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It  must not be forgotten that ritual symbols are not  

merely  signs  representing  known  things;  they  are  felt  to  

possess  ritual  efficacy,  to  be  charged  with  power  from 

unknown sources, and to be capable of acting on persons and  

groups coming in  contact  with  them on such a  way as  to  

change them for the better or in a desired direction. Symbols,  

in short, have an orectic as well as a cognitive function. They  

elicit emotion and express and mobilize desire. 

Victor Turner,
The Forest of Symbols

(1967: 54)



ABSTRAKT

Denna studie är grundad i intervjuer som ägde rum 
på en reklambyrå. Studiens syfte är att utforska innebörden 
av  'kreativitet'  i  reklamvärlden.  I  intervjuerna  betonade 
informanterna  i  synnerhet  vikten  av  att  reklam 
kommunicerar  genom  känslor  och  emotioner.  I  denna 
uppsats ges en närmare inblick i vad informanterna anser 
att  känslor  och  emotioner  har  för  innebörd  för  reklam-
skapande. 

Detta  görs  genom  att  tillämpa  fenomenologisk 
teori.  Den fenomenologiska  analysen  förser  oss  med en 
djupare  och  mer  vidsträckt  förståelse  för  den  intuitiva 
kunskap informanterna förmedlar. Den öppnar således upp 
förståelsen  för  varför  känslor  och  emotioner  anses  vara 
grundläggande för reklamskapande. 

Utifrån  en  fenomenologisk  förståelse  för  känslor 
och emotioner diskuteras sedan reklamens roll i samhället 
i helhet. 

_________________________________________________

ABSTRACT

This study is based on interviews that took place in 
an  advertising  agency.  The  purpose  of  the  study  is  to 
explore  the  meaning  of  'creativity'  in  the  world  of 
advertising. In the interviews, the interviewees especially 
pointed out the importance of feelings and emotions as a 
means  for  communication  in  advertisement.  This  thesis 
provides  a  closer  view of  the  significance  feelings  and 
emotions are considered to have in advertising. 

This is done by ways of phenomenological theory. 
The phenomenological analysis provides us with a deeper 
and  more  far-reaching  understanding  of  the  intuitive 
knowledge  that  is  brought  forth  by  the  interviewees.  It 
opens up an understanding of why feelings and emotions 
are considered to play a fundamental part in the creation of 
advertisement. 

Based  on  a  phenomenological  understanding  of 
feelings  and  emotions  I  will  then  discuss  what  part 
advertising plays in society as a whole. 
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människor  på  byrån  som  bidrog  till  en  mycket  trevlig 
vistelse i helhet. 

      Carl Johan,
Oktober 2010



1. INLEDNING

Mitt i Stockholms innerstad, högt ovan folktäta och trafikerade gator, ligger den 

reklambyrå  hos  vilken  fältarbetet  tog  plats.  Mitt  första  besök  till  byrån  ägde  rum  i 

begynnelsen av våren, dagarna innan fotografierna på årets första balkonglunch lades upp 

på byråns hemsida. I hopp om att väcka ett intresse för en studie skulle jag möta Leo, en 

av byråns fyra grundare, för att presentera mina idéer. Syftet med studien skulle vara att 

utforska hur folk på byrån förhåller sig till kreativitet,  och att bilda en uppfattning om 

detta  genom att  låta dem tala  om fenomenet  utifrån olika infallsvinklar.  Några veckor 

senare hade Leo försett mig med fyra informanter – Siv, Frej, Tore och Sten – vilka jag 

skulle kontakta för att boka in intervjuer. De har alla över tio års erfarenhet i branschen 

och är mycket involverade i sina yrken. 

Efter den första intervjun befann jag mig i byråns matsal, där jag blev sittandes i ett 

par timmar och betraktade platsen. Under lunchtid samtalade jag med olika människor. De 

var  nyfikna  på  vem  jag  var  och  berättade  gärna  om  sina  yrkesroller  och  livet  i 

reklamvärlden.  Begreppet  'kreativitet'  visade sig ha en besynnerlig  klang.  Så snart  jag 

uttalade ordet  förändrades  atmosfären.  Det var som att  det ägde en näst  intill  mystisk 

underton. Begreppet väckte en väldigt entusiastisk och lekfull stämning, och det framgick 

tydligt att det tillhör byråns vardagliga tal. Samtidigt väckte det en allvarsam stämning, 

vilket  gav  en  känsla  av  att  dess  betydelse  är  djupt  rotad  och  dess  innebörd  särskilt 

meningsfull. Begreppets positiva laddning var påtaglig. Inte bara var det ett flitigt använt 

begrepp på byrån – hela byråns verksamhet tycktes vila på det.  Det tycktes peka mot 

någonting  värdefullt  och  aktningsvärt.  Någonting  prestigefyllt  och  upphöjt.  Någonting 

som inte blott är grundläggande för byråns verksamhet, men för hela dess tillvaro. 

Under lunchen tillkom två informanter – Alva och Olov. De har båda mindre än tio 

års erfarenhet i branschen. Alva och Olov har yrkestiteln 'art director' (AD), vilket innebär 

att  de  har  till  uppgift  att  utforma  det  konstnärliga  uttryck  som  underbygger  en 

reklamkampanj. Sten, Siv och Frej har alla yrkestiteln 'copywriter' (copy). Deras uppgift är 

att formulera den text som ligger till grund för en reklamkampanj. Tore har yrkestiteln 

'planner'. Hans uppgift är att göra efterforskningar kring de omständigheter utifrån vilka en 

reklamkampanj skapas. Detta innebär bland annat att forska fram och sammanställa ett 
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material genom vilket en vidare uppfattning om uppdragets förutsättningar kan bildas, för 

att  utifrån  detta  sedan  kartlägga  målgruppen  och  uppdragsgivarens  ställning  på 

marknaden.  'Copywriters'  och  'art  directors'  utgör  tillsammans  benämningen  kreatörer. 

Kreatörerna  är,  som Sten  säger,  ”dom som hittar  på”.  Deras  arbete  är  ursprungligt  i 

reklamvärlden och sträcker sig, till skillnad från de flesta andra yrkesroller, flera decennier 

tillbaka i branschens förhållandevis korta historia.

Sten,  Frej,  Tore,  Siv,  Alva  och  Olov  är  fingerade  namn  med  vilka 

huvudinformanterna benämns. De har intervjuats var för sig, vid minst ett tillfälle om en 

timme vardera. Under intervjuerna ombads de att berätta om kreativitet. Detta innefattade 

alltifrån vad kreativitet har för innebörd i reklamvärlden till vad den har för innebörd för 

mänskligheten i helhet; dess ursprung och ändamål; vad som kännetecknar kreativitet i 

informanternas  yrkesliv  och  vad som kännetecknar  den  överlag;  hur  den  kommer  till 

uttryck i deras arbetsuppgifter och i deras privata liv, och så vidare. De ombads även att 

berätta  om vad de  upplever  att  reklam,  som ett  slag  av  skapelse,  har  för  betydelse  i 

samhället.  Informanterna  intresserade  sig  för  dessa  frågor  och  var  angelägna  om  att 

besvara  dem.  Få  av  dem  har  dock  för  vana  att  samtala  om  kreativitet  ur  dessa 

infallsvinklar. För kreatörerna är kreativitet någonting som tillämpas i praktiken, inte ett 

objekt för teoretisk diskurs. De var dock engagerade i att begrunda frågorna. Detta med 

anledning av att frågorna pekar mot någonting som informanterna finner väsentligt och 

vidkommande  i  deras  tillvaro.  Följaktligen  gavs  svaren  med  mycket  eftertanke  och 

lekfulla reflektioner. Flera av dem uttryckte att de fann intervjuerna värdefulla, eftersom 

det gav dem tillfälle att fundera närmare på sådant som de i vanliga fall inte tänker på,  

men som är närvarande i deras vardagliga liv.1

Fältarbetet  sträckte  sig  över  en  period  på  drygt  två  veckor.  Under  denna  tid 

vistades jag inte på byrån dagligen, utan enbart under de dagar då jag hade intervjuer. 

Dessa dagar anlände jag i regel till byrån en tid i förväg, och stannade kvar en tid efteråt, 

för  att  göra  fältanteckningar  och  bekanta  mig  med  platsen.  Intervjuerna  var  väldigt 

innehållsrika  och  stora  delar  av  dem  bestod  av  långa  monologer  som  hölls  av 

informanterna. Under dessa två veckor hade jag påbörjat transkriberingen, men i första 

hand hade jag ägnat mig åt att lyssna igenom intervjuerna, för att utefter det teckna ned 

sådant  jag  fann  väsentligt.  Frågorna  var  genomgående  centrerade  kring  kreativitet. 

Allteftersom jag lärde mig mer och mer om begreppets innebörd på byrån, och om den 

1 Ett undantag för detta är Tore, som inleder sin intervju med att säga: ”Jag måste säga att jag har ju tänkt 
så mycket och pratat så mycket om kreativitet så jag är alldeles snurrig i bollen.”
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kreativa  aktens  utformning,  anpassades  frågorna  efter  min  nya  kunskap.  Jag  använde 

avklarade intervjuer för att förbättra frågorna. Grunden för frågorna var dock bestående. 

När fältarbetet var slutfört, och intervjuerna transkriberade, analyserades de var för sig. 

Detta resulterade i en översikt över vad som kännetecknar innebörden av kreativitet på 

byrån.  Därefter  ägnade  jag  några  veckor  åt  litterära  studier  i  hopp  om  att  finna  ett 

analytiskt  tillvägagångssätt  genom  vilket  informanternas  kunskap  kan  tydliggöras. 

Analysen  av  det  empiriska  materialet,  såväl  som  studierna  av  det  analytiska 

tillvägagångssättet, pågick sedan kontinuerligt genom hela uppsatsskrivandet. 

Viljan att bidra med tankar och funderingar var närvarande hos informanterna. Inte 

sällan stötte de dock på begränsningar vad gäller deras förmåga att svara på frågorna. Det 

var inte ovanligt att de ursäktade sig för att deras svar var ”flummiga”, även om jag själv 

sällan ansåg att detta var fallet. Trots att svaren ofta var aningen spretiga, framkommer det 

tydligt att informanterna besitter rik kunskap inom ämnet. Men eftersom denna kunskap 

grundar sig i en akt av att skapa, vilken sträcker sig utom räckhåll för en teoretisering av 

vad  kreativitet  är,  kan  den  inte  fullt  förmedlas  med  ord.  Informanternas  språk 

tillhandahåller  inte  ett  fullkomligt  verktyg för  att  förmedla 'kreativitetens'  ursprungliga 

innebörd.  Den grundläggande frågan – vad  är kreativitet?  – förblir  således  obesvarad. 

Detta av två anledningar: Dels för att kreativitet förutsätter en skapande-akt, och endast 

genom utförandet av en sådan akt kan den fulla innebörden av fenomenet begripas. Dels 

för  att  informanterna  inte  har  någon konkret  uppfattning  om vad kreativitet  är.  Deras 

funderingar  kring  begreppet  tar  form  utifrån  vad  de  upplever  att  kreativitet  har  för 

ändamål,  och  hur  den  tar  sig  uttryck  genom  olika  slags  skapande-akter.  Själva 

'kreativiteten' i sig förblir dock fördold. Trots att begreppet är grundläggande för byråns 

verksamhet saknar det en konkret och enhetlig definition. Detta uttalas tydligt av Tore, 

som säger:  ”Vi vill  ju tro att  vårt existensberättigande och vårt  leverbröd är ju liksom 

kreativitet, men vi kan liksom aldrig riktigt förklara vad det egentligen är.”

Studiens syfte är att utforska innebörden av kreativitet på byrån. Även om vi inte 

kan  bilda  en  exakt  uppfattning  om  vad  själva  'kreativiteten'  i  sig  är,  uppvisar 

informanterna en förståelse för begreppet utifrån vilken vi kan närma oss dess innebörd. 

Uppsatsen  är  utformad  för  att  belysa  några  av  de  mest  väsentliga  aspekterna  av 

informanternas  förståelse  för  fenomenet,  samt  att  betrakta  dessa  utifrån  ett  mer 

genomgripande  sammanhang.  Jag  har  sett  det  som  min  uppgift  att  förmedla 

informanternas  kunskap  genom  att  föra  en  diskurs  som  för  fram deras  förståelse  för 

kreativitet, och att därigenom låta deras kunskap träda fram i ljuset på ett mer begripligt, 
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mindre 'flummigt' sätt. 

Det som behandlas är dock enbart kännetecken för kreativitet. Med dessa kan vi 

peka mot fenomenet, och således närma oss en förståelse för det, men 'kreativiteten' i sig 

förblir fördold. Kreativitet,  i  denna bemärkelse, faller under samma begränsningar som 

Clifford Geertz beskriver för akten att spela fiol: 

To play the violin it is necessary to possess certain habits, skills, knowledge, 

and talents, to be in the mood to play, and (as the old joke goes) to have a violin. But  

violin playing is neither the habits, skills, knowledge, and so on, nor the mood, nor (the 

notion believers in 'material culture' apparently embrace) the violin. (Geertz, 2000: 12)

Utifrån  informanternas  funderingar  kring  begreppet  urskiljs  i  synnerhet  två 

särskilda kännetecken för kreativitet. Det första är ”att människan av naturen är nyfiken 

och vill  upptäcka nya saker”,  som Siv uttrycker  det.  Den kreativa akten är  grundad i 

nyfikenhet; viljan att upptäcka och 'se'2 se nya saker. Detta kännetecknar kreativitet i en 

mycket  bred  bemärkelse,  med  vilken  informanterna  åsyftar  en  allmänmänsklig  och 

ursprunglig betydelse av fenomenet, som gäller inom alla områden där kreativitet utövas. I 

enlighet med denna innebörd av begreppet anser de att alla människor är kreativa. Och 

inte nog med att alla människor är kreativa, kreativitet är grundläggande för människan 

som art.  Mer specifikt,  strävan efter  att  skapa någonting  nytt,  det  vill  säga någonting 

nyskapande,  är  ständigt  närvarande  på  byrån,  såväl  som  i  reklambranschen  överlag. 

Informanterna beskriver en oupphörlig längtan att skapa sådant som inte tidigare skådats. 

Den  kreativa  akten  är  ett  medel  för  att  upptäcka  nya  saker,  och  drivs  av  en  ständig 

nyfikenhet. Kreativitet, i denna bemärkelse, tycks vara rotad i ”modern cultures 'quest for 

newness'”  (Callahan  och  Stack,  2007:  278). Och  handlar  till  stor  del  om  att  ”bryta 

perspektiven lite grann” och ”se saker från oväntade håll”, som Sten säger.

I  reklamvärlden  har  nyskapande  ett  egenvärde.  Att  skapa  någonting  som  inte 

tidigare skådats anses ha ett värde i sig, oberoende av om det tillhör ett arbetsuppdrag eller 

ej. Detta innebär att nyskapande eftersträvas för nyskapandets skull. Men det har också ett 

praktiskt ändamål. Frej menar att ändamålet med nyskapande reklam är att den ”bryter sig 

ut ur det jämntjocka, jämngråa”, vilket gör att människor ”får syn på det till  att börja 

med”. Reklam bör således vara någonting ”som människor upplever, i alla fall, som nytt” 

för  att  ”det  är  först  då  det  blir  intressant  för  människor,  och  som  det  är  nån  slags 

2 Då informanterna  talar  om 'kreativitet'  utifrån  denna  infallsvinkel  använder  de  i  regel  begrepp som 
härleder till sinnet för syn. 
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kommunikation, eller öppning för kommunikation”, säger Tore. Syftet med att reklam bör 

vara nyskapande är således att den ska väcka människors nyfikenhet till att börja med. För 

att  på  så  sätt  fånga  deras  uppmärksamhet  och  därigenom  öppna  möjligheterna  för 

kommunikation. 

Det andra kännetecknet för kreativitet är att det som skapas är någonting som berör 

människor. I denna bemärkelse beskriver Tore att någonting kan betraktas som kreativt om 

”det  får mig att  liksom på nåt  sätt  uppleva nånting,  eller  känna nånting”.  Detta  är  ett 

förhållandevis smalt kännetecken för kreativitet, som i synnerhet gäller reklamskapande. 

Alla  slag  av  kreativitet  anses  inte  utmärkas  av  att  beröra  människor.  Det  är  således 

utmärkande för  kreatörernas  skapelser  att  de ”triggar  på  saker  som får  folk att  känna 

nånting, verkligen  känna nånting”, säger Alva. Följaktligen är det en förståelse för detta 

kännetecken – att beröra – som fördjupas i uppsatsen. 

ANALYTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Uppsatsens titel – LÄGERELDEN – är en metafor som används av Sten för att beskriva 

hur reklam, i sina bästa stunder, kan utgöra en gemensam beröringspunkt i samhället. I 

slutet av uppsatsen kommer vi att bekanta oss närmare med innebörden av denna metafor. 

Men  för  att  kunna  göra  detta  ska  vi  först  grunda  en  förståelse  för  vad  känslor  och 

emotioner har för betydelse för reklam. 

Betydelsen av känslor och emotioner för den mänskliga tillvaron är ett  aktuellt 

ämne  i  dagsläget,  inom  vetenskapen  såväl  som  hos  allmänheten.  Många  av  byråns 

anställda, däribland Tore och Sten, är väl bekanta med de moderna forskningsrönen, inte 

minst inom psykologi och beteendevetenskap. Den kunskap informanterna besitter utifrån 

sina yrkeserfarenheter sträcker sig dock bortom vetenskapliga teorier. Denna grundar sig 

till stor del i betydelsen av känslor och emotioner för den kreativa akten, som den kommer 

till uttryck i praktiken. Den grundar sig också i en intuitiv förståelse för hur själva akten 

tar form, och vad den har för ändamål.

För  att  lyfta  fram informanternas  intuitiva  kunskap  om känslor  och  emotioner 

tillämpas Martin Heideggers behandling av fenomenet 'stämning' (Heidegger, 1962: 172). 

'Stämning'  används  som ett  samlingsbegrepp  för  känslor  och  emotioner.  Som tidigare 

nämnts, vill jag föra en diskurs som tydliggör informanternas reflektioner kring kreativitet. 

I detta avseende utgör Heideggers analytiska tillvägagångssätt ett utmärkt verktyg. Genom 

att  se  informanternas  uttalanden  ur  ett  perspektiv  av  'stämning'  träder  deras  erfarna 
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kunskap  fram  i  ett  mer  genomgripande  sammanhang.  Analysen  syftar  således  till  att 

framföra deras reflektioner på ett sätt som gör att dessa framträder i en sammanhängande 

och begriplig diskurs. 

ÖVERSIKT

I  kapitel  2  –  SKAPANDE-FÖRLOPPET –  ges  en inblick i  hur  kreativitet  tillämpas på 

byrån,  i  synnerhet  vad  gäller  kreatörernas  arbete.  Detta  görs  genom  att  se  över  det 

skapande-förlopp  genom  vilket  en  reklamkampanj  grundas.  De  två  första  faserna  i 

skapande-förloppet – 'vadet' och 'idéandet' – behandlas var för sig, i två olika delkapitel. 

Skapande-förloppet handlar i stora drag om att, som Siv uttrycker det, ”ta väldigt 

mycket information och tratta ner det till nånting som går rakt in i hjärtat”. Det vill säga att 

att  skapa  någonting  ”som skapar  känslor  hos  människor”,  säger  hon.  Följaktligen  har 

kapitel  3  fått  titeln  ”RAKT  IN  I  HJÄRTAT”.  I  detta  behandlas  betydelsen  av  känslor  och 

emotioner för reklam ur ett perspektiv av 'stämning'. Kapitlet består av två delkapitel. I det 

första – ”TALA TILL FOLKET SÅ ATT FOLKET FÖRSTÅR” – bekantar vi oss med 'sinnesstämning' som 

en väsentlig aspekt av 'stämning'. Med begreppet 'sinnesstämning' diskuteras vad känslor 

och emotioner  anses  ha för betydelse för den enskilda individens  förhållande till,  och 

mottagande av, reklam. Utifrån detta fördjupas informanternas syn på reklam som en form 

av kommunikation. I det andra delkapitlet – ”ETT SAMMELSURIUM AV  BUDSKAP” – bekantar vi 

oss  med  'samstämning'  som  en  väsentlig  aspekt  av  'stämning'.  Med  begreppet 

'samstämning' diskuteras hur reklamskapande till stor del handlar om att ta hänsyn till de 

stämningar som råder hos allmänheten. Utifrån detta ska vi slutligen se över hur reklam 

kan förstås som gemensamma beröringspunkter i samhället, och som en organisk del av 

samhällets utveckling.
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2. SKAPANDE-FÖRLOPPET

I det här kapitlet ges en inblick i informanternas skapande genom att ådagalägga de 

två första faserna i den så kallade ”kreativa3 processen4”. Eftersom denna benämning – 

den 'kreativa processen' – åsyftar det förlopp genom vilket reklamskapandet framskrider 

har  den  översatts  skapande-förloppet.  Då  informanterna  talar  om sitt  arbete,  och  om 

kreativitet i  allmänhet,  använder de begreppen 'kreativitet'  och 'skapande'  utan att göra 

någon  väsentlig  åtskillnad  dessa  emellan.  Tore  utreder  huruvida  betydelsen  av  dessa 

begrepp skiljer  sig  åt  i  en liten monolog:  ”Är skapande och kreativitet  samma sak? I 

reklambranschen skulle man ju säga det. Skulle jag säga det? ... Ja. ... Det skulle jag nog. 

Faktiskt.”  Hädanefter  används  i  första  hand  benämningen  'skapande'  då  vi  talar  om 

kreativitet. 

Tre olika faser kan urskiljas i skapande-förloppet. Den första är 'vadet'. I denna fas 

fastställer man vad det är som ska förmedlas via reklamen. Den andra fasen är 'idéandet'. I 

denna fastställer man idén för hur 'vadet' ska förmedlas. Den tredje fasen är 'hantverket', i 

vilken man omsätter idén till ett format, för att utifrån detta sedan lämna över arbetet till  

en  produktionsbyrå.  Även  om  informanterna  menar  att  alla  dessa  faser  är  kreativa, 

beskriver de i synnerhet idéandet då de talar om kreativitet. Hantverket är någonting som 

mest bara nämns i deras beskrivning av skapande-förloppet i helhet. Somliga menar att 

idéandet är den fas i vilken 'kreativiteten' når klimax. Därför behandlas enbart 'vadet' och 

idéandet i uppsatsen. 'Vadet' är väsentligt eftersom detta ligger till grund för idéandet.

2.1 DEN FÖRSTA FASEN: 'VADET'

En  arbetsgrupp  består  av  en  AD,  en  copy,  en  planner  och,  i  vissa  fall,  en 

projektledare. AD:n och copyn går även under kategorin kreatörer. Alva påpekar att ”dom 

här yrkesrollerna, copy och AD, som jobbar i team, [är] ganska uppluckrade”. Detta gäller 

i synnerhet de två första faserna i skapande-förloppet.  När en arbetsgrupp antar ett nytt 

3 Ordet  'kreativ'  härstammar  från  latinets  creāre, som  bl.a.  betyder  “föda”,  “frambringa”,  “bringa 
någonting till existens” (URL 10; URL 11; Norstedts, 2000: 91). Den svenska motsvarigheten till 'kreativ' 
är således 'skapande' (URL 12; Norstedts, 2000: 262).

4 Ordet 'process' härstammar från latinets prōcessus, som bl.a. betyder “framskridande”, “förlopp” (URL 
13; URL 14, Norstedts, 2000: 1016).
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uppdrag från ny uppdragsgivare blir det i regel deras första uppgift att fastställa ”vadet” – 

vad det är som är väsentligt i uppdraget. Fastställandet av 'vadet' utgör den första fasen av 

kreatörernas skapande-förlopp och är grundläggande för deras arbete i helhet. Därför är 

också en grundlig  förståelse  för  denna fas  nödvändig  för  att  bilda en  vidare  inblick  i 

skapandet. I detta avsnitt ges en inblick i skapande-förloppets första fas, 'vadet', genom att 

betrakta denna utifrån två beståndsdelar:  Kärnan och yttrandet. Tillsammans utgör dessa 

själva grunden utifrån vilken 'vadet' fastställs, vilket görs genom att finna kärnan i det som 

ska marknadsföras och få denna att framträda genom ett enkelt yttrande.

KÄRNAN

När en arbetsgrupp antar ett  nytt  uppdrag ställs  de inför en mängd information 

utifrån  vilken  uppdraget  presenteras5.  Sådan information  framställs  vanligen i  en  bunt 

dokument som benämns ”brief”. En brief innehåller en stor mängd information som är 

sammanställd  för  att  personen  som  tar  del  av  dokumenten  ska  kunna  bilda  sig  en 

uppfattning om vad som är kännetecknande för det som ska marknadsföras, samt för de 

förutsättningar utifrån vilka det marknadsförs. Dessa förutsättningar kompletteras sedan 

också med det material som plannern sammanställer.

Genom att ta del av uppdragsgivarens brief bildar sig arbetsgruppen en uppfattning 

om uppdragets förutsättningar. Deras första uppgift är att ta till sig dessa förutsättningar 

för att därefter, som Sten uttrycker det, ”koka ner 'det där' i nån sorts reklamkoncept”. 

Detta innebär att ”man helt enkelt genomlyser företaget och funderar på vad det egentligen 

är  som är  grejen”,  säger  Frej;  för  att  utifrån det  ”trolla  ihop allting till  en  enda liten 

kompakt kärna av budskap” som Siv säger. En avgörande del av uppgiften är således att 

finna kärnan i det som ska marknadsföras: Att, som Frej säger, ”finna det där som är som 

en liten oslipad diamant i ett företag, som dom bara inte har sett riktigt”. Med Frejs ord, 

kan 'kärnan' betraktas som ”den minsta gemensamma nämnaren” i briefen, någonting som 

är  väldigt  enkelt,  men  som  i  sin  enkelhet  utgör  själva  grunden  för  det  som  ska 

marknadsföras. Att finna kärnan handlar således ofta om att ”backa tillbaks”, menar Alva; 

att sätta sig in i materialet6 och fråga sig: ”Vad är det här? Vad betyder det här egentligen? 

[...] Vad är liksom statyn i det här jävla granitblocket?”, som Tore uttrycker det. 

5 Ordet  presentera får  en  alltmer  passande  betydelse  i  detta  avseende  om dess  ursprungliga  latinska 
innebörd tas i beaktning: Prae- ”före” + esse ”att vara” (URL 1).

6 Att Tore använder ordet 'material' kan härledas till att han är en planner. Till plannerns uppgifter hör det 
att  samla in  information och att  göra efterforskningar utöver briefen.  Briefen är  alltså inte det  enda 
materialet i vilket arbetsgruppen söker efter 'kärnan', men principen är densamma. 
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Kärnan är någonting som ligger fördolt i briefen, och som utgör själva grunden för 

den. Därför är arbetsgruppens första uppgift att, som Frej säger, ”lyfta fram” det som ”har 

legat lite slumrande” hos uppdragsgivaren. Att finna kärnan utgör således en betydelsefull 

utgångspunkt i kreatörernas arbete. Men att enbart se kärnan framträda i briefen är inte 

tillräckligt  för  att  den  första  fasen  i  skapande-förloppet  ska  vara  avklarad.  För  att 

upptäckten av kärnan ska vara meningsfull måste den ackompanjeras av ett yttrande. 

YTTRANDET

I  samband  med  att  finna  kärnan  är  det  kreatörernas  uppgift  att  formulera  ett 

yttrande7 genom vilket  kärnan  kan  träda  fram.  Ett  sådant  yttrande  är  i  regel  mycket 

kortfattat och ryms vanligtvis i en enstaka mening. Avsikten med yttrandet är, som Frej 

säger, att ”hitta nånting som ringar in kärnan”, och att på så sätt ”omfatta kärnan i nån 

form av påstående eller nåt, nånting som kanske, eller kanske inte, blir liksom den här 

raden  som  hjälper  till  att  ge  liksom  kläder  åt  varumärket”.  'Yttrande'  är  en  lämplig 

benämning i detta avseende för att dess betydelse är förhållandevis bred. 'Yttrande' är en 

böjningsform av yttra, som betyder ”säga”, ”uttala ord” (URL 4). Det bör dock betonas att 

följande definition av begreppet utgår ifrån en mer bestämd form av yttrande; nämligen ett 

yttrande vari någonting påstås. 

För  att  bilda  en  närmare  förståelse  för  yttrandet  ska  vi  se  över  dess  tre 

grundläggande  betydelser.  Dessa  är  beroende  av  varandra  och  utgör  tillsammans 

innebörden av begreppet (Heidegger, 1962: 196). 

1. För  det  första  betyder  'yttrande'  att  förevisa8;  ”att  framställa  någonting  till 

beskådande” (URL 6). Genom yttrandet framställs det som marknadsförs till beskådande, 

inte  i  den  bemärkelse  att  yttrandet  skapar  en  blotta  föreställning9 om  det  som 

marknadsförs, men i den bemärkelse att yttrandet låter det som marknadsförs synas utifrån 

sig själv. I yttrandet ”skon är lätt”, ett exempel som illustreras av Olov, är det inte blott en 

föreställning om skon som förevisas, utan det är skon i det avseende den väsentligen är 

brukbar  och  lämplig  för  användning.  Yttrandet  förevisar  skons  väsentlighet.  Genom 

yttrandet framställs skon utifrån sig själv, oavsett om den är befintlig på den plats där den 

7 Då  informanterna  talar  om  det  som  här  benämns  'yttrande'  använder  de  en  mängd  olika  begrepp, 
däribland  ”koncept”, ”idékoncept”, ”reklamkoncept”, ”beskrivning”, ”påstående” och ”statement”.  Av 
dessa används de tre förstnämnda ofta i en bemärkelse som innefattar både 'yttrandet' och 'kärnan'. Detta 
är värt att ta i beaktning eftersom det framhäver oskiljaktigheten mellan 'kärnan' och 'yttrandet'. 

8 Förevisa: ty. ”aufzeigen”; eng. ”pointing out” (Heidegger, 1962: 196; URL 5; Norstedts, 2000: 1187).
9 Föreställning:  ty. ”vorstellung”;  eng. ”representation” (Heidegger, 1962: 196; URL 7; Norstedts, 2000: 

1082). 
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förevisas eller ej (jfr. Heidegger, 1962: 196).

2.  För  det  andra  innebär  yttrandet  att  det  som  marknadsförs  ges  en  definitiv  

karaktär. I yttrandet ”skon är lätt” framställs skon utifrån hur den väsentligen är brukbar 

och i vilket avseende den är lämplig för användning. Det som framställs i yttrandet är 

väsentligen skon, men i yttrandet avgränsas också framställningen av skon på så sätt att  

den framträder utifrån en särskild egenskap – nämligen dess 'lätthet'. Genom att ge den en 

definitiv karaktär, 'lätthet', avgränsas skon från skor i allmänhet. I den andra betydelsen av 

'yttrandet' tydliggörs således skons väsentlighet; den framställs som den där skon, och inte 

som  vilken  sko  som  helst  (jfr. Heidegger,  1962:  196,  197).  Att  ge  det  som  ska 

marknadsföras en definitiv karaktär innebär att framställa detta genom att tydliggöra dess 

väsentlighet.

3. För det tredje betyder 'yttrande'  att meddela10. Begreppet 'meddela' har i denna 

bemärkelse samma innebörd som begreppet kommunicera, vilket härstammar från latinets 

commūnicō, som betyder “ta andel i”, “dela med”, “föra samman” (URL 9). Genom ett 

yttrande framställer vi någonting till  beskådande så att andra kan beskåda det  med oss 

(Heidegger, 1962: 197). Detta innebär att vi  delar  det som framställs för beskådan  med 

andra.  Vi  med-delar  andra  om det  som framställs  för  beskådan  genom att  ge  det  en 

definitiv karaktär. För att betona denna betydelse av begreppet – akten att dela någonting 

med andra – skrivs med-delande med bindestreck.

I och med formuleringen av yttrandet fastställer arbetsgruppen att “okej, det är det 

här vi ska kommunicera” genom att “skära bort allt onödigt och fokusera på en sak”, som 

Olov säger.  Innebörden av yttrandet  är  således att  kreatörerna framställer  det  som ska 

marknadsföras till beskådan genom att ge det en definitiv karaktär, och att de gör detta på 

ett  sätt  som  tillåter  dem  att  beskåda  det  tillsammans  med  varandra  och  med 

uppdragsgivaren. Genom yttrandet med-delar arbetsgruppen kärnan. Eftersom kärnan inte 

kan framträda såvida inte yttrandet är formulerat, är detta avgörande för att 'vadet' ska 

kunna fastställas. Kärnan och yttrandet är 'vadet', och tillsammans utgör de själva grunden 

för kreatörernas fortsatta arbete:  Det är “nån sorts  plattform som vi är  överens om att 

'härifrån jobbar vi'”, säger Sten. 

10 Meddela: ty. ”mitteilung”; eng. ”communication” (Heidegger, 1962: 197; URL 8). 
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2.2 DEN ANDRA FASEN: IDÉANDET

Genom yttrandet framställs och med-delas kärnan. Detta yttrande utformas i första 

hand för att arbetsgruppen ska kunna fastställa 'vadet' –  vad det är som är väsentligt i 

uppdraget.  När kärnan är funnen och yttrad, och därmed framställd för beskådan inom 

arbetsgruppen och för uppdragsgivaren, återstår det för kreatörerna att skapa ett uttryck 

genom vilket  'vadet'  kan  kommuniceras  på  marknaden.  'Kommunikation'  är  ett  flitigt 

använt begrepp bland informanterna,  och grundläggande för deras verksamhet överlag. 

Den huvudsakliga verksamheten på en reklambyrå är att kommunicera. Till detta hör att 

kreatörerna  ibland  benämns  ”kommunikatörer”,  och  att  deras  skapandeförmåga 

kännetecknas  av  att  de  äger  ”en  speciell  kommunikativ  gåva”,  som  Frej  säger. 

'Kommunikation'  har översatts 'med-delande'; att  dela någonting  med andra.  I och med 

formuleringen av yttrandet har arbetsgruppen fastställt  att  “okej,  det  är  det  här vi  ska 

kommunicera”, som Olov säger. Deras följande uppgift är sedan, med Frejs ord, “att börja 

göra kommunikation runt det”. Detta innebär att “på nåt vis koda det i nån intressantare 

kontext”,  säger  Sten.  Den  andra  fasen  i  skapande-förloppet  går  således  ut  på  att 

frambringa  idéer  för  hur 'vadet'  kan  med-delas.  Följaktligen  benämner  informanterna 

denna fas ”idéprocessen”, “idéarbetet” eller  ”idéandet”. I detta delkapitel ska vi betrakta 

idéandet utifrån tre olika skeden: 'Bollandet', 'betvivlan' och 'utmejslandet'. 

BOLLANDET

Den första  intervjun var  med Sten och tog plats  i  ett  av byråns  konferensrum. 

Under  intervjun  avbröts  vi  av  att  ett  par  unga  medarbetare  behövde  rummet  för  att 

förbereda inför ett möte. För att fortsätta samtalet tog han mig till en plats belägen på 

motsatt sida av byråns lokaler. Detta var den matsal i vilken jag mötte Alva och Olov. 

Matsalen är omgiven av sju mindre rum, alla åtskilda i färg och inredning. Till salen hör 

ett  öppet  kök  utrustat  med  kylskåp,  diskmaskiner,  mikrovågsugnar  och  en  stor  kaffe-

maskin. De omgivande rummen är avgränsade från matsalen med genomskinliga väggar, 

vilka kan täckas för med gardiner. De flesta av dem är antingen inredda med låga breda 

soffor eller med låga breda fåtöljer, och inbjuder således till en bekväm och nedsjunken 

sittställning. Det låga möblemanget är även utmärkande för byråns konferensrum, även 

om dessa har en betydligt mer kal och monoton miljö. I matsalen är golvet svart, liksom 

bord, stolar och köksluckor. De omgivande rummen har heltäckande mattor i skilda färger. 

Rummen är en plats dit de anställda kan dra sig tillbaka från sina skrivbord, belägna i 
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kontorslokalen  en  trappa  ned,  för  att  kunna  stänga  in  sig  och  arbeta  i  enskildhet. 

Följaktligen är det vanligtvis till dessa rum kreatörerna drar sig tillbaka för att “idéa”. Med 

undantag för den andra intervjun med Sten, vilken tog plats i ett ytterligare konferensrum, 

var det också på denna plats det återstående fältarbetet kom att äga rum. 

Tiden som avsätts för idéandet varierar från uppdrag till  uppdrag,  och beror på 

huruvida det är en ny kampanj eller ej. I de fall då man arbetar med ett helt nytt uppdrag, 

vilket också är vår utgångspunkt, kan idéandet pågå i flera veckor. Under denna period 

arbetar man i grupper om minst två kreatörer – en AD och en copy. 

'Vadet',  briefen,  och  det  material  plannern  sammanställer,  utgör  tillsammans  de 

förutsättningar  utifrån  vilka  idéandet  äger  rum.  Utifrån  dessa  sätter  sig  kreatörerna 

tillsammans och “bollar” idéer. Detta innebär att de “släpper dom där spärrarna och vräker 

ur  sig  alla  dåliga  idéer,  och  förhoppningsvis  blandat  med  lite  bra,  och  ger  varandra 

associationer”  säger  Siv.  Bollandet,  menar  Sten,  är  ett  skede  i  idéandet  under  vilket 

kreatörerna  “bara  låter  massor  av  idéer  komma”  och  “sporrar  varandra  och  liksom 

associerar fritt tillsammans”. I detta skede betonas vikten av att lämna alla “rationella” 

överväganden bakom sig för att ge hän åt känsla och intuition. 'Rationalitet' åsyftar i detta 

avseende en form av kognition eller tankeverksamhet, i vilken uppdragets förutsättningar 

tas i beaktning genom att överväga fakta. Sten, som har arbetat som kreatör i 35 år och är  

en av byråns grundare, belyser vikten av att kreatörerna tillåter “så fritt skapande som 

möjligt” under bollandet, samt att  människors individualitet vad gäller skapande måste 

respekteras,  och att  det  därför  inte  kan bestämmas från ledningsnivå hur  idéandet  ska 

utföras. För idéandet finns det en mängd olika tillvägagångssätt. Dessa lämpar sig olika 

för olika individer, och varierar också mellan olika grupper och byråer. 

Vanligtvis  är  det  en  avslappnad  och  lekfull  stämning  som  råder  i  rummen, 

åtminstone då de betraktas från matsalen. Det är inte ovanligt att folk sitter på soffkanter, i 

fönsterkarmar eller med fötterna på bordet. I samtliga dessa ställningar kan de ge uttryck 

för både eftertänksamhet och allvarsamhet, såväl som för lättsamhet och utsvävningar, och 

det är ibland svårt att fastställa huruvida de arbetar eller ej. I vissa av rummen ligger det 

papper utspridda på bord, stolar och golv, och väggarna är systematiskt utsmyckade med 

alltifrån bilder och skisser,  till  anteckningar och tidningsurklipp. Att klä väggarna med 

skisser  och  anteckningar  är  ett  vanligt  förekommande tillvägagångssätt  för  idéandet,  i 

synnerhet bland de unga kreatörerna på denna byrå. Detta går till så att idéerna skrivs ned 

på små lappar, skissas upp på papper eller återges med hjälp av bilder och tidningsurklipp, 

för att sedan sättas upp på väggen. Utifrån dessa kollage av stödord, skisser och bilder kan 
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kreatörerna sedan se över, sortera och experimentera med idéerna. 

Oavsett  vilket  tillvägagångssätt  som  tillämpas  är  bollandet  ett  skede  i  vilket 

kreatörerna “slänger [...] ur sig alla konstiga idéer”, som Alva säger. Det som är väsentligt 

för idéandet är således att frambringa idéer, oavsett huruvida dessa är användbara eller ej. 

Arbetet på byrån sker nästan uteslutande i grupp, och detta gäller inte minst idéandet. Det 

är även vanligt förekommande att man tar del av andra gruppers idéarbete, bland annat 

genom att komma med förslag och synpunkter. Att ta del av utomstående idéer kan vara 

givande för att se det egna uppdraget utifrån nya infallsvinklar. Därmed händer det också 

att kreatörer idéar utifrån väggar som är klädda med idéer för utomstående uppdrag. Att 

anbringa idéer från utomstående uppdrag kan vara ett sätt för kreatörerna att “locka fram” 

idéer för det egna uppdraget, menar Olov. 

Att idéandet sker i grupp, och att det sker förhållandevis öppet på byrån, är ingen 

tillfällighet. Bollandet framskrider genom att med-dela och del-taga11 idéer. Det är utifrån 

med-delande och del-tagande nya idéer  “dyker  upp”.  Således  är  det  inte  heller  någon 

tillfällighet att flertalet informanter använder begreppet 'bolla' i detta avseende. Att bolla 

innebär att med-dela en boll genom att del-taga i ett bollspel. I samma bemärkelse innebär 

bollandet av idéer “att man lyfter upp grejer och smashar tillbaka”, som Alva säger, eller 

att man “passar bollen över planen, slutligen är det nån som gör mål”, som Siv beskriver 

det. Med-delande förutsätter del-tagande. Därmed handlar inte del-tagandet i första hand 

om att ta del av andra gruppers arbete. Snarare är del-tagandet en viktig förutsättning för 

arbetet inom den egna gruppen, vilket underlättar frambringandet av nya idéer. 

Att frambringa idéer förutsätter bland annat “en förmåga att kunna släppa 'den där' 

spärren”, som Siv uttrycker det, och kanske framför allt att “våga säga dåliga idéer”, som 

Olov påpekar. Med Alvas ord, är det genom att med-dela och del-taga idéer som idéerna 

“växer fram”. För att idéerna ska kunna med-delas måste där föreligga ett del-tagande – 

det är  svårt  att  med-dela bollen om man inte tillåter varandra att  del-taga i  spelet.  En 

avsevärd  aspekt  av  idéandet  är  således  att  “man  måste  vara  väldigt  generös  i  den 

processen, mot varandra, och låta vilka idiot-tankar som helst dyka upp”, säger Sten. 

SKEDET AV BETVIVLAN OCH 'DET OMEDVETNA'

På frågan om varifrån idéerna frambringas ges inga tydliga svar. Somliga hänvisar 

till  en  påverkan  från  omgivningen,  vilket  innebär  att  idéerna  'omedvetet'  bringas  från 

11 I likhet med 'med-dela', skrivs 'del-taga' med bindestreck för att betona en betydelse av begreppet som 
åsyftar själva akten att ta del av någonting. 
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tidigare erfaren varseblivning. Andra hänvisar till det omedvetna som en väsentlig källa i 

detta  avseende.  Låt  oss  begrunda  detta  begrepp  –  'det  omedvetna'  –  vad  har  det  för 

innebörd? 

'Det omedvetna' är i synnerhet en beteckning för allt det som vi inte är medvetna 

om. Det är en negation av det medvetna. I samma ögonblick som någonting uppträder i det 

medvetna fältet upphör det att vara omedvetet, oavsett om det är ringarna runt Saturnus 

eller  ett  trauma  från  barndomen.  I  samma  bemärkelse  återblir  någonting  omedvetet  i 

samma ögonblick som det upphör att vara ett innehåll i det medvetna fältet. Utifrån denna 

betydelse  av  begreppet  innefattar  således  det  omedvetna  allt  som,  från  ögonblick  till 

ögonblick, inte utgör ett innehåll i det medvetna fältet, oavsett om det är glasögonen på 

näsan eller tankar om framtiden. Denna innebörd av begreppet är dock alltför bred och 

tämligen  intetsägande.  När  informanterna  hänvisar  till  'det  omedvetna'  åsyftar  de 

någonting betydligt mer specifikt och betydelsefullt. 'Det omedvetna' används inte blott 

som en  benämning  för  allting  som för  stunden  är  frånvarande  i  det  medvetna  fältet. 

Snarare  är  det  någonting  som  är  väsentligt  för  medvetenhet  och  som  bearbetar  och 

företräder  det  medvetna  innehållet.  Frej  säger:  “Jag  har  nån  slags  tillit  till  att  det 

omedvetna, eller undermedvetna, jobbar hela tiden [...] Jag jobbar inte de facto med det, 

men jag jobbar med det ändå. På nåt sätt. Och litar till att det kommer; jag kommer dit.” 

'Det  omedvetna'  är  således  någon  form  av  väsen  som  samverkar  med  'det 

medvetna'.  Det  är  någonting  som  har  ett  ändamål  och  som  påverkar  det  medvetna 

innehållet.  Följaktligen kan 'det  medvetna'  och 'det  omedvetna'  förstås  som “parallella 

processorer”, säger Tore. De är två autonoma beståndsdelar av sinnet som samverkar sida 

vid sida. 'Det omedvetna' är en teoretisk tolkningsmall genom vilken informanterna förstår 

hur det kommer sig att färdiga idéer plötsligt kan uppdagas för dem. Det är ett sätt för dem 

att  förhålla  sig  till  mysteriet  om varifrån  idéerna  springer  och varför  de plötsligt  kan 

framträda i form av färdiga föreställningar i det medvetna fältet. 'Det omedvetna' betraktas 

som det väsen som före-ställer12 föreställningar, och därmed även idéer. 'Det omedvetna' i 

sig kan dock varken bevittnas eller föreställas. Därav är det trots allt nödvändigt att 'backa 

tillbaka', och ta den bredare innebörden av 'det omedvetna' i beaktning. 

Begreppet 'frambringa' används för att belysa att informanterna i allmänhet talar 

om idéerna som någonting som redan är befintligt och som 'bringas fram'. När de talar om 

idéandet  använder  de  återkommande  uttryck  som  antyder  att  idéerna  springer  ur 

12 Precis som med 'med-dela' och 'del-taga', skrivs 'före-ställer' med bindestreck för att betona en betydelse  
av begreppet som åsyftar själva akten att ställa upp någonting i förväg. 
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någonting. Till dessa hör bland annat “dyker upp”, “släppa fram”, “locka fram”, “lyfter 

upp”, ”kommer” och “kläcker”. Frågan om varifrån idéerna 'kommer' visar sig dock vara 

svårbesvarad. Källan ur vilken idéerna springer förblir okänd för informanterna. Den är 

någonting som ligger bortom ljuset av deras medvetna fält, och, oavsett med vilka teorier 

de väljer att närma sig en förståelse för den, förblir den 'o-medveten'. Då informanterna 

befinner sig i idéandet ställs de inför en okänd avgrund i vilken de föreställer sig att 'det 

omedvetna'  råder.  Ingen  kan  dock  riktigt  beskriva  erfarelsen  av  'det  omedvetna'. 

Följaktligen talar de flesta om det i termer av 'tro': “Jag tror ju stenhårt på det omedvetna”, 

säger Tore. Oavsett vilka knep och tillvägagångssätt kreatörerna använder för att 'locka 

fram' idéer undkommer de inte det faktum att de i slutändan inte kan råda över vilka idéer 

som 'dyker  upp',  eller  när  idéerna  'kommer'. 'Det  omedvetna'  är  bortom räckhåll  och 

bortom behärskning. Sten menar dock att duktiga kreatörer kan träna “sig på att få lite mer 

tillgång till sitt undermedvetna”13. Deras skapande utmärks på så sätt av “att våga släppa 

fram det och att också våga lita på det i större utsträckning”, säger han. Just tilliten till 'det 

omedvetna' är viktig för kreatörernas skapande. Den okända avgrunden utgör ett tomrum 

som åtskiljer kreatörerna från de idéer som frambringas. Det är ett hopp, 'a leap of faith', 

mellan de tillvägagångssätt som tillämpas för idéandet och själva akten av att frambringa 

idéer.  Oavsett  hur  mycket  kunskap,  erfarenhet  och  olika  tillvägagångssätt  kreatörerna 

besitter är de utelämnade till hoppet14 om att idéer 'dyker upp' ur detta tomrum. Detta hopp 

grundar sig i en tro på 'det omedvetna'. 

Idéandet kan pågå intensivt under flera veckors tid och det kan stundvis kännas 

väldigt  motgångsfullt  och  betungande.  Tyngden  i  detta  arbete  ligger  inte  minst  i  att 

kreatörerna själva förkastar idéerna, och att de inte tycker sig frambringa någonting av 

värde. Med undantag för Frej, beskriver samtliga ett skede av betvivlan under idéandet, då 

de grips av hopplöshet, förtvivlan och uppgivenhet. Detta skede kännetecknas av att de 

betvivlar  huruvida  de  kommer  att  frambringa  en  idé  som känns  tillräcklig.  Skedet  av 

betvivlan bör inte härledas till att informanterna har bristande erfarenhet eller avsaknad av 

trygghet i arbetet. Tvärtom. De flesta informanter är både erfarna såväl som framgångsrika 

i branschen. Trots detta, beskriver de hur känslor av förtvivlan och hopplöshet vanligen, 

och med få undantag, infinner sig under idéandet. Detta beskrivs på olika sätt. För somliga 

tycks det inträda tidigt i idéandet och bestå under större delen av tiden. För andra tycks det 

vara någonting som återkommer i olika perioder, och som emellanåt avlöses med känslor 

13 'Undermedvetna' och 'omedvetna' används med samma betydelse.  
14 Begreppet 'hopp' används här med samma betydelse som engelskans ”leap”.
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av  hoppfullhet  och  lättsamhet.  Oavsett  vilket,  så  är  detta  ett  skede  under  vilket 

informanterna är utelämnade till att förlita sig på att rätt idéer 'dyker upp'. Oavsett hur 

många knep de har för att frambringa idéer undkommer de aldrig att idéerna springer ur en 

okänd källa. I detta avseende grundar sig således idéandet på en viss tillit till att idéerna 

'kommer', förutsatt att de avsätter tillräckligt mycket tid till  att idéa. Olov säger: “Alla 

kreatörer levererar dåliga idéer. Det handlar bara om att hålla ut tills dess att man hittar nåt 

som är riktigt jävla bra. Sen fortsätta ännu längre. [...] Men det känns alltid lika hopplöst 

och helt omöjligt. Alltid.”

Många beskriver frambringandet av idéer som en plötslig upptäckt. Sten beskriver 

detta som ett ”eureka-ögonblick”, vilket är ett begrepp som återfinns i andra studier på 

reklamskapande15 (Callahan och Stack, 2007: 272). Ofta är det i samband med ett skede av 

betvivlan som en idé,  eller  insikten om en idé,  plötsligt  'dyker upp'.  Siv säger:  “Först 

känns det så här som att det är helt låst ibland, och sen kommer man till en punkt bara, där 

det liksom [knäpper fingrarna] knäpper till så där; att man kommer över en viss peak och 

då  är  det  som ett  ok  som  släpps.”  Återigen  hänvisar  flera  av  informanterna  till  'det 

omedvetna' som en avgörande aktör inför denna upptäckt. Och återigen innebär detta en 

tillit till att 'det omedvetna' bearbetar idéerna bortom ljuset av det medvetna fältet. Därmed 

betonar  Olov,  Tore  och  Sten  vikten  av  “att  sova  på  saken”  i  samband  med  att  den 

slutgiltiga idén ska kunna frambringas. Tore säger: “Alla, eller väldigt många, människor 

som  jag  känner,  som jobbar  med  reklam till  exempel,  säger  ju  samma  sak;  att  man 

liksom... man kommer inte på det, och sen helt plötsligt vaknar man nästa morgon och så 

[...] finns det nånting där. Eller så har man [...] lagt det åt sidan, och så har man låtit det  

undermedvetna16 jobba, och så helt plötsligt dyker det upp nånting. Så exakt hur processen 

går till är svårt att säga.”

Att sova på saken och låta idéandet vila anses inte i första hand vara någonting som 

påtvingas genom ett skede av betvivlan, även om detta förekommer. Snarare hör det till 

kreatörernas arbete att lära sig behärska förmågan att kunna lämna idéandet bakom sig och 

överlåta arbetet till 'det omedvetna'. Skedet av betvivlan påvisar, snarare än påtvingar, att 

det är tid att 'släppa' idéandet och låta 'det omedvetna' spela ut sin roll. Sten säger: “När 

15 Robey Callahan och Trevor Stack, som också har studerat kreatörers arbete, använder sig av begreppet 
'eureka-ögonblick' (”eureka moment”) för att åsyfta ett ögonblick då idéer 'tycks komma ut ur det blå'  
(”seem to  have  come out  of  the  blue”).  Vidare  menar  de  att  dessa  ögonblick  vanligen  kommer  då 
kreatörerna lämnar idéarbetet för att vila eller ägna sig åt någonting annat: ”Often, such eureka moments 
come unbidden. One can nevertheless increase their likelihood by reminding oneself of the task at hand 
and then doing something else entirely unrelated. [...] Many creatives find that ideas come to them in 
sleep, when only their minds are in motion.” (Callahan och Stack, 2007: 272)

16 'Det undermedvetna' och 'det omedvetna' används med samma betydelse. 
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man fyller på med massor, massor, massor av olika tankar och idéer så måste man [...] bara 

släppa det under en tid och göra nåt helt annat. Och det är ofta – Sen! – sen kommer det 

liksom.  Det  där  råder  man  ju  inte  riktigt  över.  Man  kan  ju  försätta  sig  i  såna  där 

situationer, men man måste också vara duktig på att släppa idéarbetet för annars så blir det 

krampaktigt till slut.”

UTMEJSLANDET

Bakom skedet av betvivlan vilar en tillit till att idéerna 'kommer'. För många är det 

'det  omedvetna'  man  förlitar  sig  på.  Tilliten  till  'det  omedvetna'  grundar  sig  i  en 

uppfattning om att det bearbetar idéerna bortom ljuset av det medvetna fältet. I samma 

mån som flertalet informanter framhäver vikten av hårt arbete, framhäver de också vikten 

av att lämna idéandet bakom sig för att “sova på saken” och “låta 'det omedvetna' ta hand 

om” idéerna, som Sten säger. Detta tycks inte minst vara en viktig aspekt av det tredje 

skedet  i  idéandet,  i  vilket  de bedömer  idé-utkastet  för  att  därigenom,  med Alvas  ord, 

“mejsla ut” den slutgiltiga idén. Detta skede – utmejslandet – beskrivs på olika sätt och 

kan variera från uppdrag till uppdrag. I vissa fall tycks idéandet vara ett förhållandevis 

linjärt förlopp, i enlighet med vilket bollandet äger rum tills dess att 'rätt' idé frambringas. 

Mer vanligt är dock att bollandet och utmejslandet sker omlott, vilket innebär att idéandet 

framskrider genom ett kontinuerligt skiftande mellan att bolla och att mejsla ut. Oavsett 

vilket, är detta ett skede under vilket kreatörerna, och kanske även plannern, beslutar om 

vilka idéer som är mest lämpliga för uppdragets ändamål, för att därigenom frambringa 

den slutgiltiga idén. Det är genom att mejsla ut bland idéerna som den slutgiltiga idén tar 

form. I utmejslandet betraktar kreatörerna de frambringade idéerna för att urskilja vilka av 

dessa  som är  användbara.  I  detta  skede är  det  inte  ovanligt  att  nya idéer  frambringas 

genom  att  plocka  isär  redan  befintliga  idéer  och  att  utifrån  dessa  skapa  nya 

sammansättningar. Det väsentliga i utmejslandet är att idéandet skrider mot en slutgiltig 

idé. 

I  samband  med  utmejslandet  är  det  i  regel  nödvändigt  att  ta  'rationella' 

överväganden  i  beaktning,  bland  annat  genom att  bedöma  idéerna  utifrån  uppdragets 

förutsättningar. Samtliga informanter beskriver dock bedömningen av idé-utkastet som en 

känslomässig akt. För att en idé ska vara rätt måste den kännas rätt. Frej menar att den 

slutgiltiga idén ska vara någonting “som känns rätt, ringer rätt i förhållande till avsändarn, 

och  som  [...]  känns  aktuellt  och  angeläget  för  människor  att  vilja  bry  sig  om 
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överhuvudtaget”. Utmejslandet vilar på en tillit till att känsla och intuition, som medlare 

för 'det omedvetna', 'pekar ut' den rätta idén. Uppdragets förutsättningar utgör dock, med 

Frejs ord, “viktiga parametrar” vid bedömningen av idé-utkastet. Sten och Frej säger att 

förutsättningarna  sätter  “ramarna”  för  bollandet  och  utmejslandet.  Förutsättningarna 

utmärker alltså gränserna för idéandet, utifrån vilka idéerna bedöms rationellt. Känsla och 

intuition förblir dock de överordnade angivarna för den slutgiltiga idén. Förutsatt att en idé 

'ringer'  med  förutsättningarna,  anses  den  vara  rätt  såvida  den  “rör  vid  nån  sorts 

känslocenter,  i  hjärnan måste  det  ju  va.  Att  man nånstans  känner  att  det  här...  Det  är 

nånting som berör en själv helt enkelt. Det är en tanke som berör en själv. Och då inbillar 

man ju sig gärna att det kommer att beröra andra också”, säger Siv. 
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3. “RAKT IN I HJÄRTAT”

I den första fasen av skapande-förloppet – 'vadet' – fastställer arbetsgruppen  vad 

det är som ska med-delas. I den den andra fasen – idéandet – fastställer de hur detta ska 

med-delas. Detta 'hur' handlar om att frambringa en idé som underbygger med-delandet av 

'vadet'.  Ändamålet  med  idéandet  är  att  innesluta  'vadet'  i  en  idé genom vilken  med-

delandet kan ske. I enlighet med detta betonar flertalet informanter att kommunikation inte 

enbart kan förstås med att “överföra information” från ett subjekt till ett annat. Tore säger: 

“Kunskaps-delen, 'vadet', informationsöverföringen, det är inte den som är viktig. Utan det 

är  liksom  allt  det  där  andra.  Det  är  kroppsspråket;  det  är  liksom  mjuk-delarna  i 

kommunikationen. Det är de kreativa elementen: färgerna, tonläget, rösterna, eller liksom, 

vad det nu är för nånting. [...] Det är [...] fluffet runt om; det kreativa – det är liksom det 

som egentligen är det viktigaste innehållet.”

Följaktligen går idéandet ut på att frambringa fluffet runt om 'vadet'. 'Fluffet' är en 

idé som omsatts till ett format, det vill säga den form en idé givits genom hantverket och 

produktionen av reklamen. 'Fluffet' utgör det innehåll i reklamen som, förhoppningsvis, 

frammanar  känslor  och  emotioner  hos  mottagaren.  I  detta  kapitel  bildas  en  närmare 

förståelse för betydelsen av känslor och emotioner i reklam och reklamskapande. Detta 

görs genom att betrakta dessa utifrån fenomet stämning17. 

3.1 T” ALA TILL FOLKET SÅ ATT FOLKET FÖRSTÅR”

I föregående kapitel framgick att känsla och intuition anses vara grundläggande för 

idéandet,  och  i  synnerhet  för  utmejslandet  av  den  slutgiltiga  idén.  Detta  är  ingen 

tillfällighet. Vikten av att kreatörerna själva berörs känslomässigt av  idéerna, och att de 

berörs av dem på ett lämpligt sätt, ligger i att det mest angelägna med reklam anses vara 

att frammana känslor och emotioner hos reklamens mottagare. Detta är någonting som 

betonas av samtliga informanter. 'Känslor'  och 'emotioner' är två begrepp som används 

med en oskiljaktig betydelse, och som i regel tycks åsyfta samma innebörd. Dessa begrepp 

17 Då  Heidegger  talar  om  stämning (ty.  ”stimmung”;  eng.  ”mood”),  gör  han  detta  utifrån  begreppet 
'sinnestillstånd'  (ty.  ”befindlichkeit”;  eng.  ”state-of-mind”).  Han  definierar  'sinnestillstånd'  i  termer 
'stämning'. Jag har dock valt att inte urskilja dessa begrepp. (Heidegger, 1962: 172 ftn.)
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tillskrivs den motsatta betydelsen av 'rationalitet', vilket, som nämnts ovan, åsyftar en form 

av tankeverksamhet.  Olov säger:  “Vi pratar  ju  mycket om att...  att  folk tänker inte  så 

rationellt. Utan det är mer emotionellt. Vi vill att folk ska bli glada liksom, när dom ser det 

där varumärket. Eller  känna nånting liksom. Det behöver inte alltid va så konkret. [...] 

Men att... det är det viktigaste. Tror jag.” 

Kreatörernas  skapande  kännetecknas  i  detta  avseende  av  “förmågan  att  kunna 

beröra i kommunikativa uttryck”, som Frej uttrycker det. Med Sivs ord innebär detta att 

frambringa  idéer  “som  skapar  känslor  hos  människor”.  Men  vad  har  känslor  och 

emotioner för betydelse för med-delandet? Finns det något ändamål med att frammana 

känslor och emotioner genom reklam? För att närma oss svaren på dessa frågor behandlas 

känslor och emotioner utifrån benämningen sinnesstämning18. Oavsett huruvida begreppen 

'känsla'  och  'emotion'  åsyftar  åtskilda  betydelser  eller  ej,  sammanfaller  de  båda  under 

denna benämning; antingen på så sätt att de uppträder i en sinnesstämning eller att de är 

en sinnesstämning.  För  att  uppnå en  mer  grundlig  betydelse  för  dessa  begrepp är  det 

nödvändigt att ta ett steg tillbaka, och behandla dessa ur ett perspektiv av 'sinnesstämning'.

VÅR BEFINTLIGHET I TILLVARON ÄR GRUNDAD I EN SINNESSTÄMNING

Så länge vi befinner oss i tillvaron har vi alltid en sinnesstämning. Att 'vi befinner 

oss i tillvaron' betyder att vi är i den bemärkelse att vi existerar och är medvetna om vår 

existens. Begreppet  befintlighet betyder “existens”, och  tillvaro betyder “förhållandet att 

existera”  (URL  17,  URL 18).  Vår  befintlighet  är  således  det  mest  närvarande  och 

självklara  i  tillvaron:  Vi  är vår  befintlighet  i  tillvaron  (vår  existens  i  förhållandet  att 

existera). Fenomenet 'sinnesstämning' kan betraktas som ett ursprungligt slag av tillvaro 

som  är  grundläggande  för  tillvaron  i  helhet  (Heidegger,  1962:  174,  175).  Vår 

sinnesstämning  är  det  mest  alldagliga  och  närliggande  i  vår  befintlighet;  den  är  vårt 

humör, hur vi 'känner oss'  från dag till  dag (Heidegger,1962: 172). I vår befintlighet i 

tillvaron befinner vi oss alltid i en sinnesstämning. Därmed kan vi aldrig vara vi utan 

sinnesstämning,  men glider alltid  mellan sinnesstämningar,  från den ena till  den andra 

(Heidegger,  1962:  173-175).  Följaktligen ställs  vi  ständigt  inför  tillvaron  genom  den 

sinnesstämning i vilken vi befinner oss (Heidegger, 1962: 174). 

Fenomenet 'sinnesstämning' betraktas som ett ursprungligt slag av tillvaro, och är 

således  grundläggande  för  vår  befintlighet  i  tillvaron.  Denna  innebörd  av  fenomenet 

18 Heidegger  skiljer  inte  på  'stämning'  och  'sinnesstämning'.  Ovanstående  översättning  (ftn.  17)  gäller 
därmed även för 'sinnesstämning'.
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kommer fram i informanternas uttalanden och är närvarande i, såväl som grundande för, 

deras  verksamhet.  Med  utgångspunkt  i  sina  yrkesroller  belyser  flertalet  av  dem 

fenomenets  grundläggande betydelse för  tillvaron,  och i  synnerhet  för  en tillvaro  som 

präglas av reklam. Detta kommer inte minst till  uttryck då Tore och Sten härleder till 

vetenskaplig forskning för att belysa hur denna alltmer bekräftar vikten av känslor och 

emotioner.  Tore  säger:  “Känslorna  spelar  alltid  in.  Dom  kommer  alltid  före  liksom 

rationella tankar. [...] Vi är inte så jävla rationella som man tror. Och det som är skönt med 

det där, det är att äntligen så har liksom vetenskapen kommit ifatt, eller börjat komma 

ifatt, det som människor alltid har vetat lite grann.”

Vetenskapen förser informanterna med ett allt fastare underlag för vikten av hur 

'sinnesstämning' är vidkommande i deras yrke, men framförallt ger den bekräftelse på en 

föreliggande intuitiv förståelse för deras verksamhet: “Jag tycker nästan undantagslöst att 

det är så att för varje ny grej man får lära sig om [...] vad vetenskapen kommer fram till,  

[...] så tycker jag nästan alltid att att man blir så här: '[pustar ut] Va skönt att det var så!' 

Men det är ju det man har känt, men man har inte riktigt vetat om det”, säger Sten.

Som tidigare nämnts, är det ingen tillfällighet att kreatörerna betonar vikten av att 

lämna rationella  överväganden bakom sig under idéandet för att  ge hän åt  känsla  och 

intuition. Detta är angeläget för att att reklam anses kommunicerar inom ett känslomässigt 

och  omedvetet  fält.  I  mån  om att  skapa  reklam som “når  fram” är  det  väsentligt  att 

kreatörerna utgår ifrån detta fält under skapandet. Sten menar ett eftersom reklamskapande 

till  stor  del  handlar  “om att  jobba  med  de  undermedvetna19 signalerna”  så  utgår  inte 

kreatörerna ifrån “att om vi gör den här filmen, eller den här annonsen, på det här sättet, 

då kommer folk att  tänka så här. För folk tänker inte på reklam; det ligger ganska långt 

bort i periferin bland saker som folk på riktigt är intresserade av. Utan det är mycket mer 

[...] subtilt: Vilken känsla ska folk få för det här varumärket?” 

Hur kommer det sig att informanterna i huvudsak talar om känslor och emotioner 

som någonting omedvetet? 

I  detta  avseende är  det  nödvändigt  att  ta  den  bredare  betydelsen  av  begreppet 

'omedvetenhet' i beaktning: Vår sinnesstämning är omedveten i den mån att den för det 

mesta inte utgör ett medvetet innehåll, även om den alltid är inom räckhåll och tillgänglig 

för medvetandet. I egenskap av att tillhöra (eller utgöra) en sinnesstämning, är känslor och 

emotioner bland det mest närliggande i vår befintlighet i tillvaron. I våra vardagliga liv är 

vår sinnesstämning så närliggande och grundläggande i vår befintlighet att den tenderar att 

19 'Undermedvetna' har samma betydelse som 'omedvetna' i denna bemärkelse. 
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undgå vår uppmärksamhet. Om sinnesstämningen kännetecknas av hunger, till exempel, är 

det  rimligt  att  anta  att  uppmärksamheten  riktas  mot  möjligheterna  att  bringa  föda  till 

tillvaron  i  större  utsträckning  än  den  riktas  mot  själva  hungerkänslan  i  sig.  Givetvis 

uppmärksammar vi stundvis hungern (och förmodligen med allt jämnare mellanrum desto 

mer mödosam den blir) men ofta övergår detta snabbt till att se över möjligheterna för att 

finna föda. 

Att vi vanligtvis är omedvetna om vår sinnesstämning antyder att vi har för vana 

att vända oss bort ifrån den egna kroppen genom att ta tillflykt till omgivningen och till 

tillvarons innehåll i överlag. Detta innebär dock inte att vår sinnesstämning upphör att vara 

grundläggande för  vår  befintlighet  i  tillvaron.  Då vi tar  tillflykt  till  omgivningen,  och 

således vänder oss bort från kroppen, gör vi alltid detta utifrån den sinnesstämning i vilken 

vi  befinner  oss  (Heidegger,  1962:  175).  Det  är  den  sinnesstämning  genom  vilken 

tillflykten tas som kännetecknar själva tillflykten (Heidegger, 1962: 174). Tillflykten till 

föda, till exempel, kännetecknas av hunger eller aptitligt begär. Oavsett om vi är medvetna 

om  vår  sinnesstämning  eller  ej,  är  denna  grundläggande  för  hur  vi  riktar  oss  mot 

omgivningen och ”kastar oss ut” i den (Heidegger, 1962: 174). Att informanterna betonar 

vikten av att reklam frammanar en sinnesstämning, och att detta i mångt och mycket sker 

bortom ljuset av det medvetna fältet, bör således inte förväxlas med att deras ändamål är 

att  manipulera  'det  omedvetna'  hos  reklamens  mottagare.  I  många  fall  är  det  snarare 

tvärtom. Kreatörerna ser det som en utmaning att skapa reklam som är tillräckligt kraftfull 

för att försätta mottagaren i ett tillstånd i vilket hon är väl uppmärksam både på reklamens 

innehåll och den sinnesstämning det frammanar hos henne. I enlighet med detta beskriver 

Alva att reklamens syfte är att “fånga människor”. Innebörden av att “fånga människor” 

förklarar hon enligt följande: “När du lyssnat på en låt nån gång, till exempel, eller gått på 

bio och sett en film. Och så när du går därifrån så... [...] Så känner man nånting efteråt. 

Eller man  tycker någonting: Man känner ilska, eller man känner att man har haft roligt, 

eller man känner glädje, eller man känner eftertänksamhet, eller nånting. Och det är ju att 

fånga människor. Det kan va det här samtalet också, det behöver inte bara vara film och 

musik – reklam. [...] Att lyckas fånga nån; att beröra någon eller att förmedla någonting, 

[det] är lite det vi gör.”

Det är betydligt mer angeläget att reklam frammanar en särskild sinnesstämning än 

att den kommunicerar inom ett omedvetet fält. Att den kommunicerar inom ett omedvetet 

fält  är  inte  väsentligt.  Snarare  är  det  en  insikt  om att  människor  i  allmänhet  inte  är 

uppmärksamma på sin närvarande sinnesstämning (eller inte bryr sig om den), men att 
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denna likväl är grundläggande för deras befintlighet i tillvaron. Att känslor och emotioner 

anses vara omedvetna tycks också vara rotat i en allmän uppfattning om att rationalitet, i  

form  av  “medvetet  tänkande”,  har  ett  högre  värde  än  känslor  och  emotioner.  Denna 

uppfattning tillhör en allmän såväl som en traditionellt  vetenskaplig människosyn. Inte 

minst framträder den hos många av byråns uppdragsgivare, vilka ofta saknar förståelse för, 

som Sten uttrycker det, “hur reklam faktiskt fungerar”, och vill “kommunicera nåt väldigt 

konkret  och,  vad  heter  det,  rationellt”,  som  Olov  säger.  Till  uppfattningen  om  att 

rationalitet är mer värdefullt än känslor och emotioner följer att människor i allmänhet 

förnekar,  eller  kanske snarare förtränger,  betydelsen av sin närvarande sinnesstämning. 

Detta klargörs av Tore: “Det handlar ju om människors självbild. Och att vi liksom... Vem 

vill erkänna att man liksom är offer för sina känslor? Det vill man ju inte. Man vill ju tro 

att man är den här lilla gubben som sitter inne i huvet och liksom förstår precis – har 

kontroll.”

Känslor och emotioner anses vara svårare att behärska än rationalitet. Rationalitet 

anses i allmänhet också vara mer pålitligt och betydelsefullt än känslor och emotioner. 

Informanterna menar att detta är en uppfattning som är utbredd hos allmänheten, men som 

de själva avvisar.  Deras  egen uppfattning är  att  många människor  inbillar  sig  att  de i 

huvudsak orienterar sig i tillvaron utifrån rationella överväganden, men att detta sällan 

stämmer.  Siv  säger:  “Det  är  ju  liksom  långt  ifrån  rationellt  varför  man  gillar  vissa 

varumärken. Jag tror nästan aldrig det är rationellt till och med. Jag tror att det bara är 

emotionellt. Sen tror många att: 'Jag tycker om det här varumärket därför att det har den 

bästa kvalitén, eller det är billigast'. Men jag tror inte att det riktigt oftast är det som är 

skälet.”

Fenomenet 'sinnesstämning' är grundläggande för vår befintlighet i tillvaron, och 

detta gäller inte minst reklam. I enlighet med informanterna är den dock någonting som i  

mångt  och  mycket  undgår  vår  uppmärksamhet  och  som  verkar  bortom  ljuset  av  det 

medvetna fältet. Oavsett huruvida vi i våra vardagliga liv har för vana att uppmärksamma 

vår närvarande sinnesstämning eller ej, är det huvudsakliga syftet med 'fluffet'  runt om 

'vadet' att det frammanar en särskild sinnesstämning hos reklamens mottagaren. 

SINNESSTÄMNING FÖREGÅR KUNSKAP

Betydelsen  av  'sinnesstämning',  som  ett  samlingsbegrepp  för  känslor  och 

emotioner, kan förtydligas genom att klargöra informanternas användning av begreppet 
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rationalitet. Rationalitet används med en motsatt betydelse till  känsla och emotion. Då 

informanterna talar om rationalitet hänvisar de i regel till ett slags “medvetet tänkande” 

eller “logiskt tänkande”. Begreppen 'rationalitet' och 'medvetande' används i många fall 

med  en  näst  intill  oskiljaktig  innebörd,  vilken  vanligen  också  innefattar  förmågan  att 

tänka. Vidare härleder dessa begrepp i regel till någonting konkret, en form av förvärvad 

kunskap som är begriplig och uppenbarad i det medvetna fältet, men som ständigt föregås 

av en sinnesstämning. Tore säger: “Känslorna spelar alltid in. Dom kommer alltid före 

liksom rationella tankar. [...] Dom flesta människor, dom skulle ju liksom tycka att det 

medvetna det är liksom att tänka, så här... Det är att sitta och tänka liksom. Känslor och 

sånt där, det är ju mer så här undermedvetet och omedvetet och så.”

Ett  kännetecken  för  bra  reklam  är  att  den  frammanar  en  sinnesstämning. 

Följaktligen är det också sådan reklam som kännetecknar byråns verksamhet. Kreatörernas 

skapandeförmåga kännetecknas av att med-dela genom att frammana en sinnesstämning. 

Detta  innebär  dock inte  att  det  inte  finns  reklam som i  huvudsak är  utformad för  att 

framträda  i  samband  med  rationella  överväganden.  Sådan  reklam  är  vanligt 

förekommande.  Ett  exempel  på  detta  är  utbudsannonser,  vilka  helt  enkelt  förmedlar 

kunskap om tillfälliga priser  på särskilda varor.  Detta  slag av reklam anses dock vara 

“okreativ”, och uppfyller således inte ändamålet med byråns väsentliga verksamhet. 

Där föreligger många skiljelinjer mellan vad som kännetecknar en kreativ reklam 

till skillnad från en okreativ reklam. Kreativ reklam har i syfte att upprätthålla långvariga 

förhållanden mellan reklamens mottagare och det som marknadsförs. Okreativ reklam, å 

andra sidan,  har  en betydligt  kortare  räckvidd,  och  tjänar  i  huvudsak till  att  förmedla 

tillfälliga utbud av varor. Syftet med kreativ reklam är att frammana en sinnesstämning 

som  sträcker  sig  bortom  gränserna  för  rationella  överväganden,  och  når  en  mer 

genomgripande nyans av tillvaron. Syftet med okreativ reklam, å andra sidan, är enbart att 

med-dela information till människor som för stunden är mottagliga för denna. Det slag av 

reklam som blott  med-delar  inom gränserna för  rationalitet  anses  vara  okreativ,  vilket 

innebär  att  den  inte  uppfyller  byråns  mer  aktningsvärda  ändamål:  “Att  göra  en 

utbudsannons där det står 'köttfärs 29:90', det är också reklam, men det är inte där den 

stora energin behöver läggas liksom. Det är inte så svårt och det kan dom flesta företagen 

nästan göra själva,” säger Sten.

Då  informanterna  talar  om rationalitet  åsyftar  de  ett  medvetet  övervägande  av 

kunskap.  Att  ta  del  av  utbudsannonser,  så  som “köttfärs  29:90”,  innebär  att  förvärva 

kunskap om vad det finns för olika möjligheter vad gäller inhandlande av matvaror. Sådan 
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kunskap möjliggör rationella överväganden när det kommer till alldagliga företeelser, som 

till exempel i vilken butik köttfärsen ska inhandlas och om det överhuvudtaget är mer 

prisvärt  att  inhandla köttfärs  istället  för kyckling.  'Rationalitet'  hänvisar  således  till  en 

slags kognition20; ett slags förvärvande av kunskap (URL 20). Kognitionens betydelse för 

skapandet, och i synnerhet för mottagandet av reklam, anses vara underordnad betydelsen 

av  'sinnesstämning'.  Detta  innebär  inte  att  reklam  vars  syfte  är  att  frammana  en 

sinnesstämning  saknar  ett  kognitivt  ändamål.  Däremot  innebär  det  att  reklam  som 

frammanar en sinnesstämning genomgriper tillvaron på ett  mer grundläggande plan än 

reklam som enbart är riktad till rationella överväganden. 

Hur kan vi förstå varför informanterna betonar att känslor och emotioner föregår 

rationella överväganden? 

I  enlighet  Heidegger  är  'sinnesstämning',  som ett  ursprungligt  slag  av  tillvaro, 

betydligt mer grundläggande än kognition, och sträcker sig långt bortom räckhåll för den 

(Heidegger, 1962: 173). Därmed kan vi aldrig fullt begripa vår sinnesstämning kognitivt. 

Sinnesstämningen  föregår  alltid  den  kognitiva  verksamheten  (Heidegger,  1962:  175). 

Detta kommer av att sinnesstämningen är betydligt mer grundläggande för tillvaron än 

förmågan  att  förvärva  kunskap  och  göra  rationella  överväganden.  Fenomenet 

'sinnesstämning' genomgriper tillvaron på ett plan som är bortom räckhåll för kognition 

och rationella överväganden. Den fulländade vidden av 'sinnesstämning' kan således inte 

begripas kognitivt, även om kognition utgör ett medel för att bemästra och orientera sig 

bland sinnesstämningar  (Heidegger,  1962:  175).  Den kognitiva  verksamheten,  å  andra 

sidan, är alltid grundad i en sinnesstämning (Heidegger, 1962: 177). I mån om att 'fånga' 

eller,  som Tore  uttrycker  det,  ”ta  tag  i  människor”  bör  därmed  reklam i  första  hand 

påverka deras sinnesstämning. 

Utifrån detta perspektiv är det således ingen tillfällighet att informanterna anser att 

sinnesstämning,  i  form  av  känsla,  emotion  och  intuition,  är  den  mest  grundläggande 

angivaren för rätt idéer. Det är inte heller en tillfällighet att rationella överväganden i detta 

avseende anses vara underordnade,  men dock betydelsefulla,  vid bedömningen av idé-

utkasten.  För  att  reklam  ska  vara  så  genomgripande  i  tillvaron  som  möjligt  är  det 

väsentligt att den frammanar en lämplig sinnesstämning. Först genom att vi befinner oss i 

en lämplig sinnesstämning kan det kognitiva ändamålet med reklam 'nå fram'. Återigen: 

Detta innebär inte att reklam nödvändigtvis måste verka inom ett omedvetet fält. Snarare 

20 Det är intressant att ta i beaktning att begreppet 'kognition' härstammar från latinets cognitio som betyder 
“förvärva  kunskap”,  “igenkännande”  (URL 20).  'Kognition'  har  således  en  liknande  innebörd  som 
conscius, som betyder “vetande”, “med-dela kunskap” och följdaktigen också “med-vetande” (URL 21). 
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innebär det att vi inte är fullt uppmärksamma på hur reklam påverkar oss såvida vi inte tar 

vår närvarande sinnesstämning i beaktning. Vår sinnesstämning är det mest närliggande 

och alldagliga i vår befintlighet i tillvaron. Det är just därför den är så viktig för reklam, 

men det är också därför den tenderar att undgå vår uppmärksamhet. 

'VADETS' BETYDELSE FÖRSTÅS GENOM EN SINNESSTÄMNING

Hittills  förstår  vi  att  kreativ  reklam  frammanar  en  sinnesstämning.  Detta  är 

nödvändigt för att den ska vara så genomgripande i tillvaron som möjligt. Det är genom att 

frammana en sinnesstämning reklam 'fångar människor', vilket innebär att 'gripa tag' i dem 

på ett plan bortom räckhåll för rationalitet och kognition. I detta avseende vilar reklam på 

en grund som inte skiljer sig alltför mycket från Clifford Geertz beskrivning av balinesisk 

tuppfäktning.  Likt  tuppfäktningen  kännetecknas  reklamskapande  av  “användningen  av 

emotioner för kognitiva ändamål”21 (Geertz, 2000: 449). 

Vad innebär det att känslor och emotioner används för kognitiva ändamål i reklam? 

Dels innebär det att reklam frammanar en sinnesstämning i mån om att denna ska 

härledas till, och således förbindas med, det som marknadsförs. Informanterna talar i detta 

avseende om associationer och relationer. Sten betonar återkommande att “reklam driver 

associationer och relationer till  varumärken”.  I  denna bemärkelse används känslor  och 

emotioner,  i  egenskap  av  en  'sinnesstämning',  för  kognitiva  ändamål  på  så  sätt  att 

mottagaren  'associerar'  det  som  marknadsförs  med  den  sinnesstämning  reklamen 

frammanar hos  henne.  Att  'associera'  innebär  att  förbinda och  att  härleda.  Reklamens 

ändamål är att skapa ett band mellan det som marknadsförs och den sinnesstämning den 

frammanar.  Den  kunskap  som  förmedlas  genom  'vadet'  och  den  sinnesstämning  som 

frammanas genom 'fluffet' ingår ett förbund i mottagarens tillvaro, vilket grundar hennes 

relation till det som marknadsförs. 

Det föreligger dock en djupare mening i hur 'sinnesstämning' används för kognitiva 

ändamål. Att 'fånga människor', genom att frammana en sinnesstämning, är inte blott en 

fråga  om  att  fånga  deras  uppmärksamhet  för  att  sedan  härleda  den  till  det  som 

marknadsförs. Inte heller är det blott en fråga om att mottagaren ska förbinda det som 

marknadsförs med den sinnesstämning reklamen frammanar hos henne. 'Att frammana en 

sinnesstämning'  har  en  djupare  innebörd.  Denna  nämns  av  Frej  då  han  återger 

resonemanget inför ett nytt uppdrag: 

“Vi förstod ju också att om man vill attrahera liksom, delvis lite ännu inte helt 

21 ”The use of emotion for cognitive ends.”
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invigda människor, så kan vi inte bara visa upp den här bilden som redan är känd. För att 

det är så lätt att bara vrida av det [och tänka] att 'det där är jag inte intresserad av'. Så att 

med reklam så kan vi ju faktiskt göra nåt helt annat: Att ladda in väldigt mycket mer 

känslor, emotioner runt det här [som marknadsförs] och att... [...] få människor att  förstå 

liksom fascinationen i [kärnan].”22

Frej  antyder  att  sinnesstämningen  är  avgörande  för  förståelsen för  'vadet'. 

Begreppet 'förstå' åsyftar inte ett slag av kognitiv eller rationell förståelse i detta avseende. 

Att förstå någonting innebär att, genom en sinnesstämning, upptäcka dess betydelse och 

hur denna är vidkommande för tillvaron. I denna bemärkelse är det en underdrift att säga 

att 'sinnesstämning' används för kognitiva ändamål. Sinnesstämningen är nödvändig för att 

det kognitiva ändamålet ska kunna uppnås. Det är först då vi förstår 'vadet'  genom en 

lämplig sinnesstämning som vi kan upptäcka de möjligheter det erhåller för vår tillvaro. 

Med Frej och Sivs ord, handlar reklamskapande om ”att tala till folket så att folket 

förstår”. Men om nu inte förståelse är en kognitiv, rationell företeelse – vad är det? För att 

bilda en uppfattning om detta är det nödvändigt att ta ännu ett steg tillbaka i behandlingen 

av fenomenet 'sinnesstämning'.

I  tillvaron  riktar  vi  vanligtvis  uppmärksamheten  mot  omgivningen  och  dess 

innehåll, men det är först genom att vi äger en sinnesstämning som vår uppmärksamhet 

överhuvudtaget  kan  riktas  mot  någonting  (Heidegger,  1962:  174,  176).  Vi  riktar  vår 

uppmärksamhet  mot  omgivningen  och bringar  dess  innehåll  intill  oss.  När  vi  bringar 

tillvarons innehåll intill oss, och berörs av det, gör vi detta utifrån den sinnesstämning i  

vilken  vi  befinner  oss.  Det  är  därmed  också  genom  en  sinnesstämning  som  vi  kan 

upptäcka att saker och ting har en betydelse23 för oss. Begreppet 'betydelse' används i detta 

avseende i en bemärkelse som sträcker sig bortom kognition och rationella överväganden. 

Att någonting har en betydelse för oss innebär att det 'kommer till sans'24, det vill säga att 

det 'stämmer med sinnestillståndet'25, och att det på så sätt känns vidkommande för vår 

befintlighet i tillvaron. Endast någon som befinner sig i en sinnesstämning av rädsla, till 

exempel, kan upptäcka att någonting i omgivningen är hotande (Heidegger, 1962: 176). 

Det är enbart i en sinnesstämning av rädsla som tillvaron kan kännetecknas som hotad, 

och som någonting i den kan få en hotfull betydelse, detta oavsett huruvida rädslan utgör 

22 Anledningen till att 'kärnan' är satt inom klamrar ([ ]) är att det ersätter ett ord som avslöjar uppdraget 
Frej talar om. Därmed har jag censurerat citatet i mån om att bevara byråns anonymitet. Frej har dock 
tydligt klargjort att det är 'kärnan' han talar om i detta avseende. 

23 Betydelse: ty. ”angehen”; eng. ”matter” (Heidegger, 1962: 550).
24 'Komma till sans' används med samma innebörd som eng. “make sense”.
25 'Sinnestillstånd' används här med samma innebörd som 'sinnesstämning'. 
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ett medvetet innehåll eller ej. Likaså är det endast genom en sinnesstämning av hunger 

eller aptit som betydelsen av föda kan upptäckas. Begreppet 'betydelse' åsyftar således en 

innebörd som närmast kan beskrivas med att någonting känns väsentligt: Att någonting har 

en  betydelse  innebär  att  det  känns  väsentligt  och  vidkommande  för  tillvaron.  Föda 

tenderar att kännas oväsentligt, och således betydelselöst, för en person som saknar hunger 

och aptit. Detta trots att födan givetvis har en biologisk betydelse för hennes hälsa och 

överlevnad. Oavsett om hon äger förmågan att kognitivt begripa den biologiska betydelsen 

av föda, och oavsett om hon äter, känns denna ovidkommande för hennes tillvaro så länge 

hon  saknar  aptit.  Företeelsen  'att  förtära  föda'  kommer  till  sans  först  genom  en 

sinnesstämning i vilken den har en betydelse för oss, det vill säga att den känns väsentlig 

och vidkommande för tillvaron.

I samma bemärkelse är det också grundläggande för reklam att den frammanar en 

sinnesstämning hos mottagaren genom vilken betydelsen av dess innehåll kan upptäckas. 

Det är först genom att vi befinner oss i en lämplig sinnesstämning som vi kan upptäcka 

betydelsen av 'vadet'. 'Fluffet' runt om 'vadet' utgör själva grunden för att frammana en 

sådan sinnesstämning. Ändamålet med 'fluffet'  är att “paketera budskap så att dom når 

fram” som Frej säger. Detta innebär  att omfamna 'vadet' med en idé som frammanar en  

sinnesstämning genom vilken 'vadets' betydelse kan upptäckas. 

Vikten av att frammana en sinnesstämning ligger i att denna utgör grunden för att  

'vadet' ska kunna förstås. Att förstå 'vadet' innebär att, genom en sinnesstämning, upptäcka 

dess betydelse och hur denna är vidkommande för tillvaron. Det är  först  då vi förstår 

'vadet' vi kan upptäcka de möjligheter det som marknadsförs erhåller för vår befintlighet i 

tillvaron. Som tidigare nämnts, åsyftar inte begreppet 'förståelse' i första hand ett slag av 

kognitiv, rationell förståelse i detta avseende. Att förstå någonting innebär inte att förvärva 

kunskap om det eller att begripa det genom att ta del av information. Snarare åsyftar det 

ett  slag  av  förståelse  i  vilken  någonting  kommer  till  sans;  att  det  stämmer  med 

sinnestillståndet. Att förstå är att “lära  känna”26, “erfara” (URL 23). Förståelse, i denna 

bemärkelse,  åsyftar  således  att  betydelsen  av  någonting  upptäcks  genom  en  lämplig 

sinnesstämning.  Det  åsyftar  inte  att  någonting  blir  begripligt  genom  en 

föreställningsförmåga eller genom en förmåga att förvärva kunskap, även om dessa slag 

av  förståelse  givetvis  kan  uppträda,  och  vanligen  uppträder,  i  samband  med  en 

sinnesstämning. 

Syftet med idéerna är att frambringa 'fluffet' runt om 'vadet'. Detta 'fluff' ska tjäna 

26 Min kursivering.
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till  att  frammana  en  sinnesstämning  genom  vilken  en  närmare  förståelse  för  'vadets' 

betydelse kan upptäckas. På så sätt ligger vikten av 'fluffet'  i  att frammana en lämplig 

sinnesstämning, genom vilken 'vadets' betydelse kommer till sans. Genom att frammana 

en sinnesstämning möjliggörs en förståelse för 'vadets' betydelse som sträcker sig bortom 

kognition och rationalitet.

SINNESSTÄMNING SOM GRUNDEN FÖR MED-DELANDE

Att frammana en sinnesstämning genom vilken 'vadets' betydelse kan upptäckas 

innebär  att  “paketera  om  det  på  ett  sätt  så  att  folk  begriper  det”,  som  Siv  säger. 

Följaktligen är 'sinnesstämning' i detta avseende en viktig förutsättning för att reklamens 

innehåll  ska  kunna  med-delas.  För  att  mottagarens  förståelse  för  'vadet'  ska  vara  så 

genomgripande  i  tillvaron  som  möjligt  bör  med-delandet  vara  rotat  i  en  lämplig 

sinnesstämning. Att  dela någonting  med någon förutsätter en gemensam sinnesstämning 

genom vilken man kan träda in i samförstånd. Det är först genom att vi befinner oss i en 

sinnesstämning i vilken 'vadet' kommer till sans som dess väsentliga betydelse kan med-

delas.  Med-delande,  i  denna  mer  genomgripande  betydelse  av  begreppet,  förutsätter 

således en särskild sinnesstämning. 

Med-delande  innebär  inte  i  första  hand  en  överföring  av  upplevelser  från  ett 

subjekt till ett annat (Heidegger, 1962: 205). Då kreatörerna frambringar idéer ger de inte 

uttryck för  någonting  'inom'  sig  själva,  utan  för  den  sinnesstämning genom vilken de 

förstår 'vadet'. 'Vadet' är någonting som redan är befintligt i 'världen'. Följaktligen är med-

delandet, i form av idén och yttrandet, ett uttryck för en förståelse för någonting i 'världen', 

inte  ett  uttryck för  kreatörernas  'inre'  upplevelse (jfr.  Heidegger,  1962:  205).  Det  som 

uttrycks i idéerna är den sinnesstämning genom vilken 'vadet' kommer till sans. 

3.2 E“ TT SAMMELSURIUM AV BUDSKAP”

Som tidigare nämnts, är det vanligtvis en avslappnad och lekfull  stämning som 

råder på byrån. I vart fall i matsalen och rummen där större delen av fältarbetet tog plats. 

Trots att miljön är tydligt präglad av storstadens höga puls och ständiga rörelse, känns 

atmosfären förhållendevis lugn. Till och från vistas det många människor på platsen, och 

de rör sig  ofta  i  ett  högt  tempo och med fokuserade blickar.  Platsen känns trygg och 

ombonad. Då människor vistas i grupper slåss de sällan om ljudutrymmet, och även om 

samtalstonen ibland är något hög behöver de inte i regel höja rösten för att göra sig hörda. 
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Det  är  inte  ovanligt  att  rummen  lämnas  öppna,  trots  att  datorutrustning  och  privata 

ägodelar är kvarlämnade. Människor är mycket vänliga och hälsar ofta när de passerar. 

Under min vistelse i matsalen hände det vid ett par tillfällen att personer såg mig i ögonen, 

och talade till mig, trots att vi var helt främmande för varandra, och trots att de som sades 

uppenbarligen inte hade någonting med mig att göra. Vid ett tillfälle, till exempel, vände 

sig en kvinna rakt emot mig och uttalade: “Fan, skulle inte vi käka? Skulle vi träffas där 

nere?” Därefter vände hon sig om och gick. Jag hade givetvis ingen aning om vad hon 

talade om, men det var trevligt att hon delade sina tankar med mig. 

Som en främmande beskådare upplevde jag att platsen var vänskaplig och öppen. 

Åldersspannet på människorna är väldigt brett. Somliga ser inte ut att vara mycket äldre än 

20 år, andra är runt 50, de flesta är någonstans däremellan. Platsen präglas dock av en viss 

ungdomlighet,  vilken  sträcker  sig  över  alla  åldrar.  Detta  kommer  till  uttryck  genom 

stämningen hos människorna, men även genom de attribut som är befintliga på platsen. I 

ett hörn av matsalen finns en stor vit bokhylla, till taket fylld med böcker. Vid denna står 

det ett litet vitt biljardbord, med lila duk och snidade ben, och en synt som är uppkopplad 

till en förstärkare. I ett av rummen (som för övrigt är inrett med vackra antika möbler, en 

nätt  liten gammeldags servis,  och dovt gröna,  mönstrade tapeter)  står  ett  elpiano. I ett 

annat rum finns en stor plattskärms-tv i anslutning till ett tv-spel i nyare modell, samt en 

rejäl trave med tv-spel. Platsen tycks vara utformad för att hålla öppet möjligheterna för 

lek. Dessa möjligheter tillvaratas av människor på byrån. Det hände vid ett tillfälle, då jag 

befann mig  i  matsalen,  att  två  män rusade  mot  tv-spelsrummet.  De uppträdde väldigt 

uppspelt, näst intill fnittrigt, och verkade smått upphetsade över att få spela det tv-spel en 

av dem höll i sin hand. Vid ett annat tillfälle satt en man och spelade olika melodier på 

elpianot. 

Den lekfulla atmosfären, som är befintlig mitt ibland det seriösa och allvarsamma 

arbetet,  tyder på en öppenhet för att  experimentera.  I  enlighet med detta kan idéandet 

betraktas  som ett  systematiskt  experimenterande,  genom vilket  kreatörerna  undersöker 

vilka sinnesstämningar som är bäst lämpade för att betydelsen av 'vadet' ska träda fram. 

Där föreligger ett  samband mellan den avslappnade,  lekfulla stämningen och idéandet, 

som  är  en  av  de  mest  grundläggande  arbetsuppgifterna  i  byråns  verksamhet.  I  detta 

avseende är  det  värt  att  ta  i  beaktning att  begreppet  'experimentera'  är  besläktat  med 

engelskans 'experience', som kan översättas 'upplevelse'27. Att experimentera är i denna 

27 Båda de engelska begreppen 'experiment' och 'experience' härstammar från latinets 'experiri' (URL 31; 
URL 32).
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bemärkelse  en  fråga  om  att  testa  olika  upplevelser,  samt  hur  dessa  förhåller  sig  till 

omgivningen  och  hur  de  öppnar  upp  förståelsen  för  den.  För  de  flesta  kännetecknas 

kreatörernas arbete av, som Frej uttrycker det, “ett lustfyllt lekande och levande”, vars 

ändamål är att “se möjligheter”, som Siv säger. I detta avseende är det intressant att ta 

Maurice Merleau-Pontys definition av 'lek' i beaktning: “Att leka”, skriver han, “är att för 

ett  ögonblick  förflytta  sig  till  en  imaginär  situation,  att  ha  lust att  byta  »miljö»”28 

(Merleau-Ponty,  1997:96). Detta stämmer väl in på kreatörernas arbete.  Denna 'lust'  är 

givetvis  rotad  vår  sinnesstämning.  Det  är  genom en  lämplig  sinnesstämning  en  miljö 

upptäcks och betydelsen av dess innehåll träder fram. Den lekfulla atmosfären på byrån 

bör därmed inte betraktas som en tillfällighet. En viktig aspekt av idéandet är att hålla 

öppet möjligheterna för hur någonting kan upplevas, vilket också innebär att vara öppen 

för  de  olika  sinnesstämningar  genom  vilka  någonting  kan  förstås.  Genom  olika 

sinnesstämningar kan vi upptäcka olika betydelser av ett och samma ting, liksom för en 

och  samma  situation  och  för  en  och  samma  miljö.  (Detta  är  ofta  fallet  vid  längre 

reklamkampanjer, i vilka 'fluffet'  förändras, och därmed också den sinnesstämning som 

frammanas.) 

I denna bemärkelse kan idéandet väl förstås utifrån Michael Jacksons29 beskrivning 

av det antropologiska tillvägagångssättet “radical empiricism”: 

Experience, in this sense, becomes a mode of experimentation, of testing and 

exploring the ways in which our experiences conjoin or connect us with others, rather 

than the way they set us apart. (Jackson, 1989: 4)

Vad  gäller  kreatörernas  arbete  handlar  experimenterandet  till  stor  del  om  att 

utforska hur en idé påverkar våra upplevelser, och hur vi genom dessa förhåller oss till 

'vadet' och det som marknadsförs. Detta vilar på en tillit till att deras egna upplevelser är 

representativa för de människor som ska mottaga reklamen.30 Kreatörerna är till stor del 

utelämnade till  en tilltro till  att deras intuitioner, känslor och emotioner 'stämmer' med 

allmänhetens.  Det  tillhör  också  plannerns  arbete  att  bilda  en uppfattning om huruvida 

kreatörernas idéer 'ringer' med förutsättningarna. I reklamskapande är det väsentligt att ta 

hänsyn till de stämningar som råder hos allmänheten, och i synnerhet hos målgruppen. 

28 Min kursivering.
29 Michael Jackson är en antropolog. Det är alltså inte 'kungen av pop' jag talar om. 
30 I detta avseende kan det nämnas att samtliga informanter förhåller sig mycket kritiskt till  så kallade 

”fokus-grupper” – det  vill säga grupper av utomstående människor på vilka idéer prövas. Fokus-grupper 
kan ibland anordnas av uppdragsgivare, men överlag är det ingenting som tillämpas på byrån.
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Kreatörernas  skapandeförmåga  kännetecknas  således  av  att  'känna  igen'  allmänhetens 

stämningar. Detta behandlas närmare i detta delkapitel. 

SINNESSTÄMNINGEN 'TONAR IN' MED EN STÄMNING

'Fluffet' runt om 'vadet' skapas för att frammana en sinnesstämning genom vilken 

'vadets' betydelse kan förstås. Att 'vadets' betydelse förstås innebär att det med-delas. I 

denna bemärkelse kännetecknas kreatörernas  skapande av att  ”paketera budskap så att 

dom når fram” vilket innebär att ”tala till folk så folk förstår”, som Frej säger. Till detta 

hör  att  kreatörerna,  och  plannern,  bör  besitta  en  förmåga  att  'känna  igen'  de 

sinnesstämningar som är mest lämpliga för att med-dela 'vadet'. I samma mån som det är 

angeläget  att  'fluffet'  frammanar  en  lämplig  sinnesstämning  genom  vilken  'vadets' 

betydelse kan förstås, är det också angeläget att det frammanar en sinnesstämning som inte 

är främmande för reklamens mottagare, och som är vidkommande i deras tillvaro överlag: 

”Kreativitet  [...]  handlar  väl  till  stor  del  om nån sorts  människokännedom också.  [...] 

Många kreativa människor har en bra social  förmåga, att  liksom snappa upp saker i... 

snappa upp saker och liksom strömningar och sen omvandla det till nånting folk känner 

igen sig i”, säger Siv.

'Fluffet'  runt  om  'vadet'  bör  frammana  en  sinnesstämning  som  är  bekant  för 

mottagaren. Följaktligen tillhör det kreatörernas arbete att 'snappa upp' de samstämningar 

som är befintliga bland reklamens mottagare. Begreppet 'samstämning' åsyftar ett slag av 

tillvaro i  vilken ett  flertal  människor infinner sig i en gemensam sinnesstämning. Ta i 

beaktning  att  ordet  'stämning'  också  används  i  musikaliska  sammanhang:  'Stämning' 

betyder då ”att frambragta den korrekta tonhöjden”, vilket görs i mån om att kunna bringa 

olika  toner  i  samklang  med  varandra  (URL  22).  Begreppen  'sinnesstämning'  och 

'samstämning' används således med en härledning till ljud och toner. I tillvaron är vi inte 

nödvändigtvis isolerade i vår sinnesstämning. Genom en sinnesstämning kan vi 'tona in' 

till en allmän stämning, och därigenom befinna oss i samstämning med människor i vår 

omgivning. I en samstämning vidgar vi gränserna för den egna tillvaron genom att tona in 

till  en  allmän tillvaro.  Tillvaron kännetecknas  då  av  samvaro.  Då vi  tonar  in  med en 

stämning öppnar vi möjligheten att  förenas med allmänheten och vara en av 'dem' (se 

Heidegger, 1962: 163-168). 

Allmänheten har alltid en stämning. Inte nog med att den alltid har en stämning, 

den  behöver  stämningar  och  skapar  stämningar  för  sig  själv.  Det  är  utifrån  sådana 
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stämningar, och genom sådana stämningar, talaren talar (Heidegger, 1962: 178). 

I  likhet  med 'sinnesstämning'  är  allmänhetens  stämningar  flytande och ständigt 

föränderliga.  I  enlighet  med  detta  är  det  väsentligt  att  'fluffet'  frammanar  en 

sinnesstämning hos mottagaren genom vilken hon tonar in till en stämning, och således 

infinner sig i samstämning. Detta är en av orsakerna till att arbetsgruppen bildar sig en 

uppfattning  om  den  målgrupp  till  vilken  reklamen  ska  riktas.  Målgruppen  beskrivs 

vanligtvis i briefen. Det hör också till plannerns arbetsuppgifter att bilda en uppfattning 

om målgruppen, samt med vilka samstämningar den kännetecknas. Att 'fluffet' frammanar 

en sinnesstämning bör således inte tolkas som att det från intet skapar en sinnesstämning 

hos  en  isolerad  mottagare,  eller  att  den  överför en  sinnesstämning  till  mottagaren. 

Begreppet 'frammana' har snarare en innebörd av att ”framkalla”; att ”uppmana någonting 

att  träda fram” (URL 24). 'Fluffet'  frammanar en sinnesstämning hos mottagaren i den 

bemärkelse  att  det  uppmanar  henne  att  tona  in  till  en  stämning  som är  befintlig  hos 

allmänheten,  och  med  vilken  hon  är  bekant  sedan  tidigare.  För  att  en  lämplig 

sinnesstämning överhuvudtaget ska frammanas hos henne bör denna sedan tidigare vara 

befintlig i hennes samvaro, det vill säga i en tillvaro av samstämning. Det är genom att 

'känna igen' de stämningar som råder hos allmänheten, och i synnerhet hos målgruppen, 

kreatörerna bildar en uppfattning om vilka idéer som är lämpliga för att  frammana en 

sinnesstämning. I denna bemärkelse är det således viktigt ta hänsyn till den samstämning 

som kännetecknar den sedan tidigare befintliga målgruppen. Frej beskriver resonemanget 

inför ett uppdrag: “Det allra viktigaste, som vi kände, det var att vi får ju liksom inte va 

osanna  mot  alla  dom  som  redan  tycker  om  det  här,  och  älskar  [det  som  ska 

marknadsföras]. Vi får ju liksom inte göra nånting som inte är sant runt [kärnan]. [...] Att 

det skulle bli som en lösnäsa.”31

Målgruppens samstämning är en viktig förutsättning för med-delandet av 'vadet'. 

Utöver detta är det dock också viktigt att ta i beaktning att reklam kan ha en betydelsefull 

roll i flödet av dessa stämningar. I många fall har uppdragsgivaren ett önskemål om att 

målgruppen för det som ska marknadsföras ska växa,  och i ett  sådant avseende är det 

givetvis eftersträvansvärt  att  reklamen härleder till  en stämning som är så utbredd hos 

allmänheten  som  möjligt.  Detta  innebär  att  'fluffet'  härleder  till  en  stämning  som  är 

utbredd hos allmänheten, men som allmänheten inte sedan tidigare förbinder med det som 

ska  marknadsföras. Att  frammana  en  sinnesstämning  handlar  till  stor  del  om att  låta 

31 Anledningen till att 'det som ska marknadsföras' och 'kärnan' är satta inom klamrar ([ ]) är för att de  
ersätter ord som avslöjar uppdraget. Därmed har jag censurerat citatet.
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mottagaren  upptäcka  betydelsen  av  'vadet'  genom  att  förbinda  det  med  en  befintlig 

stämning, och därigenom bilda sig en ny förståelse för det. Sten säger:

”Det  handlar  ju  väldigt  mycket  om  [...]  att  placera  det  i  saker  som  vi  tror 

människor intresserar sig för. För det... Ibland kan det ju va aktuella saker, men ganska 

ofta tycker jag man hamnar i ganska allmängiltiga, grundläggande världar, som handlar 

om liv  och  död,  och  glädje  och  sorg,  och  människans  liksom,  så  här,  grundläggande 

drivkrafter: Det som är gemensamt, för att så många som möjligt  ska kunna ta del av 

samma  saker  på  nåt  vis.  [...]  Det  måste  finnas  nånting  i det  som naglar  fast  i  våra 

existentiella funderingar.”

I enlighet med detta förklarar Sten att ”dom djupare existentiella frågorna” mycket 

väl kan finnas med i väldigt lättsam reklam. Med 'existentiella frågor' åsyftar han sådana 

frågor  som behandlar  vår  befintlighet  i  tillvaron.  Detta  innefattar  alltifrån ångest  inför 

döden till den alldagliga tillvaron på en arbetsplats. Som exempel på en reklam som är 

lättsam,  men  som samtidigt  behandlar  djupare  existentiella  frågor,  beskriver  han  den 

pågående reklamkampanjen för ICA (se URL 25). Denna kännetecknas av att man berättar 

”enkla små historier” om förhållandet mellan de anställda på en mindre ICA-butik. Enligt 

Sten är denna kampanj ”djup såtillvida att den handlar ju om relationerna mellan dom här 

människorna: 'Hur är det att ha en chef? Hur är det att va...' Alltså det finns ju alltid dom 

här olika rollerna på en arbetsplats eller i en familj eller vad som helst. [...] Det är klart att 

den har ju på ett sätt ett djup, men den är ju inte... Djup och allvar är ju inte samma sak.”

Att någonting i en reklam bör nagla fast i våra existentiella funderingar innebär att 

vi  känner  igen  det  i  en  bemärkelse  av  att  det  är  vidkommande  för  vår  befintlighet  i 

tillvaron. Reklamen härleder till en stämning som redan är bekant i tillvaron och till vilken 

vi således kan tona in genom en sinnesstämning. Detta är, återigen, i mångt och mycket 

någonting  som  sker  bortom  ljuset  av  det  medvetna  fältet.  En  reklamfilm  bör  oftast 

innehålla någonting som naglar fast i våra existentiella funderingar, men, säger Sten, ”det 

betyder ju inte att man tänker på det när man ser den här filmen. Utan igen – det är ju bara 

associationer.  Att  man liksom nånstans  känner [...]  att:  'Det  här  är  ett  varumärke som 

nånstans  förstår mig'.” I samma anda tänker inte kreatörerna i regel på detta då idéerna 

frambringas.  Snarare är det någonting som tas i  beaktning under utmejslandet och vid 

bedömningen av idé-utkastet. Sten fortsätter:

”Vi tänker nog på det i termer av att det ska vara intressant och engagerande, på nåt 

sätt. Att folk kommer vilja ta del av den. Det tror jag vi gör. Jag tror kanske inte lika ofta 

att man liksom tänker på det här, som jag sa tidigare, att reklam gärna får ta tag i nåt av 
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våra grundläggande drivkrafter. [...] Det är inte så att man tänker på det när man skapar; 

när man är inne i den kreativa processen. I alla fall har inte jag gjort det, tror jag. Jag tror 

inte andra gör det heller. Men däremot, som sagt, när man bedömer idé-utkast och så där, 

då tycker jag att  man...  Då har man med det där som ett  viktigt  kriterium i  vad som 

kommer att funka och inte.” 

I  samma  mån  som en  lämplig  sinnesstämning  är  grundläggande  för  att  förstå 

betydelsen  av  'vadet'  är  den  grundläggande  för  att  mottagaren  ska  infinna  sig  i 

samstämning, det vill säga att hon 'känner igen sig i' reklamen. Att 'fluffet' frammanar en 

sinnesstämning innebär i detta avseende att det härleder till en redan befintlig stämning 

som är bekant för mottagarens tillvaro och till vilken hon kan tona in i samstämning. Det 

bör dock betonas att reklam också kan förändra stämningar i samhället. Reklamskapande 

handlar till stor del om en balans mellan att tona in till stämningar och att förändra flödet 

av dessa stämningar. Men oavsett i vilken mån en reklam är delaktig i att förändra en 

stämning hos allmänheten eller ej, är det alltid grundläggande för 'fluffet' att det bidrar till 

att mottagaren tonar in till en stämning.

STÄMNINGEN SOM GRUNDEN FÖR DEL-TAGANDE

Flertalet  informanter  använder  regelbundet  begreppet  intressant då  de  talar  om 

skapandet. En bra och kreativ idé anses vara en intressant idé, och likaså anses en bra och 

kreativ reklam vara en intressant reklam. Intressant reklam är, med Stens ord, ”reklam som 

folk självmant tar till sig, som inte handlar om att man köper sig uppmärksamhet genom 

att breda ut sig jättemycket”. Reklam som är intressant kännetecknas således av att man 

inte behöver ”lägga så mycket pengar på att skrika, eller liksom köpa annonsutrymme eller 

tv, därför att idén är så intressant så att tidningar eller folk vill prata om det. Och så där. 

Den sprider sig av sig själv”, säger Olov. Ett annat begrepp som används återkommande i 

detta avseende är engagerande. Att skapa intressant reklam innebär i mångt och mycket att 

skapa reklam som engagerar. 

För att reklam ska vara engagerande är det inte tillräckligt att den blott frammanar 

en sinnesstämning. Att den är engagerande innebär att den frammanar en sinnesstämning 

som  mottagaren  vill infinna  sig  i.  Sten  menar  att  en  idé  bör  vara  “intressant  och 

engagerande” så “att folk kommer vilja ta del av den”. En av de största utmaningarna för 

kreatörerna ligger således i att frambringa idéer som engagerar människor såtillvida att de 

självmant  vill infinna sig i den sinnesstämning reklamen frammanar. För att 'vadet' ska 
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kunna med-delas måste det förmedlas på ett sätt som, med Sivs ord, “inte gör att folk blir  

skraja och inte vill ta till sig det”. Följaktligen är det ett ändamål för byråns verksamhet att 

skapa reklam som är intressant och engagerande, det vill säga “reklam som folk vill ta del  

av”, som Sten säger. Detta anses inte vara en lätt uppgift. Tvärtom. Flertalet informanter 

belyser en växande utmaning vad gäller att få människor att ta del av reklam. Frej säger:

“Nånting som vi, tror jag, allihopa är väldigt medvetna om är ju liksom den här 

överflöds... Vi överinformeras ju, som människor, hela tiden. Vi översköljs ju. Och har ju 

tusen försvar mot vad folk står och skriker i våra öron. Och att då hitta, liksom, vägar in,  

så att man till att börja med faktiskt  vill lyssna; eller att man lyssnar och i bästa fall  vill 

lyssna, och får liksom en belöning för att man lyssnar. [...] Det är väldigt svårt idag.” 

Men vad innebär det att människor vill ta del av reklam? 

Att del-taga innebär i detta avseende att infinna sig i en sinnesstämning genom 

vilken betydelsen av någonting upptäcks. Del-tagande är således en förutsättning för med-

delande såväl som för förståelse. I en vidare bemärkelse åsyftar begreppet 'del-taga' att 

man tar del av någonting, eller i någonting.32 När vi tar del av reklam med-delar vi 'vadet' 

genom att tona in till,  det vill säga ta del i,  en stämning. Att  reklam är intressant och 

engagerande – någonting 'som folk vill  ta del  av'  – innebär   således att  den utgör ett 

medium för  del-tagande  i någonting.  Begreppet  'medium'  betyder  i  detta  avseende 

“mellanled”, “förbindelselänk” (URL 27), och syftar till att reklamen förbinder någonting 

med någonting annat. En av de förbindelser reklamen upprättar är att mottagaren tonar in 

till  en stämning.  Att  del-taga  reklamen innebär  att  del-taga  i  den  stämning till  vilken 

reklamen  härleder  och  att  därigenom  del-taga  förståelsen  för  den  kunskap  reklamen 

förmedlar. Mottagaren ingår en förbindelse med det som marknadsförs genom att tona in 

till en stämning, och genom att med-dela dess betydelse och väsentlighet för tillvaron. 

Informanternas bruk av begreppen 'intressant' och 'engagerande' förtydligas genom 

att ta den litterära betydelsen av dessa i beaktning. 'Intressant' härstammar från latinets 

interesse som betyder “ta del av”, “vara mitt ibland” (URL 28)33. I liknande bemärkelse 

betyder 'engagera' att “inblanda”, “indraga” och “intressera” (URL 29). Att en reklam är 

intressant  och engagerande innebär  att  den är  mitt  ibland  någonting,  och att  den låter 

mottagaren inblandas i detta ting. Detta är varför Sten, med flera, påpekar att kreatörerna 

måste “förhålla sig till det paket av normer som vi faktiskt har” så att reklamen inte “känns 

som en blindtarm”. För att mottagaren ska 'känna igen sig i' reklamen måste den vara mitt 

32 Ta i beaktning att det är just för att betona denna betydelse av 'del-tagande' – själva akten att ta del  av 
någonting, eller i någonting – begreppet skrivs med bindestreck.

33 Interesse översätts även ”ta del i”, ”vara mitt i” (URL 28).
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ibland ett 'paket av normer' (även om den kritiserar dessa normer). Utifrån ett perspektiv 

av kognition kan dessa normer betraktas som kollektiva föreställningar34 (Némedi, 1995: 

47). För att sådana föreställningar ska vara meningsfulla för kollektivet måste de dock 

vara grundade i en samstämning, genom vilken en gemensam betydelse och förståelse för 

dem kan upprätthållas. 

Reklam utgör ett medium i den bemärkelse att den låter mottagaren inblandas i en 

stämning, och att den förbinder denna stämning med det som marknadsförs. Än en gång är 

det  således  fenomenet  'stämning'  som ligger  till  grund för  intressant  och  engagerande 

reklam, det vill säga reklam som låter mottagaren inblandas i någonting. Även detta kan 

förstås ur ett perspektiv av balinesisk tuppfäktning: 

What the cockfight says it says in a vocabulary of sentiment – the thrill of risk, 

the despair of loss, the pleasure of triumph. Yet what it says is not merely that risk is 

exciting, loss is depressing, or triumph gratifying, banal tautologies of affect, but that it  

is  of  these  emotions,  thus  exampled,  that  society  is  built  and  individuals  are  put  

together.35 (Geertz, 2000: 449)

I enlighet med Geertz förståelse för emotionernas roll vad gäller tuppfäktning kan 

reklam betraktas som en medium för att sammanhålla individer. Samstämning är ett slag 

av sammanhållning, och, i enlighet med Geertz, är det på detta samhället är grundat. Och 

inte nog med att det är grundat på sammanhållning, samhälle betyder “sammanhållning”, 

“förbund”  (URL 30).  Det  är  således  grundläggande  för  reklam  att  där  föreligger  en 

sammanhållning, en samvaro, som reklamen är befintlig mitt ibland och som den låter 

mottagaren inblandas i. 

LÄGERELDEN

Vad har då reklam för roll i samhället? Många av informanterna finner det svårt att 

besvara denna fråga. Somliga hänvisar till att reklam är ett medel för att förändra attityder,  

det vill säga stämningar, i samhället. Det mest utvecklade svaret vad gäller denna fråga 

ges dock av Sten: “Kommunikationsvärlden”, menar han, “är uppdelad i så många små, 

små bitar idag. Vi har ju inte... Som när jag växte upp, då fanns det liksom en tv-kanal. [...] 

Det var ju lägerelden – 'Hyllands hörna' på lördagskvällen var liksom lägerelden – alla såg 

samma sak. Och det var det man liksom kunde diskutera på måndan på jobbet. Och så är 

34 ”Collective representations.”
35  Min kursivering.
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det ju inte längre.”

Låt oss begrunda denna metafor, lägerelden: Vad har den för innebörd? 

Till att börja med är det en metafor för ett medium genom vilket sammanhållning 

upprättas och upprätthålls.  När mörkret faller  samlas man kring lägerelden. Den är en 

samlingsplats.  Vid  lägerelden  samlas  man  för  att  med-dela  berättelser  och  låta  sig 

inblandas  i  en  samvaro.  I  samma  bemärkelse  var  tv,  enligt  Stens  uppfattning,  en 

samlingsplats  för  samhällets  medborgare  under  hans  uppväxt.  Vid särskilda  tidpunkter 

samlades de kring sina tv-apparater för att ta del av underhållningsprogram, och för att 

dela innehållet  av  dessa  med varandra.  Liksom  lägerelden,  var  dessa  program 

samlingsplatser  för  med-delande.  De  var  medium  för  att  upprätta  och  upprätthålla 

sammanhållning, samt för att bekräfta en samstämning och orientera allmänheten ibland 

olika stämningar. Den teknologiska utvecklingen av tv- och radioutrustning medförde att 

med-delande  kunde  upprättas  på  längre  avstånd  (jfr.  Spencer,  1897:  460).  Lägerelden 

förvandlades till ett teknologiskt nätverk, vilket tillät människor att inblandas i en samvaro 

över mer vidsträckta ytor. 

Sten  beskriver  att  kommunikationsvärlden med tiden har  delats  upp i  allt  flera 

beståndsdelar.  Följden  av  detta  är  att  'lägerelden'  har  förgrenats  till  allt  fler  olika 

lägereldar. Till skillnad från när han växte upp, menar Sten, är kommunikationsvärlden 

idag  ”ett  sammelsurium  av  budskap”,  det  vill  säga  en  salig  blandning  av  olikartade 

budskap. Samhällets medborgare samlas alltmer sällan kring en och samma lägereld vid 

en  och samma tidpunkt.  Snarare  samlas  de  kring  en mängd olika  lägereldar,  ofta  vid 

obestämda tidpunkter.  Det  är  i  denna bemärkelse  Sten  föreställer  sig  reklamens  roll  i 

samhället. Han fortsätter: “I sina bästa stunder, kan reklamen ha tagit över den här rollen 

lite  grann  –  nåt  som  alla  har  sett,  nåt  som  alla  pratar  om.  Vi  behöver  ju  som 

samhällsmedborgare massa såna här gemensamma beröringspunkter. [...] Nåt socialt kitt 

som håller oss samman. Nåt vi är överens om – vi håller på samma fotbollslag eller vi har 

sett samma reklamkampanjer som vi kan prata om.”

Likt  lägerelden  kan  reklam,  i  sina  bästa  stunder,  utgöra  en  gemensam 

beröringspunkt i samhället. Den är någonting som är befintligt mitt ibland människor och 

som låter dem dela någonting med varandra. Mer specifikt,  den härleder till  någonting 

som redan är befintligt mitt ibland människor och låter dem inblandas i detta ting. I denna 

bemärkelse  är  reklam  ett  medium  för  samvaro.  Fenomenet  stämning,  i  form  av 

samstämning,  är  grundläggande  för  samvaro,  och  likaså  för  reklam.  Det  är  också 

grundläggande för förståelsen för tingens betydelse, och således också för hur vi förhåller 
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oss  till  vår  omgivning  i  helhet.  Det  är  genom fenomenet  'stämning'  världen  och dess 

innehåll kommer till sans. 

I  enlighet  med  Herbert  Spencer  och  Émile  Durkheim  kan  Stens  beskrivning 

betraktas som att kommunikationsvärlden växer och utvecklar en alltmer komplex struktur 

(Spencer, 1897: 449-490; Durkheim, 1984). Följden av detta är att samhället vecklas ut till 

en mer och mer organisk solidaritet, vilket innebär att medborgarnas samhörighetskänsla 

gradvis  förgrenas.  I  och  med  den  teknologiska  utvecklingen,  vilken  medför  att  med-

delande kan upprättas  på allt  längre avstånd (i  synnerhet  genom visuella  och  auditiva 

stimuli),  tar  lägerelden nya former.  I  detta  avseende kan reklam, i  sina bästa  stunder, 

betraktas som en lägereld.  Den är  ett  medium för att  upprätthålla  och bjuda in till  en 

sammanhållning.  Men  den  är  även  ett  medium  för  att  öppna  upp  möjligheter  till 

förändring,  och  därigenom  påverka  sammanhållningens  utveckling,  om  än  gradvis. 

Förändring och bekräftelse av sammanhållning utgör tillsammans grunden för reklamens 

roll i samhället. I likhet med samhället som sådant, både vilar reklamskapande på denna 

grund såväl som drivs av den: 

Just as a collective group experience is required to bring society into being, 

the same sort of experience is needed to re-create social solidarity and to bring about 

social  change.  Every  society  feels  the  need  to  reaffirm the  collective  ideas  and 

sentiments that make up its identity. Yet “this moral remaking cannot be achieved 

except by means of reunions, assemblies, and meetings where the individuals, being 

closely united one another, reaffirm in common their common sentiments”.36 (Fisher 

och Chon, 1989: 3; citerar Durkheim 1961, pp. 474-75)

Att reklam är ett medium för samvaro innebär att den är ett medium genom vilket 

en sammanhållning bekräftas och återskapas, om än genom ett slag av med-delande som 

sker på långa avstånd (och genom ett fåtal  sinnesorgan). Var gång en sammanhållning 

återskapas öppnas möjligheter till förändring. I detta avseende kan reklam både bekräfta 

och förändra flödet av allmänhetens stämningar. Den låter mottagaren både inblandas i en 

stämning såväl som upptäcka nya möjligheter i tillvaron genom denna stämning. I denna 

bemärkelse stämmer reklamskapande väl in på Kirsten Hastrups uttalande om kreativitet: 

”For 'creativity' to retain a separate meaning, it must comprise both the unexpected and the 

recognizable, both newness and anticipation” (Hastrup, 2007: 100).

36 Min kursivering. 
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4. ”LITE UPPTÄCKTSRESANDE”

I denna uppsats har vi bekantat oss med reklamskapande utifrån ett perspektiv av 

känslor och emotioner. Jag har diskuterar vad känslor och emotioner kan ha för betydelse i 

reklamskapandet  såväl  som  för  mottagandet  av  reklam.  Med  Sivs  ord,  kännetecknas 

reklamskapande av ”att ta väldigt mycket information och tratta ner det till nånting som 

går rakt in i hjärtat”. 'Rakt in i hjärtat' är en metafor för att kreativ reklam inte i första hand 

är utformad för att förvärva kunskap för rationella överväganden, utan för att frammana 

känslor och emotioner hos mottagaren. I enlighet med detta är kreatörernas skapande ett 

slag av experimenterande som sträcker sig bortom räckhåll för rationalitet och medvetet 

tänkande. 'Att experimentera' kan förstås utifrån det engelska begreppet 'experience', det 

vill  säga  'upplevelse'.  För  kreatörerna  är  skapande-akten  ett  experimenterande  med 

upplevelser. Idéandet är en fas i skapande-förloppet i vilken kreatörerna experimenterar 

med hur det som ska marknadsföras kan upplevas på olika sätt.  Detta görs genom att 

frambringa idéer. Jag har försökt ge en närmare förståelse för hur kreatörerna frambringar 

och mejslar  ut  idéer  genom att  uppmärksamma vad dessa  har  för  inflytande på  deras 

sinnesstämning.  I  denna  bemärkelse  är  reklamskapande  en  akt  i  vilken  kreatörerna 

experimenterar  med  upplevelser  genom  att  undersöka  hur  olika  idéer  framträder 

tillsammans med, och i förhållande till, deras sinnesstämning. Syftet med idéandet är att 

frambringa en idé som ackompanjeras av en särskild sinnesstämning genom vilken 'vadet' 

kan upptäckas, och genom vilken dess betydelse kommer till sans.

Vad är en kreativ  idé? Det tycks inte finnas något enhetligt svar på denna fråga. 

Den besvaras med exempel på en mångfald olika slag av föreställningar genom vilka en 

idé kan framträda. Tore säger: ”En kreativ idé: Vad är det för nånting? Asså, jag kan inte 

förklara för dig eller en kund vad en kreativ  idé är.  Eller liksom...  [...]  Vi jobbar med 

kreativitet som ett sätt att liksom kommunicera med människor – ta tag i människor.”

I likhet med kreativitet, kan vi inte bilda en enhetlig uppfattning om vad en kreativ 

idé är. Vi kan enbart närma oss en förståelse för det genom att ta i beaktning de former 

genom vilka  idéer framträder, samt vad de har för inverkan på vår sinnesstämning och 

upplevelse  i  helhet.  Både för  kreatörerna och för  plannern framträder  idéer i  form av 

visuella  föreställningar.  Då informanterna  talar  om idéer  använder  de  vanligen  termer 
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tillhörande  synsinnet  –  att  frambringa  idéer  är  att  se idéer37. Men  idéer kan  också 

framträda genom auditiva föreställningar, så som röster och melodier; genom skrivna ord 

och yttranden; samt genom kroppsspråk, sociala situationer etc.  Vad gäller kreatörernas 

skapande  är  idéer  en  form  av  estetiska  uttryck  som  kan  förnimmas  i  de  olika 

sinnesorganen, i synnerhet i synen och hörseln, samt genom språket. 'Fluffet' är i sin tur 

själva avbildningen av dessa föreställningar, och kan betraktas som förkroppsligandet av 

idéer. 

Både vad gäller skapandet och mottagandet av reklam anses 'det omedvetna' ha en 

väsentlig betydelse. 'Det omedvetna' kan närmast betraktas som ett väsen som råder i det 

okända.  Det  är  den  kraft  som  före-ställer  föreställningar.  Likaså  anses  känslor  och 

emotioner i stor utsträckning vara verksamma bortom ljuset av det medvetna fältet, även 

om de är inom räckhåll för det. I detta avseende är 'bollandet', med Stens ord, ett skede i 

vilket kreatörerna försöker ”gräva lite djupare i sitt eget medvetande, för att liksom släppa 

fram tankar som man inte riktigt har tillgång till i den vanliga stressade vardan”. Bollandet 

handlar således om att ”hitta andra associationer än dom som automatiskt ploppar upp”, 

som Olov säger. Intresset för att locka fram idéer från det okända är till stor del grundad i 

nyfikenhet  och  strävan  efter  nyskapande38.  För  att  skapa  någonting  som  inte  tidigare 

skådats är det nödvändigt att våga utforska det okända och våga förlita sig på det som 

råder där, vad det än må vara. I denna bemärkelse är reklamskapande, med Frejs ord, ”lite 

upptäcktsresande”. Reklamskapande drivs av viljan att utforska och upptäcka nya saker. 

Eller snarare, av viljan att  upptäcka nya betydelser av saker och ting,  det vill säga att 

uppleva dem på ett nytt sätt, utifrån nya infallsvinklar, och därmed bilda en ny förståelse 

för  dem.  ”En  kreativ  person”,  menar  Siv,  ”är  nån  som hela  tiden,  ständigt,  söker  sig 

utanför liksom det förväntade”. 

Utöver strävan efter att ”upptäcka nya saker”, som Siv uttrycker det, är det också 

väsentligt att locka fram idéer från det okända för att reklamen ska uppdaga en upplevelse 

som är genomgripande för vår befintlighet i tillvaron. Att en upplevelse är genomgripande 

innebär att den sträcker sig bortom gränserna för rationalitet och medvetet tänkande. Det 

innebär  också  att  den  sträcker  sig  bortom  blotta  förnimmelsen  av  'fluffet'  och  de 

föreställningar genom vilka reklamen varseblives. Genomgripande upplevelse involverar 

omedvetna  förnimmelser  och  föreställningar.  Den  inbegriper  både  det  kända  och  det 

okända. Inte minst är den grundad i en sinnesstämning genom vilken dess övriga innehåll, 

37 I detta avseende är det intressant att ta i beaktning att begreppet  idé härstammar från forna grekiskans 
είδέυαι som betyder “att se”, “varsebli” (URL 15; URL 16; Heidegger, 1962: 215 ftn.). 

38 Se sidan 4.
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medvetet såväl som omedvetet, kommer till sans. 

Kreatörernas skapande är således en akt i vilken de upptäcker okända nyanser av 

upplevelse  genom  att  frambringa  idéer  genom  vilka  dessa  nyanser  framträder.  Vid 

'utmejslandet' bedöms sedan idéerna, bland annat genom att uppmärksamma de känslor 

och emotioner idéerna ger uttryck för. Känslor och emotioner, i form av sinnesstämning, 

spelar en avgörande roll för hur betydelsen av det som marknadsförs kan upptäckas. Det är 

genom en sinnesstämning vi  upptäcker  betydelsen av tillvarons  innehåll  och bildar  en 

förståelse för det. Att upptäcka det som marknadsförs utifrån nya infallsvinklar, och att 

uppleva det på ett nytt sätt, är, i denna bemärkelse, en fråga om att upptäcka dess betydelse 

utifrån  en  särskild  sinnesstämning. Samtidigt  är  det  väsentligt  att  idéerna  är  rotade  i 

någonting som sedan tidigare är bekant i tillvaron. ”Det kan ju inte va helt nytt”, säger 

Olov, ”man kan ju inte skapa ett helt nytt språk som ingen förstår”. Även i detta avseende 

har känslor och emotioner en betydelsefull roll i reklamskapande. I form av samstämning, 

är känslor och emotioner grundläggande för samvaro, och därmed även för att upprätta 

och upprätthålla en sammanhållning. Därmed är det angeläget för kreatörerna att ta hänsyn 

till  de stämningar som råder hos allmänheten,  i  synnerhet hos målgruppen. Genom att 

frammana en sinnesstämning låter reklamen mottagaren tona in till en stämning, för att 

därigenom inblandas i en sammanhållning. 

Kreativ reklam kan därmed betraktas som ett medium för att härleda det kända till 

det okända: Under idéandet låter kreatörerna medvetna föreställningar återfå en närmare 

kontakt  med  'det  omedvetnas'  före-ställande  så  att  'det  omedvetna'  kan  omforma  det 

medvetna innehållet. Kreatörerna ger sig hän åt känslor, emotioner och intuitioner, dels för 

att dessa anses medla det omedvetna innehållet. Detta innebär inte att kreatörerna är ute 

efter att manipulera mottagaren inom ett omedvetet fält för att på så sätt kunna överföra 

information till mottagaren utan hennes vetskap. Snarare är det nödvändigt att reklamen 

inbegriper både det kända och det okända för att med-delandet ska vara genomgripande i 

vår befintlighet i tillvaron, och därigenom låta oss upptäcka nya nyanser av den. För att  

med-delandet  ska  vara  genomgripande  är  det  väsentligt  att  reklamen  frammanar  en 

lämplig sinnesstämning. Genom att frammana en sinnesstämning härleder reklamen till en 

stämning som är befintlig mitt ibland oss och som den låter oss inblandas i. Samtidigt 

öppnar den möjligheterna för att  upptäcka tillvarons innehåll utifrån nya infallsvinklar, 

och  låta  oss  förstå  nya  betydelser  av  saker  och  ting  genom den  sinnesstämning  den 

frammanar. 

I  samma  mån  som det  är  angeläget  för  kreativ  reklam att  den  frammanar  en 
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sinnesstämning genom vilken 'vadets'  betydelse kan förstås,  är  det  också angeläget  att 

denna sinnesstämning låter  oss  tona in  till  en  stämning som är  vidkommande för  vår 

befintlighet i tillvaron överlag. Reklam är någonting som skapas inom en sammanhållning. 

Den är inte någonting som kommer utifrån och tränger sig in. Likaså är den stämning 

genom vilken 'vadets' betydelse kommer till sans redan befintlig i tillvaron. Det är således 

missvisande att  behandla reklam utifrån att  den,  som det så ofta  heter,  skapar ett  'ha-

begär'. Om den sinnesstämning reklamen frammanar kännetecknas av ett ha-begär, eller 

har en nyans av ha-begär, beror det på att ha-begäret redan är befintligt i vår befintlighet i 

tillvaron.  Reklam  uppmanar  en  redan  befintlig  sinnesstämning  att  träda  fram,  för  att 

därigenom öppna  möjligheterna  att  ledsaga  denna  i  en  ny  riktning.  På  så  sätt  lösgör 

snarare än skapar reklam en sinnesstämning. 

Det är just på grund av att reklam skapas inom en sammanhållning den kan ha en 

inverkan  på  vår  befintlighet  i  tillvaron.  Det  är  även  därför  den  kan  påverka 

sammanhållningens  utveckling.  Var  gång  en  sammanhållning  återskapas  öppnas 

möjligheter  till  förändring.  Genom  att  frammana  en  sinnesstämning  låter  reklamen 

mottagaren  tona  in  till  en  stämning.  Samtidigt  lösgör  den sinnesstämningen  från  dess 

kontext, sammanhållningen, för att låta den ledsagas i en ny riktning. Kreativ reklam, i 

sina bästa stunder, kan betraktas som en lägereld. Den är en gemensam beröringspunkt. 

Den  är  någonting  som  är  befintligt  mitt  ibland  människor  och  som  låter  dem  dela 

någonting med varandra. Mer specifikt, den härleder till någonting som redan är befintligt 

mitt ibland människor och låter dem inblandas i detta ting. I denna bemärkelse är reklam 

ett medium för samvaro; den bekräftar och återskapar en sammanhållning. Men den är 

även  ett  medium för  att  förbinda  det  kända  med  det  okända,  och  på  så  sätt  låta  oss 

upptäcka nya betydelser av tillvarons innehåll.39

39 Apropå att vi kan betrakta reklam utifrån olika slag av medium är det intressant att beakta följande ord av 
Victor Turner: ”This is an important point – rituals, dramas, and other performative genres are often 
orchestrations of media, not expressions in a single medium” (Turner, 1988: 23). 'Media' är pluralformen 
av 'medium' (URL 33; URL 34).
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