	  konsumenter	  som	  
anmäler	  till	  Reklamombudsmannen.	  När	  man	  är	  upprörd	  över	  någon	  
reklam,	  man	  tycker	  den	  är	  obehaglig,	  man	  tycker	  den	  är	  stötande	  eller	  
diskriminerande	  eller	  att	  den	  inte	  är	  sanningsenlig,	  att	  den	  inte	  håller	  vad	  
den	  lovar.	  Och	  det	  är	  ju	  samma	  regler	  som	  i	  marknadsföringslagen	  men	  det	  
kan	  prövas	  av	  oss	  också.	  Men	  ungefär	  50%	  av	  ärendena	  i	  fjol	  handlade	  om	  
diskrimineringsfrågor,	  20	  %	  av	  vederhäftighet	  och	  om	  det	  var	  korrekt	  det	  
som	  sades	  och	  20	  %	  handlade	  om	  stötande,	  våldsamt	  och	  5%	  om	  det	  över	  
huvudtaget	  var	  reklam.	  Reklamidentifiering	  eller	  miljöpåståenden,	  
misskreditering,	  ja	  lite	  sådär	  udda.	  Reklam	  riktat	  till	  barn.	  Det	  är	  ju	  inte	  
förbjudet	  i	  Sverige	  att	  göra	  reklam	  till	  barn	  annat	  än	  i	  TV,	  marksänd	  från	  
Sverige	  till	  barn	  under	  12	  år.	  Eller	  att	  skicka	  direktreklam	  till	  ungdomar	  
under	  16	  år.	  För	  är	  man	  under	  16	  så	  får	  man	  inte	  sluta	  avtal.	  I	  övrigt	  är	  det	  
tillåtet	  med	  reklam	  men	  det	  här	  regelverket	  säger	  att	  man	  ska	  iaktta	  
särskild	  aktsamhet	  så	  det	  ställs	  ett	  högra	  krav	  på	  annonsören	  när	  man	  
riktar	  sig	  till	  barn	  och	  ungdomar	  eller	  om	  man	  visar	  barn	  och	  ungdomar	  i	  
reklamen	  så	  det	  är	  ganska	  höga	  krav	  i	  den	  här.	  

	  
I	   Samtidigt	  så	  har	  anmälningarna	  ökat	  nu?	  	  
	  
ET	   Ja	  det	  dubblades	  i	  fjol	  redovisade	  vi	  föregående	  år	  och	  det	  kan	  ha	  flera	  

orsaker.	  En	  tror	  jag	  kanske	  är	  att	  Reklamombudsmannen	  är	  mer	  känd,	  man	  
vet	  vart	  man	  ska	  vända	  sig	  med	  en	  anmälan	  sen	  kan	  vi	  också	  se	  att	  sociala	  
medier	  har	  ett	  funktion	  att	  fylla	  där.	  Alltså	  blir	  det	  en	  debatt	  om	  en	  reklam,	  
och	  det	  blev	  det	  om	  en	  för	  ett	  år	  sedan	  som	  var…	  	  

	  
I	   Jack	  and	  Jones?	  	  
	  
ET	   Jack	  and	  Jones	  var	  det	  mycket	  diskussioner	  om	  och	  också	  den	  här	  

dejtingsajten	  Victoria	  Milan,	  en	  norsk	  sån	  som	  gick	  ut	  och	  sa	  att	  ”vill	  du	  ha	  
lite	  spänning	  i	  vardagen	  så	  ha	  en	  affär”.	  Man	  uppmanade	  helt	  enkelt	  till	  
otrohet,	  och	  det	  här	  diskuterades	  jättemycket	  och	  genererade	  väldigt	  
mycket	  anmälningar	  till	  oss.	  Vi	  fick	  över	  200	  anmälningar	  och	  det	  var	  
rekord.	  Den	  som	  fick	  flest	  året	  innan	  fick	  37	  anmälningar	  så	  det	  är	  ganska	  
stor	  skillnad.	  Så	  det	  var	  ett	  fåtal	  kampanjer	  som	  stod	  för	  nästan	  400	  
anmälningar	  förra	  våren	  och	  då	  tänkte	  vi	  såhär	  ”Oj,	  nu	  är	  vi	  i	  en	  ny	  era”.	  
Men	  vi	  har	  inte	  riktigt	  sätt	  det	  faktiskt,	  det	  är	  väl	  få	  reklamer	  som	  gör	  att	  
folk	  går	  igång.	  Ryanair	  orsakade	  ett	  femtiotal	  när	  de	  gick	  ut	  med	  sina	  
kalenderflickor	  när	  man	  skulle	  beställa	  resor.	  Men	  annars	  så	  är	  det	  inte	  
hittills	  i	  år	  någon	  som	  har	  förorsakat	  storm.	  Och	  det	  är	  svårt	  att	  säga	  vad	  
det	  beror	  på,	  man	  kan	  inte	  göra	  någon	  analys.	  Jag	  tycker	  vi	  har	  varit	  igång	  
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för	  kort	  tid	  men	  jag	  tror	  att	  vi…	  vi	  har	  fått	  väldigt	  stort	  genomslag	  för	  våra	  
uttalanden	  i	  medier	  och	  jag	  tror	  att	  det	  är	  en	  bidragande	  orsak.	  Jag	  hoppas	  
också	  att	  vår	  utbildning,	  vi	  har	  ju	  utbildat	  över	  100	  företag	  nu,	  också	  ska	  
bidra	  till	  att	  man	  faktiskt	  tänker	  sig	  för	  litegrann.	  	  

	  
I	   Jag	  tänkte	  komma	  till	  det,	  ni	  skickar	  väl	  ut	  pressmeddelanden	  när	  ett…?	  	  
	  
ET	   Ja,	  vi	  gör	  inte	  alltid	  det	  utan	  vad	  vi	  gör…	  Annonsören	  för	  naturligtvis	  alltid	  

tillfälle	  att	  yttra	  sig	  om	  det	  är	  frågan	  om	  en	  fällning,	  absolut.	  Vi	  kan	  fria	  utan	  
att	  vi	  har	  hört	  annonsören	  förstås	  men	  i	  de	  allra	  flesta	  fall	  så	  hör	  vi	  av	  oss	  
till	  annonsören	  och	  dels	  för	  att	  de	  ska	  få	  möjlighet	  att	  yttra	  sig	  men	  också	  
för	  att	  de	  ska	  få	  en	  feedback	  på	  vad	  konsumenter	  tycker.	  	  

	  
I	   Är	  det	  då	  byrån	  eller	  kunden?	  	  
	  
ET	   Det	  är	  kunden.	  Kunden	  har	  huvudansvaret,	  byrå	  och	  medier	  som	  man	  

distribuerar	  sin	  kommunikation	  i	  har	  ett	  medansvar	  men	  det	  är	  
annonsören	  som	  har	  huvudansvaret.	  Det	  kan	  hända	  att	  vi	  frågar	  också	  
mediet	  därför	  att	  om	  det	  är	  otydligt	  om	  det	  är	  reklam	  då	  är	  det	  mediets	  
ansvar	  att	  reklammarkera.	  Till	  exempel.	  Så	  det	  kan	  vara	  en	  fråga	  om	  båda	  
delarna.	  Och	  sen,	  när	  vi	  har	  fått	  in	  det,	  då	  kan	  vi	  pröva	  om	  det	  här	  då	  bryter	  
mot	  reglerna	  och	  det	  kan	  RO	  göra	  om	  det	  finns	  en	  praxis	  tidigare	  och	  då	  
hanteras	  det	  här	  på	  kansliet.	  Och	  gör	  det	  inte	  det	  eller	  om	  det	  är	  frågan	  om	  
tycke	  och	  smak,	  för	  det	  kan	  det	  vara	  ibland	  när	  det	  är	  etiska	  frågor,	  så	  
hänvisas	  det	  till	  nämnden	  och	  nämnden	  träffas	  en	  gång	  i	  månaden	  ungefär	  
och	  hanterar	  10-‐15	  ärenden	  varje	  gång.	  	  

	  
I	   Och	  hur	  väljs	  nämnden	  ut?	  	  
	  
ET	   Nämnden	  tillsätts	  av	  RO:s	  styrelse	  och	  det	  ska	  vara	  en	  jurist	  som	  är	  

ordförande	  och	  vice	  ordförande	  och	  just	  nu	  är	  det	  en	  domare	  i	  Svea	  Hovrätt	  
som	  heter	  Marianne	  Åhammar.	  Hon	  har	  tidigare	  varit	  ställföreträdande	  KO,	  
så	  hon	  har	  varit	  på	  myndigheten	  inom	  kundområdet	  och	  sen	  nu	  finns	  det	  en	  
vice	  ordförande	  som	  heter	  Mikael	  Paolio	  och	  han	  är	  föredragare	  inom	  
marknadsdomstolen	  så	  han	  är	  också	  väldigt	  insatt	  i	  just	  de	  här	  frågorna.	  I	  
övrigt	  så	  är	  nämnden	  sammansatt	  av	  representanter	  från	  branschen	  och	  
det	  är	  både	  annonsör,	  reklambyråer,	  producenter	  och	  medier	  som	  är	  
representerade	  och	  konsumentsidan	  är	  representerad.	  	  

	  
I	   	  Och	  det	  är	  alltså	  styrelsen	  som	  väljer	  ut?	  	  
	  
ET	   Ja,	  styrelsen	  utser.	  	  
	  
I	   Och	  	  där	  ifall	  det	  finns	  en	  finansiär	  med	  i	  nämnden	  som	  skulle…	  och	  ett	  

ärende	  från?	  	  
	  
ET	   Då	  får	  man	  gå	  ut.	  Vi	  tillämpar	  jävsregler	  precis	  som	  i	  rättegångsbalken.	  Och	  

det	  är	  ju	  ledamoten	  själv	  som	  ska	  avgöra	  om	  man	  är	  jävig	  och	  det	  tycker	  jag	  
har	  fungerat	  hitintills.	  Vi	  har	  en	  ledamot	  som	  är	  jurist	  på	  TV4	  och	  hon	  skulle	  
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vara	  jävig	  varenda	  ärende	  nästan	  för	  det	  mesta	  har	  gått	  på	  TV4,	  men	  när	  
hon	  själv	  har	  varit	  delaktig	  i	  nånting	  eller	  haft	  en	  synpunkt	  eller	  pratat	  med	  
annonsören,	  då	  går	  hon	  ut	  men	  bara	  för	  att	  det	  har	  sänts	  i	  hennes	  kanal	  kan	  
hon	  ju	  inte	  anses	  vara	  jävig.	  Och	  det	  är	  viktigt.	  Jätteviktigt	  för	  
trovärdigheten.	  Självklart.	  	  

	  
I	   De	  vi	  har	  pratat	  med,	  vi	  har	  ju	  pratat	  främst	  med	  folk	  från	  reklambyråer	  

men	  också	  PR-‐byråer,	  och	  vi	  kan	  väl	  säga	  det	  att	  ingen	  av	  dem	  har	  riktigt	  
haft	  koll	  på	  ICC:s	  regler.	  

	  
ET	   Nej,	  det	  förstår	  jag.	  Det	  är	  ganska	  okänt.	  Det	  är	  väldigt	  okänt	  kan	  jag	  säga	  

och	  det	  försöker	  vi	  råda	  bot	  på.	  Vi	  är	  som	  sagt	  själva	  ute	  och	  undervisar	  och	  
pratar	  väldigt	  mycket,	  förutom	  för	  våra	  finansiärer	  där	  det	  ingår	  en	  
utbildning	  mot	  att	  man	  är	  med	  och	  bidrar	  ekonomiskt	  till	  den	  här	  
verksamheten	  så	  pratar	  vi	  på	  högskolor,	  gymnasieskolor,	  seminarium	  och	  
events.	  Men	  jag	  vet	  att	  kunskapen	  är	  väldigt	  låg.	  Jag	  ställer	  alltid	  frågan	  och	  
det	  brukar	  vara	  en-‐två	  händer.	  Och	  jag	  tycker	  faktiskt	  det	  är	  ett	  ansvar	  som	  
näringslivet	  faktiskt	  har	  som	  ju	  står	  bakom	  det	  här.	  Det	  är	  ju	  internationella	  
handelskammaren,	  svenskt	  näringsliv	  som	  har	  tagit	  fram	  de	  här	  reglerna.	  
Jag	  är	  själv	  förvånad.	  	  	  

	  
I	   För	  på	  sätt	  och	  vis	  är	  det	  ju	  liksom	  yrkeskårens	  code	  of	  conduct?	  	  
	  
ET	   Absolut,	  det	  är	  precis	  vad	  det	  är.	  	  
	  
I	   Som	  ingen	  vet	  om	  riktigt	  finns?	  	  
	  
ET	   Fast	  på	  byråerna	  tycker	  jag	  att	  projektledarna	  borde	  känna	  till	  dem	  för	  de	  

ska	  ju	  ändå.	  Det	  är	  ett	  krav	  om	  de	  är	  medlemmar	  i	  branschorganisationen	  
Komm	  så	  måste	  de	  ha	  gått	  en	  ARU,	  som	  är	  en	  juridikutbildning,	  och	  då	  får	  
de	  ju	  det	  här	  (pekar	  på	  ICC:s	  regelverk).	  	  

	  
I	   Ja	  för	  någon	  har	  sagt	  ”Ja,	  det	  är	  väl	  någon	  på	  byrån	  som	  ska	  känna	  till	  det”.	  	  
	  
ET	   Exakt!	  	  
	  
I	   Fast	  det	  var	  i	  och	  för	  sig	  en	  projektledare	  som	  sa	  det…	  	  
	  
ET	   Ja,	  det	  tycker	  jag	  är	  oroväckande.	  	  
	  
I	   Ja,	  för	  vi	  blev	  också	  förvånade	  eftersom	  vi	  har	  läst	  in	  oss	  väldigt	  mycket	  på	  

ICC:s	  regelverk	  och	  trodde	  väl	  att…	  	  
	  
ET	   Att	  det	  var	  allmänt	  känt?	  	  
	  
I	   Ja?	  	  
	  
ET	   Nej,	  jag	  vet	  att	  det	  inte	  är	  det.	  	  
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I	   Tror	  du	  det	  kan	  vara	  därför	  som	  det	  än	  idag	  skapas	  reklam…	  eller	  just	  att	  
skaparna	  bakom	  kampanjer	  inte	  har	  koll	  bara?	  	  

ET	   Det	  tror	  jag.	  Jag	  tror	  väldigt	  mycket	  är	  okunskap	  och	  därför	  har	  vi	  en	  
otroligt	  viktig	  funktion	  att	  fylla	  och	  jag	  tog	  det	  här	  jobbet	  av	  den	  
anledningen	  för	  jag	  ser	  ett	  missionsarbete.	  Jag	  har	  ju	  en	  bakgrund	  som	  
marknadskommunikatör	  mer,	  jag	  är	  också	  jurist	  men	  jag	  har	  främst	  jobbat	  
med	  marknadskommunikation	  i	  25	  år	  så	  jag	  brinner	  verkligen	  för	  att	  
branschen	  ska	  höja	  sig,	  höja	  sin	  nivå.	  Jag	  tycker	  det	  är	  jätteviktigt.	  	  

	  
I	  	   Tror	  du	  att	  lagstiftning	  skulle	  kunna	  fylla	  någon	  sorts	  funktion	  för	  etiska	  

regler?	  	  
	  
ET	   Nej,	  jag	  tror	  inte	  det.	  Det	  är	  otroligt	  svårt	  att	  avgöra	  och	  det	  märker	  vi	  bara	  

här	  i	  nämnden.	  Jag	  tror	  att	  det	  vore	  olyckligt.	  Ett	  för	  att	  väldigt	  lite	  skulle	  
prövas,	  och	  två	  för	  att	  det	  går	  inte	  riktigt	  att	  lagstifta	  om	  de	  här	  frågorna	  
när	  vi	  lever	  i	  ett	  föränderligt	  samhälle.	  Det	  är	  en	  fråga	  om	  värderingar.	  Man	  
kan	  inte	  lagstifta	  om	  värderingar,	  man	  kan	  lagstifta	  om	  ett	  grundverk	  men	  
det	  andra	  måste	  man	  hantera	  i…	  	  

	  
I	   Vi	  läste	  någonstans	  att	  under	  90-‐talet	  så	  var	  det	  tal	  om	  att	  införa	  en	  lag	  mot	  

könsdiskriminerande	  reklam	  men	  att	  det	  skulle	  krävas	  en	  ändring	  av	  
grundlagen?	  

	  
ET	   Ja,	  det	  har	  också	  utretts	  och	  det	  tror	  jag	  stämmer.	  Det	  finns	  ju	  en	  sådan	  lag	  i	  

vårt	  grannland	  Norge	  men	  mig	  veterligen	  har	  de	  inte	  prövat	  ett	  enda	  
ärende.	  Alltså,	  det	  är	  det	  som	  sker…	  Det	  blir	  liksom	  inte	  prövat	  och	  det	  
tycker	  jag	  är	  sämre.	  Jag	  tycker	  det	  är	  mycket	  bättre	  vi	  här,	  vi	  prövade	  väl	  i	  
alla	  fall	  av	  300	  ärenden	  ungefär	  häften,	  ja	  ungefär	  150	  ärenden,	  kampanjer	  
har	  vi	  prövat	  och	  gett	  utslag	  om.	  Ungefär	  mellan	  30-‐40%	  av	  de	  ärenden	  vi	  
prövar	  fälls	  så	  det	  är	  ju	  liksom	  inte	  allt	  som	  fälls	  på	  något	  sätt	  men	  det	  sker	  
övertramp	  och	  då	  blir	  marknadens	  aktörer	  medvetna	  om	  att	  det	  sker	  och	  
jag	  tror	  också	  att	  självreglering	  kanske	  man	  tar	  till	  sig	  lite	  mer	  av	  än	  ett	  
domstolsbeslut.	  Jag	  vet	  inte	  om	  ni	  har	  läst	  domar	  någon	  gång	  men	  de	  är	  
ganska	  komplicerade	  att	  läsa.	  	  

	  
I	   Men	  hur,	  bara	  av	  ren	  nyfikenhet,	  hur	  reagerar	  annonsörerna	  på	  en	  fällande	  

dom.	  Det	  antar	  jag	  skiljer	  sig	  väldigt	  mycket?	  	  
	  
ET	   Det	  gör	  det	  naturligtvis	  men	  de	  allra	  flesta	  rättar	  sig	  efter	  besluten	  och	  jag	  

kan	  säga	  att	  väldigt	  många	  av	  de	  stora	  aktörerna,	  om	  de	  får	  en	  anmälan	  som	  
någon	  råkade	  ut	  för	  för	  ett	  par	  år	  sedan	  ett	  30-‐tal	  anmälningar	  på	  en	  dag,	  då	  
väljer	  man	  faktiskt	  att	  ta	  ner	  reklamen	  direkt.	  Då	  förstår	  man	  att	  man	  har	  
misslyckats	  i	  kommunikationen.	  Man	  gör	  ju	  inte	  det	  här	  för	  att	  man	  ska	  
väcka	  motståndare	  utan	  man	  vill	  ju	  faktiskt	  sälja	  sina	  produkter	  och	  
tjänster.	  	  

	  
I	   Det	  finns	  alltså	  något	  som	  heter	  dålig	  publicitet	  trots	  allt?	  
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ET	   Det	  är	  jag	  helt	  övertygad	  om	  att	  det	  gör.	  Och	  det	  är	  ju	  väldigt	  kostsam,	  det	  
tar	  väldigt	  lång	  tid	  att	  bygga	  upp	  ett	  raserat	  förtroende.	  Det	  går	  fort	  att	  
rasera	  det	  och	  det	  tar	  lång	  tid	  att	  bygga	  upp.	  	  

	  
I	   Ja.	  Och	  där	  hjälper	  ni	  till	  med	  utbildning?	  	  
	  
ET	   Ja,	  dels	  utbildning	  preventivt	  men	  också	  faktiskt	  i	  att	  vi	  har	  en	  

kommunikation	  väldigt	  tidigt	  med	  annonsören.	  Vi	  brukar	  nog	  få	  en	  signal	  i	  
vår	  mailbox,	  det	  går	  ju	  via	  mail	  anmälningarna,	  ganska	  direkt	  om	  det	  är	  en	  
reklam	  som	  liksom	  har	  trampat	  fel	  och	  vi	  hör	  av	  oss	  ganska	  direkt.	  Så	  att	  
man	  har	  en	  möjlighet	  att	  korrigera	  eller	  ta	  ner	  och	  säga,	  nej	  vi	  gjorde	  fel	  vi	  
tänker	  om.	  Sen	  är	  det	  ju	  så	  att	  den	  anmälan	  prövas.	  Det	  räcker	  med	  en	  
anmälan	  för	  att	  vi	  ska	  pröva	  det	  och	  det	  kan	  fällas	  även	  om	  man	  valt	  att	  ta	  
ner	  kampanjen.	  Man	  har	  ju	  ändå	  gjort	  fel	  och	  det	  måste	  också	  beslutas	  om	  
det.	  Men	  det	  är	  klart	  att	  det	  är	  önskvärt	  att	  man	  rättar	  sig,	  men	  sen	  finns	  det	  
några	  som	  är	  notoriska	  som	  struntar	  i	  allt	  och	  en	  sån	  är	  väl	  just	  Ryanair.	  
Men	  de	  struntar	  ju	  även	  i	  ARN:s	  beslut,	  allmänna	  reklamationsnämndens	  
beslut.	  Till	  exempel.	  	  
	  

I	   De	  pressmeddelanden	  som	  går	  ut,	  är	  det	  mest	  för	  fällande	  domar?	  
	  
ET	   Nej,	  det	  behöver	  inte	  vara	  det.	  Vi	  skriver	  pressmeddelanden	  på	  principiellt	  

viktiga	  beslut	  och	  så	  gör	  vi	  det	  också	  om	  det	  är	  ett	  ärende	  som	  har	  varit	  
väldigt	  mycket	  diskuterat	  i	  medierna	  som	  Victoria	  Milan	  till	  exempel.	  Där	  
meddelade	  vi	  med	  ett	  pressmeddelande,	  det	  var	  väl	  ungefär	  tre-‐fyra	  
månader	  efter	  det	  liksom	  gick	  runt	  i	  media	  som	  mest,	  för	  att	  vi	  tyckte	  det	  
var	  viktigt	  att	  kommunicera	  vad	  beslutet	  sen	  blev	  och	  det	  blev	  ett	  friande	  så	  
att,	  så	  även	  pressmeddelanden	  på	  friade.	  

	  
I	   Ja	  okej,	  men	  vart	  skickas	  de	  pressmeddelandena?	  
	  
ET	   De	  skickas	  brett,	  så	  brett	  man	  kan.	  Alla	  nyhetsredaktioner.	  
	  
I	  	   Allright	  
	  
ET	   På	  konsument	  kan	  vi	  ju	  säga	  är	  det	  ju	  primärt,	  kanske	  i	  näringsliv	  också	  
	  
I	   Hur	  många	  av	  era	  domar,	  om	  man	  kallar	  det	  det	  
	  
ET	   Mm,	  uttalanden	  kallar	  vi	  det	  själva	  för	  
	  
I	   (forts)	  skrivs	  det,	  eller	  skickas	  ut	  liksom	  
	  
ET	  	   Pressmeddelanden	  på?	  Alltså	  ganska	  få	  numera	  kan	  jag	  säga.	  Det	  var	  mer	  

första	  året	  och	  det	  var	  väl	  också	  för	  att	  vi	  tyckte	  att	  det	  var	  viktigt	  att	  tala	  
om	  att	  vi	  fanns.	  Vi	  har	  nog	  inte	  skickat	  så	  många	  i	  år,	  jag	  tror	  inte	  vi	  har	  
skickat	  nåt.	  Men	  vi	  har	  ett	  nyhetsbrev	  som	  vi	  skickar	  där	  vi	  brukar	  klustra	  
ett	  antal	  beslut,	  både	  frianden	  och	  fällanden,	  och	  det	  skickar	  ju	  vi	  till	  alla	  
som	  vill	  ha	  det,	  man	  kan	  anmäla	  sig	  på	  vår	  webbsida	  och	  väldigt	  många	  
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journalister	  står	  ju	  på	  den	  listan,	  sen	  tror	  jag	  också	  just	  journalisterna	  har	  
hittat	  till	  oss.	  Och	  det	  ser	  vi	  ju,	  vi	  har	  ett	  väldigt	  stort	  genomslag	  på	  våra	  
beslut	  och	  vi	  levererar	  ganska	  många	  beslut	  som	  sagt,	  i	  princip	  ett	  om	  
dagen,	  även	  om	  de	  inte	  kommer	  en	  gång	  om	  dagen.	  

	  
I	   Det	  slog	  mig	  bara,	  har	  ni	  någon	  byrå?	  
	  
ET	   Som	  vi	  jobbar	  med?	  Nej,	  vi	  är	  egna	  kommunikatörer.	  Vi	  har	  ingen	  budget	  

för	  det.	  Vi	  har	  inte	  den	  ekonomin.	  
	  
I	   Jag	  tänkte	  på	  det,	  tror	  du	  är	  lättare	  för	  konsumenter	  att	  höra	  av	  sig	  till	  er	  än	  

att	  höra	  av	  sig	  till	  annonsören	  själva?	  
	  
ET	   Mm,	  jag	  tror	  det.	  Och	  det	  är	  lite	  det	  som	  är	  meningen	  med	  självregleringen	  

som	  ett	  komplement;	  att	  det	  ska	  finnas	  en	  instans	  att	  klaga	  hos,	  jag	  menar	  
om	  man	  ringer	  till	  annonsören	  så	  får	  man	  ju	  helt	  plötsligt	  väldigt	  mycket	  
motargument.	  Man	  kanske	  får	  en	  kompensation	  också	  om	  det	  är	  någonting	  
som	  varit	  tokigt	  och	  fel	  så	  jag	  tycker	  absolut	  man	  ska	  höra	  av	  sig	  till	  
annonsören	  också,	  men	  det	  här	  handlar	  ju	  om	  att	  få	  någonting	  prövat	  och	  
då	  måste	  det	  ju	  vara	  en	  tredje	  part	  i	  bilden.	  

	  
I	  	   Hur	  är	  det	  med,	  man	  kan	  inte	  vara	  anonym	  inför	  er	  i	  sin	  anmälan?	  
	  
ET	   Nej	  det	  kan	  man	  inte,	  men	  man	  kan	  välja	  att	  vara	  anonym	  mot	  annonsören	  

och	  det	  var	  inte	  så	  från	  början.	  Alltså	  best	  practice	  säger	  att	  det	  ska	  vara	  
transparent	  men	  också	  att	  man	  har	  möjlighet	  till	  anonymitet	  och	  vi	  var	  
väldigt	  mycket	  inför	  transparensen	  i	  början	  men	  det	  visade	  sig	  faktiskt	  att	  
det	  var	  en	  annonsör	  som	  hörde	  av	  sig	  till	  anmälaren	  och	  gick	  igång	  som	  
tusan,	  det	  var	  jättejobbigt	  och	  det	  ska	  man	  ju	  inte	  behöva	  utsätta	  sig	  för.	  Så	  
att	  vi	  har	  ändrat	  det,	  men	  man	  kan	  inte	  vara	  anonym	  mot	  oss,	  vi	  måste	  ju	  
veta	  vem	  det	  är	  vi	  har	  att	  göra	  med	  helt	  enkelt.	  Det	  är	  en	  part.	  Så	  det,	  talar	  
man	  inte	  om	  vem	  man	  är	  ja	  då	  avvisar	  vi	  anmälan	  helt	  enkelt.	  Då	  tar	  vi	  inte	  
upp	  det.	  Det	  är	  ett	  formkrav	  som	  det	  heter	  på	  juristspråk.	  

	  
I	   Ja,	  men	  det	  är	  väl	  nödvändigt	  för	  att	  kunna	  återkoppla	  helt	  enkelt.	  	  
	  
ET	   Ja	  precis	  
	  
I	   I	  ICC:s	  regler	  står	  det	  ju	  om	  ”god	  sed”	  
	  
ET	   God	  affärssed	  ja	  
	  
I	   I	  etiska	  termer	  blir	  det	  ju	  väldigt	  subjektivt	  som	  vi	  sagt	  tidigare,	  hur..?	  
	  
ET	   Ja	  det	  är	  just	  det	  vi	  ger	  svar	  på,	  vad	  som	  är	  god	  affärssed	  i	  näringslivet.	  Det	  

är	  det	  som	  våra	  uttalanden	  ger	  svar	  på.	  Och	  jag	  vet	  inte	  om	  ni	  kan	  
marknadsföringslagen	  och	  det	  är	  ju	  en	  generalklausul	  som	  säger	  att	  det	  
strider	  mot	  marknadsföringslagen	  om	  det	  inte	  är	  god	  affärssed,	  så	  att	  så	  
tillvida	  hänger	  vi	  faktiskt	  ihop	  (med	  marknadsföringslagen).	  



	  
89	  

	  
I	   	  Så	  man	  skulle	  kunna	  säga	  att	  den	  liksom	  diskurs	  som	  går	  att	  utläsa	  ur	  era	  

uttalanden	  blir	  den	  goda	  affärsseden	  som	  råder	  i	  Sverige?	  
	  
ET	   Precis	  så	  är	  det,	  precis	  så	  är	  det.	  Så	  det	  är	  det	  ansvaret	  näringslivet	  har	  tagit	  

på	  sig.	  Att	  tala	  om	  var	  gränserna	  går	  i	  vår	  värld.	  Och	  den	  är	  inte	  densamma	  
som	  i	  entertainmentvärlden.	  Alltså	  ibland	  kan	  jag	  få	  en	  känsla	  av,	  speciellt	  
på	  reklambyråer	  att	  ”ja	  men	  det	  här	  ser	  man	  ju	  i	  media,	  det	  är	  mycket	  värre	  
i	  media,	  i	  tv-‐serier”	  men	  det	  är	  klart	  att	  det	  måste	  finnas	  i	  reklamen	  också.	  
Men	  man	  får	  inte	  glömma	  bort	  att	  reklam	  är	  inte	  entertainment,	  reklam	  är	  
näringslivet,	  det	  är	  affärer	  och	  där	  har	  man	  ett	  annat	  förhållningssätt.	  Man	  
kanske	  har	  att	  göra	  med	  förhållningsvärden	  (?),	  det	  kan	  vara	  fantasy	  där	  
man	  kan	  ta	  ut	  svängarna	  mycket	  mer	  och	  där	  det	  finns	  en	  yttrandefrihet,	  
tryckfrihet,	  åsiktsfrihet	  men	  i	  affärslivet	  så	  måste	  man	  ändå	  hålla	  sig	  till	  
vissa	  ramar	  för	  att	  man	  ska	  vinna	  ett	  förtroende	  hos	  motparten	  som	  ju	  är	  
konsumenten	  och	  för	  den	  delen	  andra	  företag	  också,	  konkurrenter.	  Alltså	  
det	  är	  ju,	  work	  both	  ways,	  både	  mot	  marknaden.	  

	  
I	   Förändras,	  alltså	  god	  affärssed,	  är	  det	  något	  som	  du	  tror	  förändras	  över	  tid?	  
	  
ET	   Ja	  absolut	  är	  det	  så.	  
	  
I	  	   Så	  vad	  som	  är	  god	  affärssed	  idag	  kanske	  rent	  av	  är	  dålig	  om	  några	  år?	  
	  
ET	   Kanske	  inte	  om	  några	  år	  men	  visst	  har	  det	  förändrats,	  det	  kan	  vi	  ju	  se	  i	  

reklamen.	  Det	  är	  ju	  saker	  som	  vi	  överhuvudtaget	  inte	  skulle	  kunna	  tänka	  
oss	  idag	  som	  man	  ser	  reklam	  för	  idag	  som	  gjordes	  på	  50-‐,	  60-‐talet.	  Jag	  har	  
flera	  såna	  exempel	  som	  jag	  brukar	  visa	  i	  vår	  utbildning,	  det	  är	  liksom	  
hårresande	  förutom	  att	  vi	  har	  en	  annan	  till	  både	  alkohol	  och	  tobak	  till	  
exempel	  idag	  så	  har	  vi	  en	  annan	  inställning	  till	  schabloner	  i	  könsroller	  och	  
så	  vidare.	  Det	  hr	  ändrat	  sig	  radikalt	  och	  det	  gör	  det,	  samhället	  ser	  
annorlunda	  ut,	  familjen	  ser	  annorlunda	  ut	  idag	  än	  vad	  den	  gjorde	  för	  tio	  år	  
sedan	  kanske.	  Vi	  får	  anmälningar	  på	  reklam	  för	  att	  man	  tycker	  den	  är	  
heteronormativ;	  man	  inte	  visar	  enkönade	  par.	  En	  bankreklam	  som	  hade	  
parrådgivning,	  då	  hade	  man	  ändå	  blandäktenskap	  med.	  Men	  nu	  finns	  det	  ju	  
inga	  krav	  på	  att	  reklamen	  ska	  vara	  representativ	  för	  verkligheten	  men	  bara	  
det	  att	  det	  kommer	  anmälningar	  på	  det	  visar	  ju	  att	  vi	  lever	  i	  en	  föränderlig	  
värld.	  Det	  hade	  det	  inte	  gjort	  för	  tio	  år	  sedan	  tror	  jag.	  

	  
I	   Hur,	  just	  heteronormativitet,	  hur	  brukar	  de	  fallen	  liksom,	  frias	  de	  oftast?	  
	  
ET	   Ja	  just	  därför	  att	  det	  inte	  finns	  något	  krav	  på	  reklam	  att	  det	  ska	  vara	  

representativt	  för	  hela	  samhället	  så	  man	  måste	  inte	  visa	  alla	  möjliga	  
konstellationer	  i	  reklam	  om	  man	  visar	  en	  familjesituation.	  Däremot	  så	  får	  
an	  inte	  nedvärdera	  det	  andra	  könet	  eller	  båda	  könen.	  Det	  är	  det	  som	  är	  
diskrimineringen,	  det	  kan	  förvisso	  vara	  schabloniserande.	  Man	  kanske,	  det	  
finns	  en	  utmärkt	  reklam	  som	  jag	  brukar	  visa	  också	  i	  vår	  utbildning	  för	  
Heineken	  där	  det	  är	  tjejer	  som	  går	  in	  i	  en	  walk	  in	  closet	  och	  står	  och	  är	  helt	  
till	  sig	  och	  skriker	  och	  så	  hör	  de	  hur	  det	  skriker	  grabbar	  i	  väggen	  intill	  och	  
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då	  är	  de	  i	  en	  walk	  in	  fridge.	  Det	  är	  absolut	  en	  schablon	  av	  könsrollerna	  men	  
den	  är	  inte	  nedvärderande,	  det	  är	  liksom	  humor	  och	  det	  är	  det	  här	  som	  är	  
den	  svåra	  balansgången,	  otroligt	  svårt	  och	  sublimt	  många	  gånger	  hur	  man	  
tolkar.	  

	  
I	   Men	  så	  i	  den	  reklamen	  just,	  den	  skulle	  inte	  gå	  att	  fälla	  då?	  
	  
ET	   Den	  är	  friad,	  den	  är	  prövad	  och	  den	  är	  friad	  
	  
I	   Därför	  att	  den…	  Alltså	  är	  det	  med	  hänvisning	  då	  till	  

genomsnittskonsumenten	  att	  den…	  
	  
ET	   (fyller	  i)	  sannolikt	  förstår	  humorinslaget	  så	  tydligt	  så	  att	  det	  inte	  blir	  

nedvärderande	  för	  endera	  könet.	  
	  
I	   Humor,	  ironi	  är	  ju	  väldigt	  populära	  grepp	  i	  reklam…	  
	  
ET	   Ja	  absolut,	  och	  det	  är	  en	  ganska	  svår	  balansgång	  därför	  att	  där	  finns	  ingen	  -‐,	  

vi	  har	  alla	  våra	  egna,	  vår	  egen	  humor	  så	  det	  är	  naturligtvis	  svåra	  beslut	  och	  
det	  är	  därför	  så	  viktigt	  att	  det	  är	  en	  nämnd	  som	  beslutar	  och	  att	  den	  är	  
ganska	  stor.	  Nämnden	  är,	  fem,	  sex	  ledamöter	  plus	  ordförande.	  Det	  var	  en	  
mindre	  nämnd	  tidigare	  men	  jag	  tycker	  det	  är	  jätteviktigt	  att	  det	  ska	  vara	  
många.	  

	  
I	   Hur	  ser	  styrelsen	  ut?	  
	  
ET	   Styrelsen	  är	  representerad	  från	  de	  två	  huvudorganisationer	  som	  står	  

bakom	  de	  tidigare	  nämnderna;	  Svenskt	  Näringsliv	  och	  inom	  svenskt	  
Näringsliv	  finns	  det	  också	  en	  avdelning	  som	  heter	  delegationen	  för	  
marknadsrätt	  och	  de	  är	  representerade	  i	  styrelsen	  med	  fyra	  kandidater	  och	  
sen	  är	  det	  Sveriges	  Annonsörer	  som	  har	  fyra	  kandidater,	  upp	  till	  fyra	  
kandidater	  och	  sen	  har	  ICC	  en	  ledamot,	  Komm!	  –	  reklambyråerna	  har	  en,	  
TU	  –	  Tidningsutgivarna,	  dagspressens	  organisation	  har	  en.	  Har	  jag	  glömt	  
någon?	  Svedma	  –	  direktreklambranschen	  är	  också	  representerad,	  är	  det	  
någon	  mer	  bransch…	  Det	  är	  tolv	  (ledamöter)	  och	  så	  är	  det	  en	  ordförande	  då	  
som	  utses	  av…	  Det	  här	  är	  ju	  en	  stiftelse	  så	  man	  har	  ingen	  stämma	  så	  
styrelsen	  väljs	  inte	  utan	  den	  är	  given	  i	  stadgarna	  hur	  den	  ska	  vara	  
representerad.	  Sen	  finns	  det	  en	  valnämnd	  som	  föreslår	  ledamöter,	  men	  det	  
står	  att	  det	  ska	  vara	  en	  bred	  representation	  av	  branscher	  i	  styrelsen.	  Därför	  
finns	  det	  flera	  kandidater	  då.	  Svenskt	  Näringsliv	  som	  jag	  sa,	  så	  bank,	  
bilindustrin	  tror	  jag	  finns	  representerad,	  ja	  det	  är	  några	  liksom	  huvud	  i	  den	  
finansiella	  sektorn	  som	  ska	  finnas	  representerad	  så	  man	  har	  en	  kunskap	  
om	  vad	  som	  sker	  i	  näringslivet	  och	  avd	  det	  behövs;	  kanske	  sättas	  in	  extra	  
åtgärder.	  Från	  EU-‐kommissionen	  finns	  det	  några	  områden	  som	  man	  
ständigt	  har	  ögonen	  på	  när	  det	  gäller	  marknadskommunikation	  och	  en	  är	  
reklam	  för	  alkohol.	  Det	  kanske	  inte	  är	  en	  jättestor	  fråga	  för	  oss	  eftersom	  vi	  
har	  lagstiftning	  som	  är	  väldigt	  strikt	  men	  det	  är	  väldigt	  stort	  i	  andra	  delar	  
av	  Europa.	  Just	  igår	  kom	  ett	  pressmeddelande	  att	  branschen	  har	  tagit	  
ytterligare	  ett	  steg	  och	  skärpt	  upp	  sina,	  sin	  egen	  kod.	  Det	  är	  reklam	  riktat	  



	  
91	  

till	  barn,	  det	  är	  reklam	  på	  nätet,	  det	  är	  reklam	  kring	  mat,	  alltså	  
fetmaproblematiken.	  Så	  det	  är	  ganska	  mycket	  fokus	  på	  hälsa	  kan	  man	  säga	  
från	  EU-‐håll.	  Vi	  kanske	  har	  väldigt	  mycket	  mer	  fokus	  på	  
diskrimineringsfrågor,	  det	  har	  man	  kanske	  inte	  riktigt	  i	  alla	  länder.	  Vi	  är	  
tidiga	  med	  jämställdsfrågan	  men	  det	  är	  också,	  det	  klättrar	  i	  södra	  Europa	  
och	  i	  Östeuropa	  framför	  allt	  de	  nya	  stater	  som	  kommit	  in	  är	  
jätteintresserade	  av	  hur	  vi	  har	  jobbat	  med	  jämställdhetsfrågor.	  

	  
I	   Intressant!	  Hur	  många	  är	  ni	  här	  på	  kansliet?	  
	  
ET	   Vi	  är	  fyra	  idag	  men	  vi	  ska	  bli	  en	  femte	  person	  i	  maj.	  Vi	  är	  två,	  utöver	  mig	  

själv,	  två	  jurister	  ska	  vi	  bli	  då,	  och	  så	  är	  vi	  en	  webbredaktör/handläggare	  
och	  administratör	  och	  så	  har	  vi	  en	  finansieringsansvarig.	  	  

	  
I	   Och	  de	  fall	  då	  som	  inte	  går	  till	  nämnden,	  är	  det	  du	  och	  juristerna?	  
	  
ET	  	   Mm,	  vi	  hanterar	  det	  även	  e	  som	  går	  till	  nämnden	  för	  vi	  är	  föredragande	  i	  det	  

så	  vi	  hanterar	  alla.	  
	  
I	   	  Jag	  blev	  bara	  lite	  nyfiken	  på,	  vi	  pratade	  ju	  på	  telefon	  om	  det	  här	  med	  reklam	  

och	  pr	  och	  det	  växer	  ju	  ihop	  mer	  och	  mer	  och	  blir	  mer	  integrerat;	  att	  pr	  
jobbar	  med	  reklam	  och	  reklam	  går	  in	  i	  pr-‐disciplinen.	  Ni	  går	  alltså	  inte	  in	  i	  
redaktionellt	  innehåll?	  

	  
ET	   Nej,	  det	  är	  utanför	  vår	  jurisdiktion.	  Det,	  vi	  har	  en,	  ja	  det	  kan	  ju	  kanske	  ni	  nu,	  

grundlag.	  Yttrandefrihetsgrundlagen	  och	  tryckfrihetsgrundlagen,	  det	  är	  
skyddat.	  Och	  råder	  den	  minsta	  tvekan,	  kan	  jag	  säga,	  så	  är	  det	  ju	  grundlagen	  
som	  har	  företräde.	  Vi	  har	  prövat	  några	  sådana	  fall,	  bland	  annat	  för	  
Expressen	  som	  gick	  förra	  året	  som	  fick	  väldigt	  många	  anmälningar,	  det	  var	  
många	  enheter,	  både	  tv	  och	  det	  tog	  två	  möten	  innan	  man	  beslutade	  sig	  för	  
att	  det	  här	  faktiskt	  var	  reklam.	  Expressen	  invände	  och	  sa	  att	  det	  här	  är	  inte	  
reklam,	  det	  här	  handlar	  om	  vår,	  det	  här	  är	  opinionsbildning,	  det	  här	  
handlar	  om	  vårt	  innehåll	  i	  produkten	  men	  nämnden	  beslöt	  att	  det	  här	  är,	  
har	  i	  första	  hand	  ett	  kommersiellt	  syfte	  –	  att	  sälja	  tidningar,	  men	  det	  är	  ju	  
en	  svår	  avvägning	  att	  göra.	  Sen	  var	  ju	  nästa	  fråga	  ska	  det	  firas	  eller	  fällas	  då	  
ganska	  lätt	  för	  de	  gick	  över	  gränsen.	  De	  hade	  utomhustavlor	  ”är	  det	  någon	  
väktare	  som	  funderar	  på	  att	  bruka	  övervåld	  idag?”	  –	  väldigt	  provokativa	  
budskap.	  

	  
I	   Ja	  just	  det	  och	  ganska	  nedvärderande	  mot	  flera	  yrkesgrupper	  
	  
ET	   Ja	  så	  det	  är	  ju	  en,	  en…	  Det	  där	  är	  en	  jättesvår	  fråga;	  bloggsfären	  till	  exempel	  

där	  man	  vet,	  ganska	  övertygad	  om	  att	  det	  handlar	  om	  kommersiella	  
budskap	  men	  det	  är	  väldigt	  svårt	  att	  bevisa.	  Vi	  har	  hanterat	  många	  
anmälningar	  som	  rör	  aftonbladet.se	  med	  redaktionellt	  innehåll	  som	  
egentligen	  då	  är	  förtäckt	  reklam	  för	  Aftonbladets	  egna	  tjänster,	  de	  är	  fällda	  
faktiskt	  allihop	  tror	  jag	  utom	  en,	  åtta	  tror	  jag	  att	  vi	  har	  fällt.	  Därvid	  tycker	  
jag	  Aftonbladet	  inte	  är	  tillräckligt	  tydliga	  med	  vad	  som	  är	  redaktionellt	  
innehåll	  och	  avd	  som	  är	  kommersiellt	  budskap.	  	  
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I	   Det	  är	  ett	  attraktivt	  sätt	  att	  skapa	  reklam	  också	  på,	  att	  få	  någonting	  att	  se	  ut	  

som	  att…	  
	  
ET	  	   Det	  är	  det!	  Jag	  måste	  säga	  att	  jag	  tycker	  det	  är	  jättekonstigt.	  Jag	  för	  alltid	  

den	  diskussionen;	  jag	  kan	  inte	  förstå	  varför	  man	  ska	  hymla	  med	  sina	  
budskap.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  mycket	  rakare	  mot	  kunden	  att	  tala	  om	  att	  
man	  faktiskt	  vill	  sälja	  någonting	  än	  att	  man	  gör	  det	  i	  förtäckta	  ordalag.	  Jag	  
tycker	  det	  är	  helt	  ofattbart	  att	  man	  inte	  ger	  sig	  till	  känna	  om	  jag	  ska	  vara	  
helt	  ärlig.	  Vill	  man	  överhuvudtaget	  sälja	  sina	  prylar,	  hur	  ska	  man	  komma	  i	  
kontakt	  med	  de	  här	  varumärkena	  och	  affärerna	  om	  man	  inte	  vet	  var	  de	  
finns,	  det	  är	  liksom	  grundförutsättningen,	  det	  är	  att	  man	  nås	  av	  ett	  
kommersiellt	  budskap	  så	  ska	  man	  förstå	  att	  det	  handlar	  om	  det	  och	  det	  ska	  
vara	  tydligt	  hur	  man	  kan	  komma	  i	  kontakt	  med	  de	  här	  annonsörerna.	  

	  
I	   Just,	  för	  att	  återgå	  till	  pressmeddelanden,	  från	  pr-‐byråer	  är	  det	  väl	  det	  

nästan	  vanligaste	  man	  gör,	  att	  man	  skickar	  ut	  ett	  och	  sen	  så	  skriver	  till	  
exempel,	  ja	  men	  Metro	  är	  väl	  säkert	  den	  vanligaste,	  den	  som	  mest	  bara	  
saxar	  ut	  lite	  och	  gör	  om	  det	  till	  en	  nyhet.	  

	  
ET	   Du	  jag	  kan	  säga	  att	  man	  kan	  få	  in	  allt	  i	  allt.	  När	  vi	  skriver	  pressmeddelanden	  

så	  är	  det	  alltid	  rakt	  av	  och	  det	  förvånar	  mig.	  
	  
I	   Men	  det	  är	  liksom	  ett	  sätt	  att,	  för	  vi	  har	  diskuterat	  en	  kampanj	  väldigt	  

mycket	  nu	  där	  vi	  tycker	  att,	  det	  är	  en	  pr-‐kampanj	  som	  vi	  tycker	  är	  
könsdiskriminerande	  och	  schabloniserande.	  Man	  ska	  vinna	  en	  date	  med	  
Megan	  Fox.	  För	  starbar,	  en	  chokladbit.	  Det	  här	  har	  ju	  gått	  ut	  till,	  alltså	  om	  vi	  
nu	  tänker	  att	  det	  här	  pressmeddelandet	  har	  gått	  ut	  liksom	  ”ja	  gå	  med	  i	  den	  
här	  tävlingen”,	  om	  det	  går	  ut	  i	  press	  så	  är	  det	  inte	  något	  som	  ni	  kan	  rå	  på	  
även	  om	  det	  är	  marknadsföring	  för	  en	  produkt?	  

	  
ET	   Ja	  men	  då	  måste	  vi	  ju	  göra	  den	  bedömningen,	  har	  det	  här	  budskapet	  i	  första	  

hand	  kommersiellt	  syfte,	  kommersiella	  förtecken?	  Och	  det	  är	  den	  första	  
prövningen	  man	  gör	  och	  är	  det	  tveksamt,	  ja	  då	  är	  det	  skyddat	  av	  
grundlagen	  så	  att	  det	  är	  en	  jättesvår	  avvägning,	  otroligt	  svår.	  Jag	  vet	  att	  
Konsumentverket,	  för	  det	  här	  är	  ju	  också	  lagstiftning,	  just	  det	  här;	  
reklamidentifiering.	  Alltså:	  är	  det	  reklam	  så	  ska	  det	  se	  ut	  som	  reklam	  och	  
gör	  det	  inte	  det	  så	  ska	  det	  reklammarkeras.	  Det	  är	  liksom	  det	  
förhållningssättet.	  Det	  är	  både	  lagstiftning	  och	  det	  är	  ICC:s	  regler	  och	  jag	  vet	  
att	  Konsumentverket	  var	  jätteupprörda,	  de	  försökte	  få	  med	  Blondinbella	  
som	  var	  den	  första,	  bland	  de	  första	  som	  plockade	  in	  prylar	  hela	  tiden	  och	  de	  
lyckades	  inte	  föra	  bevis	  så	  de	  la	  faktiskt	  ner	  det.	  Vi	  har	  fällt	  en	  blogg	  kan	  jag	  
säga,	  Kerstins	  dietblogg	  som	  sen	  snabbt	  blev	  Marias	  och	  Evas	  och	  hit	  och	  dit	  
blogg	  för	  dietmedel.	  Det	  var	  helt	  uppenbart	  att	  det	  var	  ren	  och	  skär	  
marknadskommunikation.	  

	  
I	   För	  det	  finns	  ju,	  det	  är	  väldigt	  tydligt	  exempel	  på	  idag;	  Petra	  Tungården	  en	  

bloggare	  som	  får	  Heat-‐tabletter	  för	  att	  gå	  ner	  i	  vikt	  och	  hon	  jobbar	  på	  
Metro,	  så	  det	  är	  under	  Metros	  modeportal	  liksom	  
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ET	  	   Usch	  så	  jobbigt	  det	  låter.	  
	  
I	   Ja,	  tanken	  slog	  mig	  nu	  när	  du	  sa,	  för	  det	  är	  ju	  ändå	  företaget	  Heat	  som	  

antagligen.	  Men	  det	  är	  ju	  inom	  pr-‐aktiviteter	  istället	  för…	  
	  
ET	   Absolut,	  men	  jag	  vet	  att	  det	  förekommer,	  företagen	  berättar	  att	  det	  finns	  till	  

och	  med	  prislistor	  vad	  det	  kostar	  att	  få	  in	  saker	  i	  bloggosfären	  och	  faktiskt	  
läste	  jag	  förra	  veckan	  att	  ni	  har	  man	  i	  någon	  sorts	  bloggsammanslutning	  
beslutat	  sig	  för	  att	  ta	  fram	  etiska	  regler	  och	  jag	  tycker	  att	  det	  är	  bra	  för	  de	  
kommer	  bara	  förlora	  trovärdighet.	  

	  
I	   Det	  är	  mycket	  det	  de	  säger,	  de	  vi	  pratar	  med	  också	  att	  man	  inte	  tjänar	  något	  

på	  att	  vara	  oetisk.	  
	  
ET	   Nej	  precis.	  Och	  jag	  vet	  ju	  att	  annonsörer	  funderar	  alltså	  två	  gånger	  	  när	  de	  

ser	  att	  det	  inte	  är	  korrekt	  hanterad	  marknadskommunikation,	  då	  kan	  de	  
faktiskt	  välja	  att	  sluta	  gå	  i	  de	  där	  kanalerna.	  Det	  är	  det	  det	  handlar	  om	  och	  
money	  talks.	  Så	  vi	  fortsätter	  vårt	  arbete,	  vi	  kan	  inte,	  vi	  har	  ingen	  annan	  
sanktion	  n	  att	  vi	  publicerar	  och	  talar	  om	  varför	  man	  inte	  ska	  göra	  som	  man	  
gör	  men	  jag	  vet	  att	  det	  i	  nästa	  steg	  leder	  till	  att	  annonsörer,	  i	  alla	  fall	  de	  
stora	  låter	  bli	  att	  gå	  i	  de	  kanalerna	  som	  inte	  agerar	  korrekt,	  annonsörer	  
förlorar	  på	  att	  finnas	  i	  ett	  sammanhang	  där	  konsumenten	  förlorar	  
förtroendet.	  Alltså	  det	  här	  är	  en	  förtroendebusiness,	  det	  är	  jätteviktigt	  att	  
man	  upprätthåller	  det.	  Annonsörer	  vill	  inte	  bara	  göra	  av	  med	  pengar,	  man	  
vill	  ju	  vinna	  kunden.	  

	  
[…]	  
	  
ET	   Varför	  är	  det	  inte	  fler	  som	  anmäler	  sminkreklamen?	  För	  den	  är	  ju	  prövad	  

för	  vederhäftigheten	  i	  marknadsdomstolen,	  det	  vet	  ni	  att	  L’oreal	  var	  i	  
marknadsdomstolen	  för	  ett	  år	  sen	  för	  sin	  rynkkräm	  och	  fälldes.	  Så	  nu	  är	  ju	  
konsumentorganisationerna	  på	  krigsstigen	  och	  miljövännerna.	  Det	  är	  ju	  
annan	  kosmetika	  som	  kanske	  inte	  riktigt	  heller	  håller	  vad	  de	  lovar.	  

	  
	  
I	   	  Ja	  men	  det	  här	  med	  retuschering,	  det	  är	  ju	  ännu	  ett	  väldigt	  stort	  område	  

som	  inte	  ni…	  
	  
ET	   Alltså	  det	  är	  ju	  inte	  förbjudet	  men	  det	  ger	  ju	  en	  bild	  som	  kanske	  strider	  mot	  

god	  affärssed	  och	  socialt	  ansvar	  som	  man	  också	  ålägger	  aktörerna.	  Vi	  har	  ju	  
fällt	  H&M	  bland	  annat	  för	  att	  de	  använde	  en	  väldigt	  smal	  modell.	  

	  
[…]	  
	  
I	   Hur	  många	  anmälningar	  har	  ni	  fått	  hittills	  i	  år?	  
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ET	  	   Ja	  vad	  kan	  det	  vara?	  Det	  är	  87	  avslutade	  och	  några	  som	  ligger,	  så	  vi	  kanske	  
har	  fått	  över	  hundra	  anmälningar.	  Eller	  många	  fler	  för	  vi	  har	  avvisat	  en	  hel	  
del.	  Jag	  kanske	  skulle	  gissa	  250,	  men	  det	  är	  ändå	  lägre	  än	  i	  fjol	  såhär	  långt	  

I	   De	  som	  avvisas,	  är	  det	  för	  att	  det	  inte	  finns	  några	  goda	  grunder	  att	  
fortsätta?	  

	  
ET	   Till	  exempel,	  eller	  att	  vi	  kanske	  inte	  ens	  får	  tag	  på	  reklamen	  vi	  måste	  ju	  ha	  

den	  för	  att	  kunna	  pröva.	  Eller	  när	  anmälaren	  inte	  lämnar	  tillräckliga	  
uppgifter.	  

	  
I	   Så	  det	  som	  gäller	  är	  att	  man	  liksom	  skickar	  med	  reklamen,	  eller	  så	  länge	  

reklamen	  går	  att	  hitta	  och	  man	  vet	  vem	  det	  är	  som	  har	  skickat	  in	  så	  går	  det	  i	  
alla	  fall	  att…	  

	  
ET	   Ja	  om	  det	  är	  kommersiell	  reklam	  
	  
I	   Om	  det	  uppfyller	  alla	  de	  (kriterierna)?	  
	  
ET	   Ja	  och	  om	  det	  är	  en	  rimlig	  agitation,	  det	  måste	  ju	  strida	  mot	  någonting	  i	  

regelverket.	  Man	  kan	  inte	  bara	  tycka	  att	  det	  är	  dåligt.	  
	  
I	  	   Men	  det	  finns	  inget	  krav	  på	  att	  man	  måste	  ha	  koll	  på	  reglerna	  ni	  går	  på.	  Man	  

måste	  inte	  använda	  ICC:s	  paragrafer?	  
	  
ET	   Nej	  det	  måste	  man	  inte	  göra	  men	  vårt	  anmälningsformulär	  är	  väl	  ganska	  

omfattande	  så	  de	  flesta	  har	  nog	  passerat	  ICC:s	  regler.	  De	  kan	  ju	  säga	  att	  ”vi	  
tycker	  det	  här	  är	  könsdiskriminerande”	  och	  då	  vet	  ju	  vi	  vilka	  regler	  vi	  ska	  
pröva	  på	  men	  det	  kan	  ibland	  hända	  om	  det	  är	  en	  väldigt	  otydligt	  formulerad	  
anmälan	  att	  man	  frågar	  såhär	  ”titta	  på	  de	  här	  reglerna,	  här	  är	  regelverket,	  
vilken	  tycker	  du	  att	  vi	  ska	  pröva	  på	  för	  vi	  förstår	  inte	  riktigt	  anmälan”	  så	  på	  
det	  sättet	  kan	  man	  be	  om	  att	  specificera	  men	  det	  är	  inte	  så	  vanligt.	  Jag	  kan	  
säga	  att	  konsumenter	  är	  väldigt	  upplysta!	  Folk	  har	  ganska	  bra	  koll,	  bättre	  
än	  pr-‐	  och	  reklambyråer	  uppenbarligen.	  

	  
[…]	  
	  
ET	   Det	  är	  ju	  så;	  vi	  prövar	  det	  den	  (en	  reklam)	  är	  anmäld	  för.	  Sen	  kan	  RO	  ta	  ett	  

eget	  initiativ	  men	  vi	  kan	  ju	  inte	  göra	  det	  varje	  gång.	  Vi	  är	  inte	  så	  många,	  vi	  
kan	  inte	  hantera	  det	  helt	  enkelt.	  
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BILAGA	  3	  	  

ICC:s	  regler	  för	  reklam	  och	  marknadskommunikation	  

Avdelning	  I.	  Grundregler	  för	  reklam	  och	  marknadskommunikation	  
 
Artikel 1 – Grundläggande principer 
Marknadskommunikation skall vara laglig, hederlig och vederhäftig samt får ej utformas på ett 
stötande sätt. 
 
Marknadskommunikation skall utformas med vederbörlig känsla av socialt och yrkesmässigt 
ansvar. Den skall vidare vara förenlig med vad som inom näringslivet allmänt uppfattas som 
god affärssed. 
 
Ingen kommunikation får vara utformad så att allmänhetens förtroende för marknadsföringen 
skadas. 
 
Artikel 2 – Goda seder 
Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord, ljud eller bild som strider mot 
vad goda seder anses kräva i det aktuella landet och kulturen. 
 
Artikel 3 – Hederlighet 
Marknadskommunikation skall vara så utformad att konsumenternas förtroende inte missbrukas 
och så att deras brist på erfarenhet eller kunskap inte utnyttjas. 
 
Relevanta omständigheter som är ägnade att påverka konsumentens beslut skall kommuniceras 
på sådant sätt och vid sådan tidpunkt att denne kan beakta dem. 
 
Artikel 4 – Socialt ansvar 
Marknadskommunikation skall respektera mänsklig värdighet. Marknadskommunikation får 
inte uppamma eller överse med någon form av diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig 
till ras, nationalitet, härkomst, religion, kön, ålder, handikapp eller sexuell läggning. 
 
Marknadskommunikation får inte utan vägande skäl spela på rädsla eller fruktan eller utnyttja 
olycka eller lidande. 
 
Marknadskommunikation får inte vara ägnad att framkalla, eller ge intryck av att överse med, 
våld och får inte heller uppmuntra annat beteende som är olagligt eller på annat sätt förkastligt 
från allmän synpunkt. 
 
Marknadskommunikation får inte vädja till övertro eller vidskepelse. 
 
Artikel 5 – Vederhäftighet 
Marknadskommunikation skall vara vederhäftig och får inte vilseleda. 
 
Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord, ljud eller bild som direkt eller 
indirekt – genom antydan, utelämnande, oklarhet eller överdrift – är ägnad att vilseleda 
konsumenten. Särskilt gäller detta ifråga om: 
• produktens väsentliga egenskaper, dvs. sådana som är ägnade att påverka konsumentens val, 
exempelvis beskaffenhet, sammansättning, mängd, tillverkningssätt och produktionstid- 
punkt, användbarhet, prestanda, effektivitet och miljöpåverkan samt det kommersiella eller 
geografiska ursprunget; 
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• produktens värde och det totala pris som faktiskt skall betalas; 
• leveranssätt, bytes- och returrätt, reparation och underhåll; 
• garantivillkor; 
• förekomsten av upphovsrätt och annan immaterialrätt som patent-, varumärkes-, mönster och 
firmarätt; 
• uppfyllande av standard; 
• offentlig utmärkelse eller godkännande, innehav av medaljer, priser, diplom och liknande; 
• den intäktsandel som tillfaller välgörande ändamål. 
 
Artikel 6 – Användning av tekniska/vetenskapliga data och termer 
Marknadskommunikation får inte: 
• missbruka tekniskt material, t.ex. forskningsresultat eller citat ur tekniska eller vetenskapliga 
publikationer; 
• presentera statistiska uppgifter så att ett påstående framstår som mer generellt giltigt än vad 
som är fallet; 
• använda vetenskapliga termer för att ge intryck av att ett påstående har vetenskaplig grund, 
när sådan i själva verket saknas. 
 
Artikel 7 – Termerna ”gratis” och ”garanti” 
Termen ”gratis” liksom ”present”, ”gåva” m.fl. får endast användas: 
• när erbjudandet helt saknar krav på motprestation från konsumenten, eller 
• när den enda motprestationen består i att konsumenten skall betala leveransomkostnader 
(porto m.m.), om uttaget för dessa inte överstiger säljarens ungefärliga självkostnad, eller 
• vid ett kombinationserbjudande, förutsatt att priset på huvudprodukten inte höjts för att helt 
eller delvis täcka kostnaden för tilläggsförmånen. 
 
Marknadskommunikation får inte påstå eller ge intryck av att en garanti eller annan utfästelse av 
liknande slag ger konsumenten en rättslig förmån utöver vad som följer av lagen, om så inte är 
fallet. Samtliga garantivillkor, inklusive garantiutfärdarens namn och adress, skall vara lätt 
tillgängliga för konsumenten och alla inskränkningar i dennes rättigheter, där lagen tillåter 
sådana, skall anges klart och tydligt. 
 
Artikel 8 – Bevisning 
Riktigheten i beskrivning, påstående eller annan framställning som hänför sig till 
sakförhållanden skall kunna styrkas. Marknadsföraren skall ha dokumentationen tillgänglig och 
utan dröjsmål kunna framlägga denna till bevis inför de självreglerande organ som ansvarar för 
tillämpningen av dessa regler. 
 
Artikel 9 – Identifiering 
Marknadskommunikation skall vara lätt att identifiera som sådan, oavsett utformning och 
medium. Används ett medium som innehåller nyheter eller annat redaktionellt material skall 
reklamen presenteras så att dess karaktär omedelbart framgår, liksom vem annonsören är. Se 
även artikel 10. 
 
Marknadskommunikation får inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga syfte. 
 
Marknadskommunikation får inte framställas som t.ex. en marknadsundersökning när syftet i 
själva verket är att sälja något. 
 
Artikel 10 – Identitet/sändarangivelse 
Identiteten hos den som svarar för en marknadskommunikation skall tydligt framgå. Detta gäller 
dock inte när kommunikationen enbart är till för att rikta uppmärksamheten på kommande 
aktiviteter (s.k. ”teasers”). 
 
Där så är lämpligt skall marknadskommunikationen innehålla kontaktinformation så att 
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konsumenten lätt kan nå annonsören/marknadsföraren. 
 
Artikel 11 – Jämförelser 
Jämförelser skall vara så utformade att de inte är ägnade att vilseleda och skall vara förenliga 
med god sed i konkurrensen näringsidkare emellan. De punkter som ingår i jämförelsen skall 
vara utvalda på ett rättvisande sätt och bygga på fakta som kan styrkas. 
 
Artikel 12 – Misskreditering 
Marknadskommunikation får inte misskreditera någon person eller grupp, företag, organisation, 
näringsverksamhet, yrke eller produkt genom framställning som är ägnad att väcka förakt, löje 
eller liknande. 
 
Artikel 13 – Intyg och åberopanden 
Marknadskommunikation får innehålla eller åberopa intyg, rekommendationer eller 
förstärkande dokumentation (t.ex. tester) endast om de är äkta, relevanta och kan styrkas. 
Föråldrade eller av andra skäl inaktuella och därför vilseledande intyg, rekommendationer etc. 
får inte användas. 
 
Artikel 14 – Integritetsskydd 
Marknadskommunikation får inte utan att tillstånd i förväg inhämtats avbilda eller åberopa viss 
person, vare sig som privatperson eller i offentlig funktion; inte heller får utan sådant tillstånd 
någons egendom avbildas eller åberopas på ett sätt som är ägnat att ge intryck av en personlig 
rekommendation beträffande produkten eller verksamheten ifråga. 
 
Artikel 15 – Renommésnyltning 
Marknadskommunikation får inte obehörigt utnyttja namn, namnförkortning, logotyp och/eller 
varukännetecken som tillhör annat företag, annan organisation eller institution. 
 
Marknadskommunikation får inte utformas så att det goda renommé (goodwill) som är 
förknippat med andra företags, organisationers, personers eller institutioners namn, kännetecken 
eller ensamrätt i övrigt, utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Detsamma gäller ifråga om utnyttjande, 
utan föregående medgivande, av renommé som andra upparbetat genom kampanjer. 
 
Artikel 16 – Efterbildning 
Efterbildning av marknadskommunikation – t.ex. ifråga om komposition (layout), text, slogan, 
illustration, musik eller ljudeffekter – får inte ske på ett sätt som är ägnat att vilseleda eller 
framkalla förväxling. 
 
Har en marknadsförare lanserat en särpräglad kampanj i ett eller flera länder, får andra inte 
efterbilda denna i de övriga länder där marknadsföraren kan vara verksam, så att denne 
därigenom hindras att inom rimlig tid utsträcka sin kampanj till dessa länder. 
 
Artikel 17 – Säkerhet och hälsa 
Marknadskommunikation får inte utan att det är pedagogiskt eller i övrigt från allmän synpunkt 
försvarligt, innehålla bild eller beskrivning av farlig verksamhet eller situation där gällande 
säkerhetsnormer eller hälsohänsyn åsidosatts. Bruksanvisningar skall innehålla erforderliga 
säkerhetsvarningar och när så behövs skall de inskränkningar i produktansvaret anges som 
gäller ifall lämnade instruktioner inte följts. Bildmaterial med barn skall visa dessa under 
vuxens tillsyn då en produkt eller aktivitet medför säkerhetsrisker. 
 
Information som medföljer produkten skall innehålla ändamålsenlig bruksanvisning och, när 
detta är påkallat, fullständiga instruktioner vad gäller hälso- och säkerhetsaspekter. Sådan hälso- och 
säkerhetsinformation skall vara tydlig och lämnas i text och/eller bild. 
 
Artikel 18 – Barn och ungdomar 
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De regler som här följer gäller för marknadskommunikation som vänder sig till personer, vilka 
är underåriga enligt tillämplig nationell lagstiftning. 
 
Särskild aktsamhet skall iakttas ifråga om marknadskommunikation som riktas till eller som 
visar barn eller ungdomar. Sådan kommunikation får inte motverka positiva sociala beteenden, 
livsstilar och attityder. 
 
Produkter som är olämpliga för barn eller ungdomar får inte marknadsföras i media som riktar 
sig till dessa. Reklam till barn eller ungdomar får inte införas i media vars redaktionella innehåll 
är olämpligt för dem. Material som är olämpligt för barn skall klart markeras som sådant. 
 
Regler om skydd för barns personuppgifter finns i artikel 19. 
 
Oerfarenhet och godtrogenhet 
Marknadskommunikation får inte utnyttja barns och ungdomars naturliga godtrogenhet eller 
deras bristande erfarenhet. Detta gäller särskilt i följande avseenden: 
1. När en produkts egenskaper och användning beskrivs eller förevisas får framställningen 
inte: 
a. underskatta den färdighet, skicklighet och ålder som normalt krävs för att sätta 
samman, använda eller manövrera produkten; 
b. överdriva produktens verkliga storlek, värde, beskaffenhet, hållbarhet eller 
prestanda; 
c. utelämna information om de ytterligare köp av t.ex. extra tillbehör eller bestämda 
enheter/delar i en samling eller serie, som krävs för att uppnå ett illustrerat eller 
beskrivet resultat. 
2. Det är tillåtet att använda fantasiinslag vid kommunikation till såväl yngre som äldre barn, 
men det får inte göras så att det försvårar för dem att skilja mellan fantasi och verklighet. 
3. Marknadskommunikation som riktas till barn skall vara så utformad att dessa klart kan 
särskilja den som ett sådant meddelande. 
 
Säkerhet och trygghet 
Marknadskommunikation får inte innehålla framställning i ord eller bild som kan medföra att 
barn eller ungdomar utsätts för fysiska skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller 
moraliskt avseende. Marknadskommunikation får inte heller avbilda barn och ungdomar i 
riskfyllda situationer eller i aktiviteter som kan vara skadliga för dem själva eller andra. De får 
heller inte uppmuntras att delta i farliga aktiviteter eller att lägga sig till med riskabla beteenden. 
 
Sociala värderingar 
Marknadskommunikation får inte ge intrycket att själva innehavet eller användningen av en viss 
produkt ger ett barn eller en ungdom fysiskt, socialt eller psykologiskt övertag över jämnåriga 
eller att avsaknad av produkten kan få motsatta följder. 
 
Marknadskommunikation får inte i strid med rådande sociala och kulturella värderingar 
undergräva föräldrars auktoritet eller ansvar och inte heller deras normer för omdöme och smak. 
Marknadskommunikation får inte innehålla direkta uppmaningar till barn eller ungdomar att 
övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa produkter åt dem. 
 
Priser får inte presenteras så att barn och ungdomar kan få en felaktig uppfattning om 
produktens värde eller kostnaden för att skaffa den, t.ex. genom minimerande uttryck som 
”endast”. Marknadskommunikation får inte heller ge sken av att produkten ifråga utan vidare 
ryms inom varje hushållsbudget. 
 
Marknadskommunikation som inbjuder barn och ungdomar att ta kontakt med marknadsföraren 
skall uppmana dem att be om tillstånd från förälder eller annan ansvarig vuxen ifall detta är 
förknippat med någon kostnad, inbegripet den för kommunikation. 
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För särskilda regler gällande marknadskommunikation riktad till barn via elektroniska media, se 
kapitel D, artikel D7. 
 
Artikel 19 – Skydd för personuppgifter 
Vid insamling av personuppgifter skall de särskilda, integritetsskyddande normer och regler 
som kan vara tillämpliga på förfarandet ifråga noga iakttas. 
 
Insamling av uppgifter 
Vid insamling av personuppgifter skall det säkerställas att berörda individer är medvetna om 
ändamålet med insamlingen och eventuell avsikt att utlämna uppgifterna till tredje part för 
användning i dennes marknadsföring. Om denna information inte kan ges vid insamlingen skall 
detta ske så snart som möjligt därefter. 
 
Användning av uppgifter 
Personuppgifter som samlas in i enlighet med dessa regler skall: 
• samlas in för specifika och legitima ändamål och får inte användas på sätt som är oförenligt 
med dessa ändamål; 
• vara adekvata, relevanta och inte mer omfattande än vad som krävs med hänsyn till det 
ändamål för vilket de samlas in och/eller senare behandlas; 
• vara korrekta och hållas aktuella; 
• inte lagras längre än vad som krävs med hänsyn till det ändamål för vilket de samlades in 
eller senare behandlades. 
 
Säkerhet vid behandlingen 
Vid behandling av personuppgifter skall, med beaktande av informationens känslighet, adekvata 
säkerhetsrutiner tillämpas. Dessa skall vara sådana att obehörig tillgång till eller utlämnande av 
personuppgifterna förhindras. 
 
Personuppgifter får överföras till tredje part endast om det har säkerställts att denne tillämpar 
rutiner med minst samma säkerhetsnivå. 
 
Barns personuppgifter 
När personuppgifter samlas in från barn skall information lämnas till förälder/målsman om hur 
barnets integritet kan skyddas. 
 
Barn skall uppmanas att i förväg inhämta sin förälders/målsmans tillstånd att lämna uppgifter 
via elektroniska media och rimliga åtgärder skall vidtas för att säkerställa att sådant samtycke 
föreligger. 
 
Endast de personuppgifter som är nödvändiga för att barnet skall kunna delta i den aktuella 
aktiviteten får samlas in. 
 
Uppgifter insamlade från barn får inte utnyttjas för marknadskommunikation till barnens 
föräldrar eller andra familjemedlemmar utan förälders/målsmans samtycke. 
 
För särskilda regler om marknadskommunikation riktad till barn via elektroniska media, se 
kapitel D, artikel D7. 
 
Integritetspolicy 
De som samlar in personuppgifter i samband med marknadskommunikationsåtgärder skall ha en 
fastställd integritetspolicy. Denna skall hållas lätt tillgänglig för konsumenterna. Vid insamling 
eller behandling av personuppgifter skall det tydligt anges att sådan äger rum, oavsett om detta 
är uppenbart eller inte. 
 
I länder som saknar integritetsskyddande lagstiftning bör de principer som återfinns i ICC 
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Privacy Toolkit antas och tillämpas. 
 
 
Konsumentens rättigheter 
Erforderliga åtgärder skall vidtas för att säkerställa att konsumenterna förstår och kan utöva 
följande rättigheter: 
• att bli strukna ur marknadsföringsregister, inbegripet möjligheten att anmäla sig till 
generella spärregister; 
• att begära att uppgifter om dem inte lämnas ut till tredje part för marknadsföringsändamål; 
• att rätta felaktiga uppgifter som registrerats om dem. 
I de fall där konsumenten undanbett sig marknadskommunikation via ett visst medium skall 
detta respekteras, oavsett det skett genom anmälan till spärregister eller på annat sätt. Ytterligare 
regler om användningen av elektroniska media och konsumentens rättigheter finns i kapitel D 
om elektroniska media. 
 
Gränsöverskridande överföringar 
Särskild aktsamhet skall iakttas för att vidmakthålla konsumentens rättigheter då 
personuppgifter överförs från det land där de insamlats till ett annat. 
 
När behandling sker i ett annat land skall alla rimliga åtgärder vidtas för att säkerställa att 
adekvata säkerhetsrutiner tillämpas och att dessa reglers principer om personuppgiftsskydd 
iakttas. Det rekommenderas att man använder ICC:s standardkontrakt för avtal mellan 
registerhållaren och den som behandlar eller använder uppgifterna i ett annat land. 
 

Artikel 20 – Information om kostnaden för betalteletjänster m.m. 
När kostnaden för att få tillgång till ett meddelande eller en tjänst överstiger den normala taxan, 
t.ex. vid betalteletjänster, skall konsumenten upplysas om denna, uttryckt antingen som kostnad 
per minut eller som kostnad per anslutning/meddelande. Lämnas informationen online skall det 
ske på ett tydligt sätt innan konsumenten får tillgång till meddelandet eller tjänsten och så att 
rimlig tid ges för att koppla ifrån utan att debitering uppstår. 
 
I samband med betalteletjänster får konsumenten inte hållas i vänteläge oskäligt länge och 
debitering inte ske förrän denne har fått möjlighet att börja tillgodogöra sig ändamålet med 
anslutningen. 
 
Artikel 21 – Obeställda produkter och dolda kostnader 
Marknadskommunikation får inte användas i samband med negativ säljmetod, dvs. 
påsändning/överföring av obeställda produkter till personer, som genom krav, uppmaning eller 
påtryckning av annat slag pressas att erlägga betalning eller som ges intrycket att ha skyldighet 
att motta och betala produkten. 
 
I marknadskommunikation genom vilken en beställning (av t.ex. införanden i en publikation) 
kan göras skall tydligt och entydigt anges att ett utnyttjande av denna möjlighet medför 
betalningsskyldighet, om så är fallet. 
 
Marknadskommunikation som erbjuder beställning får inte utformas så att den kan förväxlas 
med faktura/räkning eller på annat sätt oriktigt ge intryck av att betalningsskyldighet föreligger. 
Särskilda regler om obeställd e-postreklam finns i kapitel D, artikel D5. 
 
Artikel 22 – Miljömässigt uppträdande 
Marknadskommunikation får inte ge intryck av att godta eller uppmuntra åtgärder som står i 
strid med lag, utomrättsliga regler eller allmänt vedertagna normer för miljöansvarigt uppträdande. 
Marknadskommunikation skall utformas med beaktande av principerna i kapitel E om 
miljöpåståenden. 
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Artikel 23 – Ansvar 
Ansvarsreglerna här gäller för alla former av marknadskommunikation. Ansvarsförhållandena 
regleras också särskilt för olika områden/media, se efterföljande kapitel. 
 
Ansvaret för att dessa regler iakttas åvilar den vars produkter marknadsförs genom 
marknadskommunikationen ifråga (annonsören/marknadsföraren), reklambyrån eller annan 
kommunikationsproducent samt utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/leverantör. 
Annonsören/marknadsföraren har det övergripande ansvaret för marknadskommunikationen. 
Reklambyrån eller annan kommunikationsproducent skall utforma marknadskommunikationen 
med all rimlig omsorg och gå till väga så att annonsören/marknadsföraren ges möjlighet att 
fullgöra de skyldigheter som följer av dennes ansvar. 
 
Utgivaren, medieföretaget eller annan uppdragstagare/leverantör som publicerar, sänder eller 
distribuerar marknadskommunikationen skall iaktta vederbörlig omsorg, såväl då beställningen 
accepteras som då spridning sker till allmänheten. 
 
Den som är anställd inom verksamhet av angivet slag och som medverkar vid planering, 
framställning, publicering eller spridning av marknadskommunikation, har en i förhållande till 
sin ställning avvägd skyldighet att tillse att reglerna följs och skall handla därefter. 
 
Ansvaret för att reglerna iakttas gäller marknadskommunikationen i dess helhet, dvs. dess 
innehåll såväl som dess form, däri inbegripet intyg och framställningar i ord och bild som härrör 
från annat håll. Att marknadskommunikationens innehåll eller form helt eller delvis hämtats 
från annat håll kan inte åberopas som ursäkt för att reglerna åsidosatts. 
 
Artikel 24 – Rättelse 
Att marknadskommunikation som strider mot reglerna föranleder den ansvarige att i efterhand 
lämna korrigerande uppgifter och/eller lämplig gottgörelse är i och för sig önskvärt, men medför 
inte att överträdelsen blir försvarlig. 
 
Artikel 25 – Implementering 
Dessa regler skall vederbörligen antas och införas nationellt och internationellt samt därefter 
sättas i praktisk tillämpning av de nationella eller andra självreglerande organ som inrättats för 
ändamålet. Reglerna skall också i lämpliga former tillämpas av alla berörda organisationer, 
företag och personer samt under alla stadier av marknadskommunikationsprocessen. 
 
Annonsörer/marknadsförare, reklambyråer och andra kommunikationsproducenter, utgivare, 
medieföretag och uppdragstagare/leverantörer skall ha kännedom om reglerna och deras 
innebörd, liksom om andra tillämpliga självreglerande normer för reklam och 
marknadskommunikation. De skall också hålla sig underrättade om de beslut och yttranden som 
avges av de självreglerande organen. 
 
Tolkning av reglerna kan begäras hos ICC Code Interpretation Panel. 
 

Artikel 26 – Upprätthållande av beslut 
Annonsör/marknadsförare, reklambyrå eller annan kommunikationsproducent, utgivare, 
medieföretag eller uppdragstagare/leverantör får inte medverka till publicering av reklam eller 
annan marknadskommunikation som behörigt självreglerande organ funnit strida mot dessa 
regler. 
 
Berörda parter uppmanas att i sina avtal och andra överenskommelser rörande reklam och annan 
marknadskommunikation förbinda sig att iaktta tillämpliga självreglerande normer och att följa 
beslut och uttalanden från det aktuella självregleringsorganet.	  
	  


