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Sammanfattning 
På grund av stor konkurrens är det svårt att skapa reklam som fångar uppmärksamhet. Det finns 
olika verktyg för nå igenom mediaflödet. I den här studien undersöks orsaker och konsekvenser till 
användning av normbrytande- och stereotypisk kommunikation. Konsekvenser har tidigare 
studerats ur ett beteendevetarperspektiv. Studierna visar att reklam påverkar samhällets normer. 
Marknadskommunikativa orsaker tas inte upp och därför behövs en analys som lyfter fram för- och 
nackdelar ur reklambranschens perspektiv. Det förklarar varför stereotyper används och ger 
branschens intryck av konsekvenserna i att bryta eller förstärka normer. Den här studien har gjorts 
för att öka medvetenheten hos yrkesverksamma kommunikatörer. 
  
Datainsamling har gjorts genom kvalitativa intervjuer med sju yrkesverksamma kommunikatörer. 
Två reklamfilmer användes som diskussionsunderlag vid intervjuerna. Intervjuerna övergick sedan 
i mer allmänna frågor kring stereotyper, normer och normbrytande, informanterna fick reflektera 
över upplevda orsaker och konsekvenser. 
  
Slutsatser som kunnat dras från studien är att både normbrytning och stereotyper kan vara ett sätt 
att synas i dagens mediaflöde. Reklam är väldigt kundstyrt eftersom det är beställaren som tar 
störst risker med sitt varumärke och sin investering. Kommunikatörerna anser att deras största 
ansvar är gentemot beställaren. 
  
Stereotyper anses vara den säkra vägen. De identifieras snabbt och mycket slipper förklaras. I 
snabb kommunikation tar de inte onödig uppmärksamhet från budskapet. En nackdel med 
stereotyper är att de är opersonliga. De sticker inte ut ur mängden och reklamen glöms snabbt bort. 
En ytterligare nackdel med stereotyper anses vara att de påverkar samhället genom att förstärka 
fördomar och könsroller. 
  
Normbrytande reklam sticker ut och blir ihågkommen, vilket är en stor konkurrensfördel. Det kan 
också vara ett verktyg för ett långsiktigt identitetsskapande som skapar en målgruppsgemenskap 
och ett starkt varumärke. Normbrytning kan även påverka samhället genom att öka acceptans. En 
oro kring konsekvenserna av normbrytning leder till en försiktighet, både hos byråer och beställare. 
Risken är att få dålig publicitet och skada varumärket om det görs på del sätt. Det kan också göra 
kommunikationen otydlig och överskugga företagets produkt. Majoriteten av informanterna finner 
normbrytande reklam sällan förekommande. De upplever att de yngre generationerna har en större 
öppenhet och att normbrytning därför är vanligare i reklam riktad till ungdomar. 
 
 
 
 
  



Abstract 
Due to high competition it is difficult to create advertising that captures attention. There are 
various tools to get through in the media flow. This study examines the causes and consequences 
of the use of norm-breaking and stereotypical communication. Consequences have previously been 
studied from a social scientist perspective. The studies show that advertising influences social 
norms. Market communicative causes are not addressed. Therefore, an analysis that highlights the 
pros and cons of advertising from the perspective of advertising agencies is needed. It would 
explain why stereotypes are used. It would also give their view on the consequences of breaking or 
strengthen norms. This study has been done to raise awareness among professionals in the 
advertising sector. 
 
Data was collected through qualitative interviews with seven professional communicators. 
In the interviews, two commercials were used as a basis for discussion. The interviews then moved 
on to general questions about stereotypes, norms and norm-breaking. The informants were 
encouraged to develop thoughts on perceived causes and consequences. 
 
The conclusions drawn form this study is that both norm-breaking and the use of stereotypes in 
communication can be ways to get attention in today's media flow. Advertising is very 
customer-driven. It is the client who takes the greatest risks with their brand and investment. The 
agencies main responsibility is towards the client. 
 
Stereotypes are considered to be a reliable advertising instruments. They are identified quickly and 
less needs to be explained. No unnecessary attention is taken from the message. A disadvantage of 
stereotypes is that they are impersonal. They do not stand out from the compeditiors and which 
makes the advertising quickly forgotten. Another disadvantage is considered to be the influence 
stereotypes have on society, by increasing prejudices and gender roles. 
 
Norm-breaking advertising grabs attention and is more memorable, which is a major competitive 
advantage. It can also be a tool for creating a long-term identity formation that causes a brand 
community. It can also increase acceptance in sociaty. Concern about the consequences of 
breaking norms makes both the agencies and clients cautious. It can result in bad publicity and 
damage the brand if done in the wrong way. It can also make the advertisment unclear and 
overshadow the company's product . The majority of respondents find norm-breaking advertising 
rare. They feel that younger generations are more open and therefore norm-breaking is more 
common in advertising aimed at young people. 
 

 
  



Förord 
 
Vi har under den här studien fått chansen att diskutera med många kunniga personer. Det har gett 
en utveckling för både oss och studien. 
  
Vi vill främst tacka de informanter som ställde upp med tid och intressanta åsikter samt Carina 
Milde och Stina Backman som väglett och introducerat oss till nya perspektiv och kunskaper.  
 

 
  



Ordlista 
 
Ordlistan är utformad för gruppen yrkesverksamma kommunikatörer. Därför antas att läsaren 
redan är familjär med  termer inom marknadskommunikation fokus är på ord som kopplas till 
genusvetenskap. Definitionerna är hämtade från Nationalencyklopedin (NE.se 2014-05-15). 
 
Dikotomi, variabel eller egenskap som är delad i två varandra ömsesidigt uteslutande kategorier. 
 
Essens, det väsentliga i betydelsen 'det viktiga' eller 'det karakteristiska'. 
 
Feminism, rörelse och åskådning bestående av flera olika inriktningar med den gemensamma 
målsättningen att förändra maktstrukturer knutna till kön. Vad som förenar all feminism är att man 
vill upphäva eller förändra diskriminering på grund av kön och/eller könstillhörighet.  
 
Genus, engelska gender, begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och 
handlingar som sammantaget formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Relationen mellan könen samt 
varierande uppfattningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt betonas. 
 
HBT, förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Termen har sedan 1990-talet blivit 
etablerad som ett neutralt samlingsbegrepp i samband med frågor om sexuell läggning och 
könsidentitet. Allt oftare utökas begreppet för att också inkludera andra personer med queera 
uttryck och identiteter (HBTQ) och ibland även intersexuella (HBTIQ). 

Hegemoni´, ledarställning. I marxistisk teori (främst hos Gramsci) betecknar hegemoni särskilt den 
makt över människo- och samhällssynen som en ledande klass utövar vid sidan av sin ekonomiska 
och politiska dominans. 
 
Heteronorm, den norm som säger att heterosexualitet är det normala, givna och förväntade i ett 
samhälle. Därmed blir varje annan sexuell läggning, såsom homosexualitet och bisexualitet, 
betraktad som onormal. 
 
Homogen, (av grek. homogenē´s, ' av samma släkt, art', 'besläktad', av homo-och geno´s 'art', 'slag', 
'släkt') alltigenom lika, likartad. 
 
Jämställdhet, innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
inom alla väsentliga områden i livet. Jämställdhet är närbesläktat med jämlikhet. Medan jämlikhet 
rör alla människors lika värde är jämställdhet emellertid förbehållet förhållandet mellan könen. 

Kön, är ett ord som man använder för att skilja på individer av djur, växter och andra organismer 
beroende på vilken sorts könsceller de har. Det kallas biologiskt kön. Djur av honkön har äggceller 
och de av hankön har spermier. Hos människor kallas honor för kvinnor och hanar för män. 



Könsdiskriminering, missgynnande av personer vilket har direkt eller indirekt samband med 
deras könstillhörighet. Könsdiskriminering förekommer, trots officiell jämställdhetsideologi och 
praktiska åtgärder, bl.a. på arbetsmarknaden, i undervisningen och inom kyrkan. 

Könsmaktssystem, samlande term för de strukturer och processer som ligger till grund för mäns 
samhälleliga dominans över kvinnor.  

Könsroll, sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad 
avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige. 

Norm, det "normala"; det godtagna eller ideala t.ex. i en social grupp; konvention, praxis; det 
vartill man bör anpassa sig. 

Objektifiera, reducera (ngn) till ett objekt: i sexindustrin ~s människan 
 
Stereotyp, inom psykologin förenklad och ofta fördomsfull föreställning om t.ex. människor som 
hör till en viss kultur, nation, religion eller yrkesgrupp. Den bidrar ofta till att vidmakthålla 
fördomar och negativa attityder. 
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Inledning 
1.1 Bakgrund   
Den tekniska utvecklingen har förändrat förutsättningarna för reklam (SOU 2008). Vi omges av 
ett ständigt informationsflöde som ökar mängden och spridningen av könsdiskriminerande reklam 
(Fagerström, Nilson 2008). Att de könsstereotypa framställningarna finns överallt gör att de 
normaliseras och blir till krav och förväntningar att förhålla sig till, vilket begränsar 
handlingsutrymmet för både kvinnor och män. (SOU 2008) Unga män och kvinnor upplever bland 
annat utseendets betydelse som pressande, påträngande och begränsande (Fagerström, Nilson 
2008). 
  
Reklam påverkar och påverkas av samhällets normsystem. I reklam görs av nödvändighet 
subjektiva skildringar som med text och bild ger en ofullständig representation. (Fagerström, 
Nilson 2008) Genusforskning och analyser har gjorts på reklam ur ett beteendevetarperspektiv. 
Forskningen tar främst upp hur samhället tar skada av reklambudskap. De negativa konsekvenser 
användning av representationer och stereotyper i reklam har på samhället är bland annat att 
befästa snäva könsroller som leder till ojämnlikhet. (Gupta, Jain 1998, Van Hellemont, Van 2012, 
Orth, Holancova 2003, Furnham, Paltzer 2010) 
  
Definitionen av genus är de sociala och kulturella konstruktioner som skapar könsroller. Samhället 
identifierar och etiketterar barn som pojkar och flickor (Fagerström, Nilson 2008), vilket leder till 
könsdikotomi, ett isärhållande av könen som förväntas ägna sig åt olika fritidsintressen och finnas 
på olika arbetsplatser (Roth 2011). Att gå emot förväntningarna för mycket skapar reaktioner från 
omgivningen. Det som anses vara maskulint (manligt) eller feminint (kvinnligt) omskapas 
kontinuerligt, det som kvarstår är åtskillnaden mellan de två, vilket leder till olika villkor. 
(Fagerström, Nilson 2008) 
  
Genus samverkar med bland annat klass, etnicitet och sexualitet i att skapa maktstrukturer i vår 
vardag (Fagerström, Nilson 2008). Maktordningar är dynamiska samspel där det skapas en obalans 
när ena parten har makt att framställa sig själv som neutral norm och de andra som annorlunda. 
Enligt feministisk syn är könsmaktsordningar organiserade för vårt samhälle och strukturerar en 
ojämnlik arbetsfördelning. När mannen hävdar sig som subjekt, den vars synpunkt är rådande 
hamnar kvinnan i position som objekt, definierad och med möjligheter som fastslås av någon 
annan. (Gothlin 2012.) Det sätter den hegemoniska mannen som norm (Hirdman 2001) och leder 
till stereotypiska kategorier som skapar förutfattade meningar om hur olika individer ska vara 
(Gothlin 2012). 
 

1.2 Problem 
Könsstereotyper används inte i all reklam. Det finns reklambyråer med ett uttalat genustänk 
(Åkestam 2014) och bland annat genomförs kampanjer för att skapa mer jämlika, hälsosammare 
och miljövänligare samhällsnormer. Det har gjorts studier på effekter hos den typen av kampanjer 
men det saknas forskning på varför och hur genusnormbrytning i reklam sker. (Burchell, Rettie & 
Patel 2013.) I media har reklamfilmer som bryter mot normer och konventioner fått positiva 
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reaktioner (Thambert 2014). Yrkesverksamma i reklambranschen bör vara medvetna om 
konsekvenserna av att bryta eller förstärka könsnormer, eftersom reklam enligt 
Europaparlamentets resolution om diskriminering av kvinnor i reklam inte får vara 
könsdiskriminerande (Eur-lex 1997). Därför behövs en analys som lyfter fram för- och nackdelar 
ur reklambranschens perspektiv. I Sverige grundas bedömningen om reklam är 
könsdiskriminerande på om det motverkar jämställdhet mellan könen. (SOU 2008:5.) I Sverige 
finns Reklamombudsmannen som granskare av reklam. Fallen prövas enligt Internationella 
Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. (Reklamombudsmannen 
2014) 
  
Hur mycket de yrkesverksamma kommunikatörerna är medvetna om de mönster som styr hur vi 
ser på varandra är inte beskrivet. Hur de påverkas i sin kommunikation av samhällets normer och 
förväntningar är oklart. Varför beskrivs inte normbrytande reklam av reklambranschen? Det är en 
brist i forskningen att reklamens relation till normer beskrivs av beteendevetare och inte av 
yrkesverksamma kommunikatörer.  
 

1.3 Syfte  
Syftet med den här studien är att undersöka hur yrkesverksamma kommunikatörer i Norrköping 
ser på konsekvenserna av att bryta eller förstärka genusnormer i reklam samt vilka orsaker som 
påverkar valet av genusnormbrytande eller könsstereotypisk kommunikation. I den här studien 
kommer normbrytning definieras som att aktivt bryta de stereotyper som är normen. 
 

1.4 Frågeställningar 
Hur definierar yrkesverksamma kommunikatörer begreppen norm och normbrytning i kontexten 
reklam och marknadskommunikation? 
 
Vad är enligt yrkesverksamma kommunikatörer konsekvenserna av att bryta eller förstärka 
genusnormer i reklam? 
 
Vad är enligt yrkesverksamma kommunikatörer orsakerna till att använda genusnormbrytande eller 
könsstereotypisk kommunikation i reklam? 
 

1.5 Målgrupp 
Den här studien har gjorts för att öka medvetenheten kring normbrytning hos yrkesverksamma 
kommunikatörer i reklambranschen. Sekundärt kan det ge ett nytt perspektiv för de som redan 
studerar normbrytning.  
 

1.6 Avgränsningar 
Den här studien undersöker yrkesverksamma kommunikatörers åsikter utan att ta reda på vad som 
är rätt och fel. Teorier används som analysredskap till största del för att det är författarnas 
utgångspunkt för tolkning.  
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2 Metod 
En kvalitativ forskningsansats valdes och en fenomenomisk studie med sju semistrukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod genomfördes. Fenomenologi studerar upplevelser och åsikter 
med syfte att förklara fenomen (Creswell 2009). Det är alltså inte fokuserat på att bevisa teorier 
och ta reda på vad som är sant (Gunnarsson 2002). I den här studien var fenomenologi lämpligt 
eftersom syftet med studien var att ta reda på hur ett urval av yrkesverksamma kommunikatörer 
ser på orsaker och konsekvenser av normbrytning och stereotyper i reklam. 
  
Vid intervjuerna användes två reklamfilmer som diskussionsunderlag. Exemplen analyserades i 
förväg med en ikonologisk tolkningsanalys och ansågs normbrytande. Vid intervjun fick 
informanten ge sin åsikt om normbrytande marknadskommunikation utifrån sitt perspektiv som 
kommunikatör i reklambranschen.  
 

2.1 Förstudie 
Då författarna inte studerat genus på en hög nivå tidigare användes förundersökningen för att 
genom personer med mer kunskap inom genusvetenskap få hjälp och vägledning. Examinator Gary 
Svensson kontaktades, som gav förslag på litteratur och kontaktuppgifter till Carina Milde, 
intendent på arbetets museum som bland annat varit ordförande för Norrköping Pride, samt med 
Stina Backman, lektor på Tema Genus vid Linköpings universitet. I informella intervjuer och gavs 
ytterligare förslag på litteratur och en introduktion till grundläggande begrepp som används i 
genusvetenskap och analyser. Detta är kunskap som hade varit svår att söka sig fram till och har 
gjort datainsamlingen mer täckande, trots författarnas begränsade förkunskap. 
  
En litteraturöveriskt över studier inom området genusnormer och normbrytning i 
marknadskommunikation gjordes genom en sökning i databaser via biblioteket vid Linköpings 
Universitet. Ett teoretiskt gap upptäcktes och blev utgångspunkten för studien. 
  
Begrepp från genusvetenskap definierades och teorier om bildanalys hämtades in som underlag. 
Det gav författarna verktyg för att se på och tolka reklam utifrån ett normperspektiv. Även 
kommunikationsteori och teori om kundbaserat varumärkesvärde användes som stöd vid tolkning 
av intervjuerna. De valda teorierna är en del av författarnas förkunskap om 
marknadskommunikation och har används tidigare i utbildningen Grafisk Design och 
Kommunikation. Det är därmed en, för författarna, tidigare etablerad utgångspunkt vid analys och 
tolkning.  
 

2.2 Exempel på reklamfilmer 
Som en ingång till ämnet och för att kunna jämföra informanternas åsikter valdes två reklamfilmer 
som diskussionsunderlag i intervjuerna. För att välja ut exempel gjordes eftersökningar på 
normbrytande reklam genom hemsidor som adsoftheworld.com samt uppföljning av tips från 
förundersökningen. Exemplen begränsades till två stycken svenska tv-reklamer som ansågs bryta 
två olika genusnormer, en med män och en med kvinnor. Den ena utspelar sig i ett 
hockeyomklädningsrum och säljer telefonabonnemang. Den andra visar kvinnor i olika situationer 
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kopplade till menstruation och säljer sanitetsskydd. Att visa på att normbrytande reklam existerar 
och ge aktuella exempel på hur de kan se ut ansågs viktigt, då författarna inte fann det vanligt 
förekommande. Informanterna ansågs med största sannolikhet ha kännedom om motsvarande 
stereotyper. Utomhusreklam övervägdes men tv-reklam upplevdes vara ett effektivare 
diskussionsunderlag då informanterna ansågs ha en större chans att vara objektiva, då det handlade 
om ett medie de normalt inte arbetar med. Det valdes även för att minimera risken för att 
informanterna skulle känna sig påhoppade. I eftersökningarna upplevdes att det normbrytande 
gestaltades på ett tydligare sätt i tv-reklam. 
  
Genom en bildanalys med ikonologisk tolkning av reklamfilmerna denoterar och konnoterar. Det 
tydliggjorde varför de kan anses normbrytande. Ikonologi tolkar betydelsen av bilder sett ur ett 
kulturellt och historiskt sammanhang. Elsners (1998) trestegsmodell för ikonologisk bildanalys 
användes.  
 

2.3 Urval  
Studiens informanter är sju yrkesverksamma kommunikatörer. Förutom yrkesroll valdes de från en 
åldersgrupp på 35-56 år och en avgränsning till regionen Norrköping. Det upplevdes att en 
homogen grupp skulle ge en större möjlighet att generalisera och dra slutsatser från empirin. Då 
urvalsgruppen har erfarenhet i branschen kan deras åsikter representera den syn på genus som finns 
och funnits i branschen en längre tid. Det ger en bild av hur branschen är mer än vad den kan 
komma att bli. Som en personlig fördel för författarna ger det en bild av vilka värderingar nyblivna 
kommunikatörer kan mötas av på kommande arbetsplatser. 
  
Yrkesverksamma kommunikatörer i Norrköping som passade in på urvalskriterierna kontaktades 
via mail som bad om deras tid och där syftet med studien sammanfattades (se bilaga 1). Intervjuer 
bokades in med de som svarade positivt. Planerat var att genomföra fem intervjuer, grundat på det 
som var rimligt att få tag på under uppsatstiden. När fler informanter än beräknat svarade positivt 
på mailet beslöts att genomföra sju intervjuer, med fem kvinnor och två män. 
 

2.4 Intervjufrågor 
Semistrukturerade intervjuer var lämpligt för att kunna sammanställa informanternas svar och 
samtidigt få ingående åsikter och kvalitativ empiri. Intervjuerna utformades enligt Creswells 
(2009) beskrivning av kvalitativa intervjuer. Det vill säga ett fåtal och öppna frågor med avsikt att 
ta reda på informantens synsätt och åsikter. Längst upp på protokollen ska datum, plats, intervjuad 
och intervjuare dokumenteras. En introduktion som intervjuaren kan följa säkerställer att 
intervjuerna görs på samma sätt och intervjun börjar med en uppvärmningsfråga som följs av fyra 
till fem öppna undersökningsfrågor. För att fördjupa och utveckla svaren ställer intervjuaren 
följdfrågor. Plats för anteckningar lämnas mellan frågorna i protokollet och intervjun avslutas med 
ett tack till den intervjuade. Intervjun kan dokumenteras med handskrivna anteckningar eller 
ljudinspelningar. (Creswell 2009) 
  
Frågorna utgick från vad Roth (2011) anser att ett arbete med normkritik kräver. Det ska 
synliggöra och ifrågasätta normer, synliggöra privilegier, samt granska vår egen position. De frågor 
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som togs med hade en koppling till syfte för att generera svar relevanta för att besvara 
frågeställningarna. Av nödvändighet skrevs fler intervjufrågor i förväg än vad Creswell (2009) 
rekommenderar. Dels för att intervjun delades upp i tre delar; första exemplet, andra exemplet och 
generella frågor. Dels för att behovet framkom i testintervjuer. (se bilaga 2) 
  
Författarna genomförde varsin testintervju på yrkesverksamma kommunikatörer från en yngre 
åldersgrupp än urvalet för informanterna. Intervjufrågorna justerades efter vad som framkom vid 
testerna och det gjorde författarna bättre förberedda inför de skarpa intervjuerna.  
 

2.5 Datainsamling 
Samtliga intervjuer gjordes mellan 7 och 9 maj 2014 på vardera informants arbetsplats. Vid varje 
intervju var en intervjuad och en intervjuare närvarande. Reklamfilmerna visades på en bärbar 
dator och intervjun spelades in på en mobiltelefon. Intervjuerna tog mellan 23 och 51 minuter. 
Informanterna informerades om att materialet behandlas anonymt. 
  
Alla intervjuer transkriberades på dator och för att hålla materialet anonymt har person- och 
företagsnamn tagits bort i transkriberingarna. Varje informant har fått ett fiktivt namn, som 
föreslogs av språkhandledare Maria Thunborg. 
 

2.6 Analys 
Den insamlade datan bearbetades enligt Gunnarssons (2002) teori om fenomenologisk analys och 
Creswells (2009) beskrivning av hur kvalitativ data bör analyseras. Gunnarsson (2002) och 
Creswell (2009) beskriver att all insamlad data först bör läsas igenom och för att bilda en 
preliminär uppfattning av helheten. Därefter bildas meningsbärande (micro)enheter genom att 
identifiera och koda citat som beskriver olika innebörder. Enligt Gunnarsson (2002) är det 
lämpligt att bilda 5-10 innebördskategorier och Creswell (2009) föreslår 5-7 teman. Sedan beskrivs 
variationen och hittas något som finns i alla kluster är det essensen, det som inte varierar trots 
olika data (Gunnarsson 2002). Därefter bör det beslutas på vilket sätt datan ska presenteras i 
studien, till exempel med diagram eller där varje informant får varsitt stycke. Därefter tolkas datan 
och skapar betydelser, slutsatser och förslag på vidare studier. (Creswell 2009) 
  
Samtliga transkriberingar lästes av båda författarna. Därefter markerades citat och meningsbärande 
enheter. De sorterades sedan i olika kategorier efter teman som kunde ses bland informanternas 
åsikter. Begreppsdefinitioner och åsikter kopplade till exemplen skapade egna kategorier. Övrig 
data kategoriserades inom tre huvudgrupper: orsaker, konsekvenser och påverkan. Informanternas 
åsikter sammanfattades och presenteras i empirin tillsammans med ett urval representerande citat 
samt citat som visar på en variation. 
  
I analysen tolkades empirin med hjälp av Shannon och Weavers kommunikationsteori (Fiske 
1997), Keller et al. (2012) teori om kundbaserat varumärkesvärde, Elsners (1998) 
bildanalysmodell och begrepp från genusvetenskap (Fagerström, Nilson 2008). Samband mellan 
orsaker, konsekvenser och påverkan har analyserats och kopplingar mellan informanternas åsikter 
har gjorts. Essens och variationer framkom och tolkades. Empiri och analys har med jämna 
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mellanrum lästs, diskuterats och omskrivits för att ge studien tydlighet och en logisk ordningsföljd. 
Förslag på vidare studier, vars behov framkom under analysarbetet dokumenterades. 
  
Slutsatser har dragits då det funnits en mättnad hos informanterna. Slutsatserna utgår från 
frågeställningarna och besvarar dem i den utsträckning det var möjligt. I diskussioner görs vidare 
tolkningar av studiens resultat. Bland annat möjliga orsaker till de variationer som upptäcktes. 
Även intressanta observationer utan en direkt koppling till frågeställningarna diskuteras.  
 

2.7 Metoddiskussion  
När byråerna kontaktades informerades de om studiens syfte, vilket kan ha påverkat urvalet av 
informanter. Troligt är att de yrkesverksamma kommunikatörer som valde att ställa upp som 
informanter är de som hade ett intresse i studiens syfte. I flera fall underströk författarna via mail 
att det handlade om åsikter och inte “rätt eller fel” för att undvika påverkan.  
 
Den första frågan i intervjun sågs som en förutsättning för att förstå informanterna när de pratade 
om normer och normbrytning. Att definiera begreppet var svårt för informanterna, vilket också 
gjorde det svårt för oss att tolka svaren. Informanternas uppfattning blev tydligare i relation till 
exemplen och när de fördes djupare in på ämnet. Det kan vara en anledning till att informanterna 
ibland sa emot sig själva, en annan kan vara på grund av en krock mellan hur de vill framstå och 
vad de faktiskt gör. Det senare kan ses som ett vanligt mänskligt fenomen. 
 
De exempel som visades vid intervjuerna var båda reklamfilmer som enligt författarna var 
normbrytande, något som även diskuterats med Carina Milde och Stina Backman. Att endast 
normbrytande reklam visades berodde på ett antagande om att informanterna har kännedom om 
normerna och den stereotypiska motsvarigheten som brukar förekomma. Detta grundades på 
publicitet Halebop, Hockey reklamfilmen fått i media, QX “Sveriges största gaynyhetssajt” 
beskrivs “Att vara homosexuell och aktiv sportman är fortfarande tabu”. Samt på att sökningen 
“mens reklam” gav 3 170 000 resultat på Google.se (24/04/14), vilket skulle kunna tydas som ett 
omskrivet ämne. Författarna ansåg att Libresse, Pink ticket reklamfilmen både var normbrytande 
och hade stereotypiska aspekter. När filmerna visades för informanterna fanns det skilda åsikter 
om i fall de var normbrytande eller följde normen. Det gav oss en bättre förståelse för deras olika 
tankesätt och gjorde det lättare att jämföra svaren eftersom alla utgick från samma 
diskussionunderlag. Exemplen framkallade starka känslor och var en bra ingång för intervjuerna. 
Författarna var noga med att inte själva ta ställning och riskera att färga informanternas svar. En 
del av informanterna hade sett exemplen som visades och tidigare reflekterat över dem, för andra 
var de helt nya. Det gjorde bland annat att medvetenheten om avsändaren varierade.  
 
Alla intervjuer genomfördes på samma sätt för att ha samma grundförutsättning vid varje tillfälle. 
Dock genomfördes fyra intervjuer med en intervjuare och tre med en annan. Sättet 
intervjufrågorna ställdes och vilka följdfrågor som ställdes kan ha färgats av intervjuaren. Det ger 
även författarna en försvagad förståelse för empirin som samlades in då de inte var närvarande. 
Efter datainsamlingen visade det sig dock att författarna gjort varsin av de längsta och de kortaste 
intervjuerna. Ingen stor skillnad på intervjuerna kopplad till intervjuaren upplevs. 
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Fem intervjuer var planerade och eftersom två ytterligare informanter intervjuades innebar det mer 
data att bearbeta och mindre tid för analys. Det innebar en större påfrestning för författarna men 
resulterade i en mer utförlig studie. Informanterna bestod av majoriteten kvinnor vilket var 
slumpmässigt. Urvalet baserades medvetet inte på kön utan på andra kriterier: yrkesroll, ålder 
(erfarenhet) och geografisk avgränsning. Urvalet kan inte anses representera hela reklambranschen. 
De sju informanterna kom från fyra olika byråer, då studien fokuserade på informanternas åsikter 
ansågs informanternas arbetsplatser inte ha betydelse. Vissa likheter hos informanterna från samma 
byrå upplevdes, dock urskiljde sig inte någon specifik byrå i hög grad från de andra.  
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3 Teoretisk bakgrund 

 

3.1 Centrala begrepp 

Den manliga blicken, konst har genom historien till stor del skapats av män för män och är 
därför präglad av ett visst perspektiv. Det finns en långtgående tradition i konsten där den nakna 
kvinnokroppen ses som den manliga konstnärens egendom. Kvinnor poserar som passiva objekt 
för den manliga, aktiva blicken. Den manliga blicken har ifrågasatts bland annat genom att 
kvinnliga konstnärer vänt på rollerna. Den manliga blicken har även expanderat till en bredare 
kodning av hur könsroller porträtterats. Den manliga blicken kan antas av alla. (Sturken, 
Cartwright, 2009) 

Genus, socialt kön som till skillnad från biologiskt kön, kön, formas av omgivningen. Det är 
socialt och kulturellt konstruerat. (Fagerström, Nilson, 2008) Se Ordlista för 
Nationalencyklopedins definition.  

Intersektionalitet, begrepp som beskriver hur olika maktstrukturer påverkar varandra 
(Fagerström, Nilson, 2008). I mångfald ingår maktstrukurerna könsidentitet, ålder, sexuell 
läggning, etnicitet, tro, social tillhörighet samt erfarenheter och kunskaper (Roth, 2011). Dessa 
samspelar och kan både komplettera och konkurrera med varandra.  (Fagerström, Nilson, 2008) 

Kvinnligt, den här studien kommer utgå från “kvinnligt” att är en social konstruktion (se Genus). 
“Det finns många kategorier av maskulint och feminint, vilka omskapas kontinuerligt. Det som 
kvarstår är skillnaden” (Fagerström, Nilson, 2008). Vi kommer i den här studien utgå från Filip 
Warkanders, doktor i modevetenskap, uttalande “När det moderna samhället började organiseras 
kring förra sekelskiftet och borgarklassen växte fram så fick männen rollen som subjekt, aktiva, 
rationella och intellektuella, medan kvinnor blev motsatsen, irrationella, emotionella, fåfänga och 
gillar det som är konsumtionsrelaterat.” (Lindholm, M. 2014).  

Könsmaktsordning, även kallad genusordning eller genussystem beskriver hur det sociala könet, 
genus, konstrueras. Könsmaktsordningen består av tre delar: maktrelationer, könens isärhållande (se 
dikotomi), mannen som norm. “I genusordningen utgör mannen normen och från denna norm 
avviker kvinnan.” Detta är beskrivet ur ett strukturellt perspektiv. (Roth, 2011) Se Ordlista för 
Nationalencyklopedins definition av könsmaktssystem.  

Könsstereotyper, se Kvinnligt och Manligt. 

Manligt, den här studien kommer utgå från “manligt” att är en social konstruktion (se Genus). 
“Det finns många kategorier av maskulint och feminint, vilka omskapas kontinuerligt. Det som 
kvarstår är skillnaden” (Fagerström, Nilson, 2008). Den här studien utgår från Filip Warkanders, 
doktor i modevetenskap, uttalande “När det moderna samhället började organiseras kring förra 
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sekelskiftet och borgarklassen växte fram så fick männen rollen som subjekt, aktiva, rationella och 
intellektuella, medan kvinnor blev motsatsen, irrationella, emotionella, fåfänga och gillar det som 
är konsumtionsrelaterat.” (Lindholm, M. 2014).  

Norm, “En norm utmärker sig genom att den skiljer sig från det som inte är norm” (Fagerström, 
Nilson, 2008). När en part har makt att hävda sig själv som neutral norm och de andra som 
annorlunda skapas en obalans. Det leder till förutfattade meningar och stereotypiska kategorier om 
hur olika individer ska vara. (Gothlin 2012) Normen och kategorierna omskapas kontinuerligt, det 
som kvarstår är åtskillnaden (Fagerström, Nilson, 2008). I den här studien ligger fokus på 
genusnormer. Se Ordlista för Nationalencyklopedins definition.  

Normbrytning, kommer i den här studien definieras som något som avviker från den rådande 
normen. Att gå emot förväntningarna skapar reaktioner från omgivningen (Fagerström, Nilson 
2008). Normbrytning kan ske med syfte att skapa större acceptans och ett jämlikare samhälle (se 
normkritik). 

Normkritik, är att granska och synliggöra de maktstrukturer som skapar normer och avvikelser. 
Mannen är norm i könsmaktsrordningen vilket gör kvinnan till avvikare. Detta kan synas på bland 
annat företag och i vårt språk. (Roth, 2011) 

Objektifiering, av kvinnor är ett stort samhälleligt problem som började ifrågasättas i konst. 
Exempel på objektifiering kan vara att låta en person i en bild vända bort blicken från betraktaren 
men samtidigt tydligt exponera sin kropp, den bortvända blicken gör det tillgängligt för betraktaren 
att betrakta utan att konfronteras. (Sturken, Cartwright, 2009) Se Ordlista för 
Nationalencyklopedins definition.  

 

3.2 Kundbaserat varumärkesvärde 

Teorin om kundbaserat varumärkesvärde kommer användas för att visa på hur ett företag kan 
skapa en relation mellan sitt varumärke och konsumenterna. Modellen (se figur 1) är uppbyggd i 
sex steg och fyra frågor som leder fram till Resonans (eng. resonance), där konsumenten vid ett 
lyckat varumärkesvärde skapat en relation med varumärket. Teorin kommer jämföras med datan 
för att undersöka om yrkesverksamma kommunikatörer använder sig av stegen medvetet eller 
omedvetet när de kommunicerar normer och normbrytning. (Apéria, Georgson, Keller 2012) 

Framträdande (eng. salience)  

Besvarar frågan “Vem är du?” och handlar om att visa vilken grupp av produkter varumärket säljer 
och vad det associeras med. Här särskiljer sig företagen från sina konkurrenter (POD) och placerar 
sig i produktkategorin genom likheter (POP).  
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Prestanda (eng. performance) och Bildspråk (eng. imagery) 

Besvarar frågan “Vad är du?” och handlar om hur varumärket möter konsumenternas behov. Det 
kan produkten göra med faktiska funktioner, men det handlar också om fördelar i attribut som 
service.  

Omdömen (eng. judgements) och Känslor (eng. feelings) 

Besvarar frågan “Vad tycker jag om dig?” handlar om hur konsumenten ser på varumärket och hur 
varumärket påverkar konsumenten. Det handlar om konsumenterna upplever ett varumärke som 
exempelvis trovärdigt och hur de personligen utvärderar det. Hur varumärket påverkar 
konsumenten handlar om vilka känslor som konsumenten kopplar till varumärket, om konsument 
känner sig säker, socialt accepterat eller rolig.  

Resonans (eng. resonance) 

Besvarar frågan “Vad har vi för relation och hur mycket vill jag ha med dig att göra?”. 
Förhoppningsvis har konsumenten genom de andra stegen här identifierat sig med varumärket och 
skapat en personlig koppling. Det gör att konsumenten kopplar sig själv och sin egen identitet till 
varumärket och känner en lojalitet till det, vilket är en ultimat resonans. (Keller et al. 2012)

 
Figur 1. CBBE-modellen. Källa: Keller et al. 2012. 
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3.3 Kommunikationsteori 

Fiske (1997) beskriver Shannon och Weavers grundläggande kommunikationsmodell som både 
uppskattad och kritiserad på grund av dess enkelhet. Kommunikation beskrivs i en linjär process 
(se figur 2), Shannon och Weaver identifierar tre problemnivåer.  

● Nivå A, tekniska problem för hur kommunikationen ska överföras. 
● Nivå B, semantiska problem som bland annat är kulturella faktorer. 
● Nivå C, effektivitetsproblem. Hur effektivt betydelsen påverkar beteendet och väcker 

känslor hos mottagaren.  

Sändaren beslutar vad meddelandet är och hur det ska skickas (väljer kodare), därefter skickar den 
ut en signal. Brus läggs till signalen på vägen till mottagaren. Brus har inte avsetts av sändaren och 
utgör allt som gör den avsedda signalen svårare att avkoda korrekt. Det begränsar den 
informationsmängd som kan sändas i en given situation och tidpunkt. Kommunikation är nästan 
aldrig enkelriktad, mottagaren skickar även tillbaka signaler i form av feedback, även i 
masskommunikation. (Fiske 1997) 

 

 

Figur 2. Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Källa: Fiske 1997. 

 

3.4 Bildanalys med ikonologi 

3.4.1 Ikonologisk trestegsmodell  
Elsner (1998) beskriver hur still- och rörliga bilder kan analyseras i tre steg som går från en konkret 
till en mer abstrakt nivå. Hansson, Karlsson & Nordström (2006) skriver att i bildstudier beskrivs 
ofta den denotativa betydelsen innan den konnotativa analyseras och förklaras ingående. De är 
beroende av varandra och bör redogöras för ömsesidigt. 
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Pre‐ikonografisk beskrivning 
Naturlig betydelse. En ren beskrivning av bildens motiv där objekt och handlingar identifieras som 
representationer av objekt och handlingar utifrån erfarenheter av verkligheten. (Elsner 1998.) 
Inom semiotiken definieras det omedelbart påtagliga tecknet som det denotativa . Det är ett 
teckens grundbetydelse som kan konstateras vid en anblick. (Hansson, et al. 2006)  
 

Ikonografisk analys 
Konventionell betydelse. Motiven kan i den här fasen identifieras i kända teman, begrepp eller 
kompositioner genom en analys som förutsätter kunskap om den kulturella kontexten. (Elsner 
1998.) Konnotation är inom semiotiken ett begrepp som syftar till de associationer som är 
förknippade med ett tecken. En konnotation beskrivs som en kulturell association, det kan både 
vara kulturellt kollektiva sätt att tolka tecken och privata associationer hos enskilda individer. De 
privata associationerna är ofta svårhanterliga och ibland ovidkommande. De bör inte förbises. 
(Hansson, et al. 2006) 
 

Ikonologisk tolkning 
Till sist görs en tolkning av den inre innebörden vilken kräver förmågan till “syntetisk intuition”, 
förståelse om hur väsentliga tendenser uttrycks under olika förhållanden. (Elsner 1998)  
 

3.4.2 Libresse, Pink Ticket 

 
Figur 3. Libresse, Pink Ticket. Källa: Momentum Sverige 2013. 
Se filmen på följande länk: <http://vimeo.com/63239380> (2014-05-12) 
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Pre‐ikonografisk beskrivning 
Låten “Shout” spelas genom hela filmen, inga andra ljudeffekter finns. Halvbild, visar en osminkad 
ljushyad kvinna 1 klädd i randig skjorta och rufsigt brunt hår som sitter på en toalettstol. Hon har 
rynkad panna och öppen mun, andas tungt och ser på något i sin hand.  
 
Närbild, ljushyad kvinna 2 med en rosa handduk virad runt håret. Hon ser på något litet rosa hon 
håller i handen och skriker. Halvbild, en mörkhyad kvinna 3 med en lila handduk virad om 
kroppen står framför en spegel med en röd hårtork i handen. På spegeln är matematiska formler 
skrivna i svart. I spegeln syns kvinna 2 sittandes på en toalettstol. Kvinna 3 framför spegeln 
vänder sig om, öppnar munnen och lägger ifrån sig hårtorken innan hon slår ihop händerna och 
hoppar bort till kvinna 2.  
 
Halvbild, en ljushyad kvinna 4 med lockigt blont och rosa kläder. Hon sitter vid ett handfat med 
en mobiltelefon mot ena örat. Sin fria hand har kvinnan öppen och sträcker ut fingrarna. Hon har 
munnen öppen och rynkar ihop ögon och panna. I bakgrunden syns rosa rosor och på handfatet 
står olika flaskor, tvålar och handdukar uppställda.  
 
Helbild, ett badrum visas och en ljushyad kvinna 5 med fylliga former lyfter armarna över huvudet 
och rör sig livligt. Hon är klädd i underkläder och glasögon. Kvinna 5 har kort brunt hår och rör på 
munnen. 
 
Helbild, en rödhårig ljushyad kvinna 6 sitter i ett badrum. Hon har leopardmönstrade trosor, 
rosablommig klänning och en ljus jeansjacka. I handen håller hon en rosa lapp som hon tittar på. 
Hon har munnen öppen och ögonen vidgade. Kvinna 6 reser sig och hennes huvud slår i en hylla 
som går itu. Närbild, kvinna 6 blundar och tops och tamponger faller flyger från hyllan.  
 
Närbild, ett par högklackade svarta skor stampar i golvet. Bredvid ligger en handväska med 
gulddetaljer. Helbild, fågelperspektiv ser ner i två toalettbås. På vänster sida sitter en blond kvinna 
i ljust glittrigt linne med blicken mot det andra båset. På andra sidan sitter kvinna 7 med lockigt, 
brunt hår iklädd ett glittrigt, rosa linne, grön jacka, gröna trosor och flera armband. Hon har 
händerna lyfta och slår i båsets väggar. Munnen är vidöppen och ögonen stängda.  
 
Helbild, återigen kvinna 2 och 3. I förgrunden syns de matematiska formlerna och i bakgrunden ser 
vi som betraktare nu träbänkar och krokar med väskor och kläder. En kvinna med uppsatt hår och 
rosa tröja sitter med blicken bortvänd. Kvinnorna med handdukar hoppar och slår magarna mot 
varandra. Båda har öppna munnar och livliga kroppsrörelser. Kvinna 3 klappar i händerna och 
stampar i golvet, kvinna 2 kliver upp på en av träbänkarna, hon håller i sig i två av krokarna och 
stampar med fötterna på bänken. 
 
Halvbild, kvinna 1 viftar ena handen framför ansiktet och läpparna fladdrar.  
 
Halvbild, en ljushyad kvinna 8 med långt rött hår ställer sig upp från en toalettstol. Hon snurrar ett 
varv och drar samtidigt upp ett par trosor med svarta döskallar utanpå sitt rosa linne. Hon har en 
mörkgrön jacka och bredvid toalettstolen hänger en handväska.  
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Helbild, kvinna 5 syns genom badrumsfönstret. Det är mörkt utanför och i badrummet hoppar 
kvinnan upp och ner.  
 
Helbild, kvinna 8 springer genom en korridor. I korridoren finns låsta skåp, anslagstavlor och 
ungdomar som bär på böcker. De tittar på kvinnan som hoppar och lyfter en rosa lapp i luften. 
Hon blundar och visar tänderna när hon stannar och skakar på höfterna. Helbild, I en liknande 
korridor slås en dörr upp och en ljushyad kvinna 9 hoppar ut. Hon har ett ljuslila linne och en grå 
hoodie med rosa detaljer. Ett par gröna strumpbyxor är uppdragna till knäna och området mellan 
hennes ben har suddats. Påklädda ungdomar står i korridoren och ser på kvinnan som hoppar med 
stängda ögon och öppen mun. Hon börjar dra upp strumpbyxorna och text visas över videon. En 
ung man med grön mössa och skateboard går förbi.  
 
Text 1: VINN SHOPPINGRESOR TILL NEW YORK 
Text 2: HITTA EN PINK TICKET & TÄVLA  
 
En bild på Libresseprodukter och rosa biljetter visas över videon.  
 

Ikonografisk analys 
Låten “Shout” är energirik och glad. Text och musik samspelar med ansiktsuttryck och 
kroppsspråk hos kvinnorna i filmen. Halvbild, kvinnan ser ut som en verklig person som hemma i 
sitt badrum precis blivit överraskad av det hon håller i handen. (graviditetstest) 
 
Närbild, kvinna 2 skriker högt av förvåning. Halvbild, kvinna 3 hör skriket, vänder sig om och 
skriker hon också. Kvinnorna är i ett omklädningsrum och de matematiska formlerna tyder på att 
det är en skola.  
 
Halvbild, kvinna 4 pratar i telefon och gråter. Kvinnan passar in i det romantiskt inredda 
badrummet och starka känslor gör att hon gestikulerar i luften. 
 
Helbild, kvinna 5 utstrålar självsäkerhet och dansar av lycka.  
 
Helbild, kvinna 6 reser sig av förvåning när hon läser på den rosa lappen hon håller i handen.  
 
Närbild, de högklackade skorna tillhör en uppklädd kvinna på en nattklubb. Kvinna 7 är kvinnan 
med skorna, hon är i kvinnornas badrum på en nattklubb och skriker av glädje. Hon hoppar och 
slår i båsets väggar av glädjeenergi som inte kan hållas inne. 
 
Helbild, kvinna 2 och 3 är exalterade, de har svårt att kontrollera sina kroppsrörelser och hoppar 
omkring och skriker. Väninnorna firar att något bra har hänt eller att de fått ett positivt besked. 
Kvinnan i bakgrunden är passiv och inte en del av gemenskapen. 
 
Halvbild, kvinna 1 är överväldigad och försöker samla sig.  
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Halvbild, kvinna 8 har bråttom att komma iväg.  
 
Helbild, kvinna 5 är dansar av glädjeenergi fast det är sent på kvällen. 
 
Helbild, kvinna 8 gör en segergest och dansar. Hon är obekymrad om sin klädsel och äger 
korridoren. Helbild, kvinna 9 är exalterad och skriker av glädje. Hon kan inte hålla glädjen inne 
utan studsar upp och ner. Hennes kön har censurerats. Kvinna 9 är rätt obekymrad över att vara 
naken men börjar dra på sig strumpbyxorna. Ungdomarna i korridoren är lugna och ser på kvinna 9 
med viss förvåning. 
 

Ikonologisk tolkning 
Kvinna 1, 2 och 4 sitter i badrum och verkar överraskade över något de precis fått reda på. De är 
överväldigade och det är oklart om de är glada eller inte. Första associationen är därför till 
graviditetstester och att kvinnorna precis har insett att de ska få barn. I följande klipp blir det 
antagandet allt mer ifrågasatt. Rosa detaljer är vanligt förekommande, vilket är en färg associerad 
med kvinnlighet. Kvinnorna i filmen ser verkliga och naturliga ut, osminkade och sminkade, med 
olika frisyrer och former.  
 
Det blir tydligt att kvinnorna känner glädje, men att så många kvinnor i olika åldrar och i olika 
miljöer är glada och överraskade gör att graviditet verkar osannolikt. Bland annat är kvinna 7 
exalterad i kombination med en nattklubbsmiljö och kvinna 2, 3, 8 och 9 verkar befinna sig i 
skolmiljöer. Gemensamt för kvinnorna är att de sitter på toaletter i badrum. Nästa association blir 
därför till menstruation, något kvinnor i olika åldrar har gemensamt. Den positiva 
känsloreaktionen är ingenting vi är vana att se i kombination med menstruation och kvinnornas 
högljudda och okontrollerade reaktioner kan anses inte vara förknippad med ett feminint beteende. 
De exalterade reaktionerna blir alltmer överdrivna, när kvinna 8 och 9 hoppar fram i skolkorridorer 
är det något vi inte förväntar oss, varken i film eller verkligheten. Normen kan anses vara att 
kunna kontrollera sina känslor tillräckligt mycket för att ha kläderna på i offentliga miljöer. Det ses 
som motsatsen till manligt att vara passiv (se 3.1). Den kvinnliga normen kan möjligen vara ett 
propert, tystlåtet och lugnt beteende. Samtidigt beskrivs en stereotypisk kvinna som känslostyrd 
(se 3.1). I slutet av filmen framkommer det att avsändaren är ett sanitetskyddsföretag och att de 
som köper deras produkter har möjlighet att tävla och vinna shoppingresor. Att shopping gör alla 
kvinnorna exalterade kan anses stereotypt. På sättet filmen är uppbyggd verkar det dock medvetet 
att betraktaren ska göra associationen mellan menstruation och glädjeyra. Det budskapet 
undermineras något av att shoppingresor var den egentliga anledningen. På så sätt finns det saker 
som både följer och bryter mot normen. Följer, genom att skildra känslostyrda kvinnor i feminina 
kläder, intresserade av shopping. Bryter, genom att helhetsintrycket blir av energirika och 
högljudda kvinnor som tar plats och är stolta, i samband med menstruation som är ett tabubelagt 
ämne. 
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3.4.3 Halebop, Hockey 

Figur 4. Halebop, Hockey. Källa: Halebop 2013. 
Se filmen på följande länk: <https://www.youtube.com/watch?v=pxoCpZHl7xo> (2014-05-12) 
 

Pre‐ikonografisk beskrivning 
Filmen är svartvit. Helbild på flera unga män som sitter i ett rum på bänkar. Ovanför dem hänger 
skridskor. På en bänk i mitten sitter en ung man i vit tröja (Man 1). Kameranvinkeln ändras och 
vänds i halvbild till Man 1 som lyfter upp huvudet och tittar på sin mobiltelefon. Halvbild på 
personen mittemot (Man 2) tar mobiltelefonen med rynkade ögonbryn. Helbild när Man 1 reser sig 
upp, lyfter lätt upp handen och närmar sig Man 2. “Saknar dig, Theo Ekenborg.” läser Man 2 ur 
mobiltelefonen och frågar “Vem är det?” samtidigt som han vänder sig upp mot Man 1. Halvbild 
på Man 1 som svarar “Det är…” vaggar fram och tillbaka, biter sig i läppen och fortsätter “Det är 
min pojkvän”, tittar sedan upp mot Man 2. Helbild där de andra personerna i rummet vänt sig mot 
honom när han fortsätter “Vi firar ett… ettårsdagen”. Halvbild på Man 2 som flyttar blicken ner 
från honom till mobilen, andas och säger “Grattis! Ett år, det är fan inte lätt alltså.” medan bilden 
byter till halvbild på Man 1. Musik börjar spelas i bakgrunden. Helbild när Man 2 ger tillbaka 
mobiltelefonen och dricker ur en vattenflaska. En annan person längre bort i bild säger “Jag vet 
vem det är, han ser fett bra ut. Verkligen.” samtidigt som han reser sig upp och byter om. Man 1 
säger “Tack.”, de andra personerna börjar röra på sig. Musiken blir högre och i det högra hörnet 
syns en vit liten text som säger “Fixa på halebop.se. För fullständiga villkor, se www.halebop.se”. I 
vänstra hörnet syns en större gulgrön text som säger “Lovebomba någon med Halebop Rubbet 
269kr/mån”. Fixa på halebop.se.” Stryks under med gul färg i vänstra hörnet och i högra hörnet 
syns “Halebop” i rosa och tre gulgröna hjärtan dyker upp mellan den och “Lovebomba”-texten.  
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Ikonografisk analys 
Ett herrhockeylag har precis satt sig ner i ett omklädningsrum. Det är en grabbig stämning. En 
person i vit tröja rycker på huvudet så att håret flyttar sig ur pannan och tar fram sin mobil. Man 2 
snor snabbt mobiltelefonen ifrån honom och tittar skeptiskt på den. Han läser frågande “Saknar 
dig, Theo Ekenborg.” och säger sedan rappt “Vem är det?”. “Det är…” säger Man 1, och rör sig 
nervöst innan han fortsätter. När han säger “Det är min pojkvän”, slutar de andra med det de 
håller på med och vänder sig mot honom, det blir tyst och stilla. Fokuset i rummet ligger på Man 1 
som stammandes lägger till “Vi firar ett… ettårsdagen”. En spänd stämning tycks infinna sig då det 
är helt tyst i rummet. Man 2 tittar ner på mobiltelefonen. pausar, och tittar sedan upp på Man 1 
och svarar “Grattis! Ett år, det är fan inte lätt alltså.” medan Man 1 filmas i halvbild och ser glad 
ut. Stämningen i rummet är inte längre spänd och folk börjar röra sig igen, en person längre bort 
börjar också prata och säger “Jag vet vem det är, han ser fett bra ut. Verkligen.” vilket tonas ut 
samtidigt som avslappnad glad musik börjar spelas. (Man 1 säger “Tack.”) Avsändaren till 
reklamen, Halebop, syns genom text med hemsida och logotyp. Ett erbjudande om 
mobiltelefonabonnemang dyker upp, samt uppmaningen att “lovebomba någon” som är möjligt 
genom detta abonnemang. Detta förstärks genom tre hjärtan som dyker upp från logotypen.  
 

Ikonologisk tolkning 
Flera unga män har samlats i ett av de mest stereotypiskt manliga miljöerna, ett 
hockeyomklädningsrum. Man 1 ska precis läsa sitt privata sms, när Man 2 snabbt snor 
mobiltelefonen ifrån honom och tittar skeptiskt på den. Han läser upp det känslosamma, 
kärleksfulla smset “Saknar dig, Theo Ekenborg.” med skepsis och frågar direkt “Vem är det?”. 
Man 1 har här sekunder på sig att bestämma sig för om han ska tala sanning eller inte. Att samla 
mod för att komma ut. Han har inte tidigare berättat vem Theo är, eller vad de har för relation. 
Han tvekar “Det är…”, och säger sedan “Det är min pojkvän” samtidigt som han oroligt väntar på 
reaktionen från Man 2 och de andra i laget. Att vara homosexuell är inte normen och strider därför 
mot den hegemoniska mansbilden (se Ordlista). Man 1 lägger stammande till “Vi firar ett… 
ettårsdagen”. Trots sin osäkra framläggning tyder det på att han är säker i sin relation och har fått 
hantera liknande situationer tidigare. Som betraktare väntar man spänt på reaktionen från Man 2. 
När han säger “Grattis! Ett år, det är fan inte lätt alltså.” andas vi som betraktare ut. Den positiva 
reaktionen förvånar då miljön, stämningen och vi genom våra tidigare erfarenheter förväntar oss 
att Man 1 ska få en negativ reaktion, på grund av att det i hockey och i andra sportsammanhang 
ses som tabu att vara homosexuell. En person i bakgrunden som säger “Jag vet vem det är, han ser 
fett bra ut. Verkligen.” förstärker den oväntat positiva reaktionen. Telefonabonnemanget som säljs 
har ingen direkt koppling till situationen, det kopplas samman med kärleksbudskapet. Lovebomba 
är det som Theo, pojkvän till Man 1 gjort, sprida kärlek via sms, som går lätt via Halebops 
abonnemang.  
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4 Empiri  
4.1 Definition  

4.1.1 Normer 
“Rättesnöret, vad som är accepterat eller inte. Egentligen också den gemensamma bilden av hur 
någonting ska vara. (Donna)” Majoriteten av informanterna ser normen som “den goda smaken 
(Olle)”, något som “att förhålla sig till (Lennart)” och “En önskad nivå man vill uppnå”(Karin). 
Det beskrivs som något outtalat, som i reklamsammanhang påverkas av kund och samhälle. 
Uttrycket “inte okej” som senare används av fyra andra informanter tas upp av Donna i och med 
definitionen av norm “var man ska röra sig, vad som är okej, vad som inte är okej”. Eva uttrycker 
“Det kan vara både positivt och negativt laddat. Normer som gör det stelt och tråkigt, men ibland 
är det nödvändigt också för att få struktur och ordning.” Det är funderingar som återkommer när 
informanterna senare reflekterar över orsaker och konsekvenser till normer och normbrytning.  
 

4.1.2 Normbrytning 
Begreppet normbrytning beskrivs som “Att man bryter det alla förväntar sig. (Hannah)” “Att 
försöka utanför våra vanliga hjulspår (Donna)” och “sticka utanför (Eva)”. Normbrytning beskrivs 
som något som kan vara både positivt och negativt, något som ska göras med försiktighet 
“effekten kan utebli om det inte görs på ett smakfullt och tydligt sätt och inte avsändaren är 
trovärdig. (Lennart)” “Positiv normbrytning är att få folk att få upp ögonen för sådant som de inte 
vet om. Negativt är att man kan skada en grupp, eller någonting som ingen överhuvudtaget har 
reflekterat över och så får det en dålig effekt istället.” (Hannah) Samtidigt uttrycker informanterna 
att “Det är väl livsnödvändigt för samhället att normen bryts, tror jag. (Olle)” “Normer är till för 
att brytas. (Eva)” “Ibland måste man skrika för att nå igenom bruset. (Ylva)” 
 

4.2 Exempel 

4.2.1 Libresse, Pink ticket 
I de flesta fall väcker reklamfilmen starka känslor och åsikter. Fyra av informanterna har spontant 
positiva reaktioner till reklamfilmen och använder ord som “rolig” och “kul”. Två informanter har 
spontant negativa reaktioner och använder ord som “överdriven” och “osmaklig”. En är neutral till 
reklamfilmen.  
 
Fem informanter tar upp att vanliga kvinnor i olika former visas i reklamfilmen, vilket de tycker 
känns befriande. “Snyggt klippt, snabba klipp. Ungdomlig, fräsch och modern, utmanande på det 
sätt att hon är naken när hon springer där och drar på sig trosorna. En tjej med flubbig mage, det är 
okej att hon får stå och dansa i underkläderna, man måste inte vara trådsmal, det är vanliga 
människor. Man gillar det tror jag.” Säger Eva som tycker att, “Den bryter lite mot normen”, för 
att den inte följer skönhetsideal och nakenhetsnormer. Hannah säger att de “brutit sig loss” från 
hur sanitetsreklam brukar se ut och två andra säger att reklamen “sticker ut”. Donna tror att de 
som ligger bakom reklamen tänkt att människor börjat ledsna på den “tillrättalagda, otroligt 
softade bilden som förekommer” och att målgruppen uppskattar det uppskruvade tempot.  
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De har “dragit det så långt de törs” Säger Lennart och angående censuren i sista scenen säger Olle, 
“Samtidigt som de säger så här glad kan man bli, så säger de att det inte är okej.” Han anser att 
reklamen håller sig precis innanför normen men är mer lössläppt och äkta än hur reklam för 
sanitetsskydd brukar se ut.  
 
Donna känner sig osäker på om det är kvinnor eller män som står bakom filmen. Hon talar också 
om en manlig syn, “vad de tror kvinnor vill ha eller säga. Jag tror att det finns en reaktion emot 
det. Sen vem som har gjort den, jag vet ju inte det. Men på något sätt är det lite, att ‘vi gör 
tvärtom’, lite så.”  
 
De informanter som är negativa till reklamfilmen säger bland annat ”Jag tycker det är en grav 
överträdelse och positiv beskrivning som gör att trovärdigheten blir jättedålig” (Lennart). Den 
beskriver enligt dem en falskt lycklig drömbild av hur det känns att få mens och Ylva anser att de 
visar bilden av kvinnan som “lite korkad”, som tycker att “shopping är livet”. Det återkommer 
även i andra intervjuer. “Det är väl ingen som tycker det där är en särskilt kul dag i månaden … 
Den är bra på så sätt att det blir en snackis, men sen kan jag tycka att hela kvinnor, mens, rosa. 
(Hannah)” Ylva tror att tanken är att reklamen ska “slå igenom bruset” genom vad hon finner 
“chockerande och osmakligt”. Hon nämner att hon har döttrar och inte skulle vilja se dem i det 
sammanhanget. 
 
Tre informanter tror att målgruppen är unga kvinnor, tonåringar.  Tre andra informanter tror att 
målgruppen är kvinnor i alla åldrar som använder sanitetsskydd och som uppskattar glädjen och 
den fria känslan i reklamen. En person uttrycker sig inte om målgruppen men talar om 
konsumenterna som kvinnor vilket kan tolkas som att innefatta olika åldrar och ej begränsas till 
tonåringar. Två informanter tar upp att fokus ligger på att vara med och tävla istället för på den 
shoppingresa som är priset. De tror att reklamen skulle sätt annorlunda ut om den riktats mot en 
äldre målgrupp.  
 
I tre intervjuer nämner informanterna att de först trodde att det var reklam för graviditetstest eller 
graviditetskontroll. En tror att det kan vara tanken från reklamskaparna medan en annan är osäker. 
Karin nämner sitt moderskap som möjlig orsak för associationen. 
 

4.2.2 Halebop, Hockey 
Sex av sju informanters första reaktion är positiv. Mjuka ord som “söt”, “mysig” och “mänsklig” 
beskriver reklamen, samt superlativ som “väldigt, väldigt bra”, “superbra”, “väldigt stark”. De 
identifierar Halebop som avsändare. Den person som hade en negativ reaktion på reklamen 
beskrev den som “ruskigt dåligt producerad” (Karin).  
 
Samtliga informanter beskriver den som oväntad: “överraskande”, frångår och “leker med 
normen”. Anledningen att det finner en oväntad vändning i reklamen beror på den miljö och 
stämning som byggs upp. Den beskrivs som “grabbig”, “macho”, “manlig” och “en av de mest 
heteronorma miljöerna som finns” (Olle). Två av informanterna beskriver förväntade starka 
negativa reaktioner “är säker på att han ska säga ”idiot, bögjävel”” (Eva), “de andra killarna gett 
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sig på honom istället eller fryst ut honom.”(Karin). En annan informant beskriver ett starkt 
exempel från verkligheten “jag tänker direkt på att det var en ishockeyspelare i Västerås var 
homosexuell som blev mördad.” (Donna).  
 
Sex av sju informanter är överens om att reklamen riktar sig till ungdomar. Donna pratar i och med 
målgruppen om att “I vissa sammanhang när man lyfter att folk är homosexuella så försöker man 
nå, man brukar prata om att det här är en intressant målgrupp. Köpstark och så” medan Lennart 
endast talar om målgruppen som att “Den vänder sig till en pionjärgrupp som har lätt att ta till sig 
nyheter, det vill säga HBT-människor.”. Det råder delade meningar om hur målgruppen tar emot 
budskapet, majoriteten har en tilltro “Jag är inte säker på att generationen som är med i den här 
filmen ens reflekterar över att det var från en kille” (Hannah) medan andra menar på att “det är 
många som är homofober, även bland unga” (Eva).  
 
När informanterna reflekterar över tanken bakom handlar det om att “Tänka att det är faktiskt 
okej, visa större respekt, det är det det handlar om, att väcka en känsla hos målgruppen.” (Eva). 
De menar att Halebop sprider ett “schysst budskap” (Donna) om “Kärlek utan gränser.” (Ylva). 
De tror att tanken bakom är att skapa positiva effekter i samhället “den här reklamen den har ju 
säkert gjort mer för hela HBTQfrågan än många ideella organisationer.” (Olle). En idé om att 
Halebop skapar en gemenskap uttrycks. “Det är kanske Halebopvärlden sådär.”(Donna), “Jag tror 
de har tänkt så med varumärket, att det ska bli en grupp som är ”det är vi som är halebopare” 
(Eva).  
 
Fyra informanter ser Halebops reklam som trovärdig “De ska göra sådana här reklamer, förväntar 
jag mig, reklamer som inte är det man förväntar sig.” (Eva), medan tre informanter ifrågasätter 
trovärdigheten. Olle menar att de har “cashat in” på att medvetet ta upp en fråga “Men när man 
sitter med en härlig buzz efter den där reklamen så glömmer man, att de vill sälja 
mobilabonnemang.”(Olle). Även effektiviteten ifrågasätts av två informanter “Så frågan är, säljer 
de fler telefonabonnemang på det här?” (Eva), “Det fattar man inte heller, det minns man inte utan 
tänker bara på den syftet.” (Karin om avsändare).  
 
Sex av sju informanter identifierar Halebop som avsändare. De är medvetna om produkten 
mobilabonnemang men endast Lennart som uppmärksammar erbjudandet om att “lovebomba”. 
Han uttrycker motsatsen “Telefonabonnemang, telefonkort, för att kunna lovebomba varandra hur 
mycket som helst för en viss summa pengar i månaden. Effektivt sätt att visa på det tycker jag.” 
(Lennart). Olle menar att han känner igen stuket på Halebop “en jäkligt bra producerad 
lågbudgetkänsla.”.  
 

4.3 Stereotyper i marknadskommunikation 

4.3.1 Orsaker 
Samtliga informanter menar att stereotyper är lätta att ta till. Några anser att de framförallt är 
viktiga i snabb kommunikation för att inte dra onödig uppmärksamhet bort från budskapet som 
ska kommuniceras. “Gör att det går igenom snabbare i bruset.”(Lennart) Betraktarna känner igen 
stereotyperna och det är mycket som inte behöver förklaras. Donna säger att “Stereotyper är ofta 
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väldigt tydliga.” Hon tycker att stereotyper kan hjälpa dem som byrå i sin målgruppsanalys men 
säger att “stereotyper inte är något positivt överhuvudtaget.” Enligt Olle är både filmindustrin och 
reklam beroende av att kunna sammanfatta rollfigurer. Karin säger, “Sen kan man tycka att det är 
otroligt tråkigt att det blir stereotypa och att man inte vågar gå utanför normen, men i vissa fall kan 
det vara en fördel för att inte flytta fokus från det man vill säga eller något annat som man vill 
förmedla. Det beror på hur mycket tid man har.” Stereotyper kan också vara kända ansikten. “En 
typ av person, det är väl en fördel, då når man målgruppen mycket lättare” (Hannah). Men det kan 
också vara något som drar uppmärksamheten bort från budskapet. Lennart tar som exempel om 
betraktarens fokus fastnar på en känd person och produkten glöms bort. Ylva beskriver också 
stereotyper som en drömbild som konsumenten köper, även när de förstår att verkligheten inte ser 
likadan ut. 
 
Fyra informanter tror att förutfattade meningar och rädsla gör att beställare och byråer kör på vad 
de vet funkar. Det är mycket pengar inblandade och många vågar inte riskera ett misslyckande. 
“Dels så tror jag att det finns en feghet både hos som är reklamskapare och hos beställaren att man 
i sista sekund tar det säkra före det osäkra.” Säger Karin som tror att målgruppen kan glömmas 
bort och att unga målgrupper ofta har en öppnare syn än den bild företagen vågar släppa.  Lennart 
uttrycker en oro, “att gå över en norm kan vara skadligt för kunden.” Olle säger även att det krävs 
mer pengar och ett större engagemang för att göra något annorlunda och menar att fler skulle göra 
normbrytande kommunikation om det var enklare att komma på bra idéer. “Jag tror att många kör 
safe. Det är enklast så.” Säger Eva. “Det är det första man utgår från” (Ylva). 
 

4.3.2 Konsekvenser 
Tre av informanterna tror att media har en stark påverkan på samhällets reaktion. “Jag tror inte att 
människor tar till sig reklam som någon sanning egentligen. De är de största kritikerna, samhället. 
(Ylva)” Hanna tror att “det är media som styr hur samhället påverkas”. “Man får akta sig mycket 
mer, man kommer ut på sociala medier och beroende på hur folk reagerar kan det bli värsta 
stormen.” (Donna). Ylva anser att det främst är företaget som ska kunna hantera media. “Det ska 
mycket till innan reklambyrån kommer upp på tapeten. (Hannah)” 
 
Enligt Olle kommer den som använder stereotyper kommer att förknippas med dem, han använder 
ICA som ett positivt exempel “nu så tänker man ‘på Ica jobbar de som jobbar i reklamerna’”. 
Donna använder också ICA som positivt exempel på reklam hon anser använder stereotyper i snäll 
humor.  
 
Fem informanter menar att reklamen påverkar samhället och förstärker stereotypiska normer, 
vilket kan vara negativt speciellt för ungdomar. “Nackdelarna är att du blir ganska anonym, du gör 
som alla andra. (Ylva)” “Jag känner att man ska vara jätteförsiktig med att generalisera. Det är en 
av våra stora fallgropar i branschen (Donna)”. “Konsekvenser för samhället i stort är att det snävar 
in människor i fack, då blir det svårare att hitta en identitet utanför dem” (Olle). Bland annat 
genom att öka skillnaderna mellan könen genom att stereotyper “just visar på en norm: så här ska 
tjejer vara, så här ska en kille vara. Som ännu mer särskiljer oss (Karin)”. En informant tar upp hur 
reklamen påverkar människors verklighetsuppfattning och skapar en felaktig världsbild. Två 
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informanter tror att människor i samhället ser så mycket diskriminerande reklam att de blir blinda 
för den.  
 
Fyra informanter tar upp kommunikativa nackdelar de tror att stereotyper har. Budskapet blir 
enligt dem otydligare, glöms snabbt bort och kan missa målgruppen. “Effektiv reklam anser jag ska 
kunna leva kvar längre i medvetandet än en snabb avkodning, Hastigheten kan bli på bekostnad av 
förståelsen. (Lennart)”  Han tror det är viktigt att hitta en balans mellan att använda stereotyper 
kontra det budskap man vill nå ut med. “Man vill inte söka en fyrkantig bild av en människa” 
(Donna) 
 

4.4 Normbrytning i marknadskommunikation 

4.4.1 Orsaker 
Normbrytning beskrivs som ett verktyg för att nå igenom det mediaflöde som finns idag. Sex av sju 
informanter talar om att sticka ut. Hannah tror mer och mer på att kommunikatörer måste bryta 
normer för att folk ska vakna upp och lägga märke till reklamen i den extrema mediaflöde de möts 
av varje dag. Ylva uttrycker “Ibland måste man skrika för att nå igenom bruset.”. Lennart menar 
att normbrytning “hoppar upp i hjärnan och kommer ihåg den enklare” och att “när man visar det 
man förväntar sig så faller den bort.”. Olle menar att normbrytning har flera fördelar “de flesta 
lyckade stora marknadskampanjerna har ju byggd på att någon har brutit normer.”. 
  
Flera betonar ansvaret hos reklambranschen för att inte själva bidra till att stereotyper i  
samhället förstärks och för att få positiv respons ”äntligen är det någon som vågar!”  
(Karin). Ylva tycker det är viktigt att stå upp för alla individers lika värde, speciellt i en värld  
där det finns makter som försöker “sätta fotbojor och handbojor på oss igen”. Områden där  
de själva har påverkat är representationen av kvinnor och andra kulturer “Att försöka  
utanför våra vanliga hjulspår, i Sverige idag är det inte bara julafton och påskägget” (Donna).  
I positiva normbrytande exempel nämns sexualitet, språk och familjekonstellationer som  
inte är normen. 
 
Samtidigt betonas försiktighet. Det beskrivs även att normbrytning gärna inte ska vara för 
chockerande, eller göras på fel sätt “De hade kunnat skruva det ännu mer så hade det blivit för 
mycket.” (Hannah). Lennart uttrycker en oro för beställaren “För kund, och samhället. Framförallt 
känner jag att inte göra det för kunden, att gå över en norm kan vara skadligt för kunden.”. Ylva 
menar att “Om man gör något starkt så reagerar alltid några. Och reagerar väldigt mycket, om man 
inte håller sig till den rena normen”.  
 
Flera anser att normbrytning måste vara konsekvent hos ett företag för att vara trovärdigt. “Jag tror 
man kan vinna kunder på det men det är ett mycket mer långsiktigt och bredare arbete. Det räcker 
inte med en stortavla som har en mullig tjej eller mörkhyad man, utan det måste genomsyra hela 
företaget i sättet man kommunicerar på sina sociala medier och internt mot anställda” säger Karin. 
Ekonomisk vinning är en annan orsak till att ett företag inte ses som trovärdigt, Olle anser det 
“genomskinligt” han menar att “det finns inget genuint i att bryta en norm samtidigt som du tjänar 
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pengar”. Även typ av produkt och företag påverkar “Om Lidhl gör samma sak är det klart att jag 
inte tycker det är lika starkt.” (Lennart).  
 

4.4.2 Konsekvenser 
Samtliga informanter beskriver olika typer av typiska bilder som syns i reklam “reklam är bara den 
allmänna bilden, det speglas hur den typiska reklamtjejen eller reklamkillen ser ut.” (Donna). Eva 
menar att normbrytning handlar om verklighetsnärvaro, att skilja sig från den typiska reklambilden 
då “Verkligheten ser sällan ut så.”.  
 
Fyra informanter beskriver att de aktivt försökt påverka beställaren för att bryta normer. Två 
berättar om en beställare som arbetat medvetet med att lyfta fram kvinnor vilket resulterat i att 
“det har trängt in i medvetandet så att man tänker på det.” (Ylva). När det handlar om hur 
normbrytning sker praktiskt tar fem informaneter upp bildval, samtliga talar om representation. 
Eva pratar om när de aktivt var normbrytande i marknadsföring för en skola “Vi räknade pojkar, 
flickor, invandrarbakgrund, färger. För att visa mångfalden och se det som en styrka.” men menar 
att det inte är det vanliga sättet “Vi väljer nog ganska omedvetet.”. Två informanter talar om språk 
och en informant om kultur och traditioner.  
 
Sex av sju informanter talar om att sticka ut. Hannah tror mer och mer på att kommunikatörer 
måste bryta normer för att folk ska vakna upp och lägga märke till reklamen i den extrema 
mediaflöde de möts av varje dag. Lennart menar att normbrytning “hoppar upp i hjärnan och 
kommer ihåg den enklare” och att “när man visar det man förväntar sig så faller den bort.”. “Om 
man gör något starkt så reagerar alltid några. Och reagerar väldigt mycket, om man inte håller sig 
till den rena normen”.  
 
Fyra informanter uttrycker att samhället är mer accepterande idag men att normbrytande reklam 
trots en ökning inte är så frekvent. Karin berättar att de fick mycket positiv respons för en 
normbrytande reklam, framförallt från marknadsförare och kommunikatörer, att “äntligen är den 
någon som vågar!”. Ytterligare fyra talar mod och att ta ställning. Tre informanter talar om att det 
blir enklare med normbrytning när man gjort det en gång "‘Vad gjorde vi för att sticka ut där’, så 
kan man upprepa det.” säger Olle.  
 
Att bryta normer handlar för informanterna om en förändring i samhälle och bransch. Lennart 
uttrycker “Genom att inte acceptera en norm ställer du dig bakom att vilja påverka en framtida 
betydelse av en norm.”. “Det är väl livsnödvändigt för samhället att normen bryts, tror jag.” säger 
Olle och talar om Halebops reklam “den här reklamen den har ju säkert gjort mer för hela 
HBTQfrågan än många ideella organisationer.”. Informanterna menar att det visar företagets 
värderingar “de vänder sig till alla och är öppna för alla kulturer och sorters människor.” (Karin). I 
exemplet Halebop talar två informanter om en gemenskap “Känslan kring gemenskapen, man är 
kompis med alla och att alla är accepterade, alla är okej. Det är kanske Halebopvärlden 
sådär.”(Donna), “Jag tror de har tänkt så med varumärket, att det ska bli en grupp som är ”det är vi 
som är halebopare” (Eva).  
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Två informanter talar om normbrytning som en trend, två andra informanter upplever negativa 
konsekvenserna av det: “Det finns ju någon form av konstant, panikartat normbrytande, så jag tror 
att det kan bli urvattnat också.” säger Olle. Hannah menar att “Jag tycker inte vi kan ha för 
mycket normbrytande reklam i samhället, för då blir det inte normbrytande.”.  
 

4.4.3 Frekvens 
Tre informanter anser att det finns väldigt lite normbrytande reklam. Eva tycker att det borde 
produceras mer och efterfrågas oftare från beställare. Karin tycker att den som finns ofta är dålig. 
Donna anser att det hänt väldigt lite de senaste årtiondena medan Ylva säger att det finns “Mer i 
alla fall”. 
 
“Om man ser det svart eller vitt, så är nog reklam aldrig normbrytande.” Säger Olle som anser att 
reklam alltid håller sig inom ramen. Lennart menar istället att det “förekommer ganska ofta att det 
är normbrytande, det är nästan en trend i det” men säger att det “blir fånigt ibland”. Han tror ändå 
att om flera företag hjälps åt att ta hand om en norm så ökar vikten hos den frågan. Hannah anser 
att det är en “lagom nivå” av normbrytande reklam och att det inte ska finnas för mycket, eftersom 
det då inte längre är normbrytande.  
 
Sex informanter har gjort marknadskommunikation som de själva ansett normbrytande. Det har 
handlat om språk, representation och familjekonstellationer.  Flera uttrycker en önskan om att vara 
normutmanande oftare och anser att det endast är ett fåtal gånger de varit normbrytande. Hannah 
upplever inte att den egna marknadskommunikationen varit normbrytande, en anledning är enligt 
henne en begränsad tid som reklamskapare. Hon arbetade tidigare med inhousematerial och säger 
att “det är lite svårt att vara normbrytande på en jordpåse.” 
 

4.5 Påverkan 

4.5.1 Samhället 
Två informanter anser att det mediaflöde som finns idag förstärker och sprider åsikterna kring 
reklam. “Någon dag gör de revolt kanske. Jag hoppas det.” Säger Eva om diskriminerande reklam i 
samhället. Olle säger att “Alla säger att de inte påverkas av reklam, men de gör de.” Ylva anser att 
“Folk är nog alltid kritiska mot reklam på ett eller annat sätt. Man tar inte emot det med öppna 
armar, det är den allmänna inställningen.” 
 
“Samhället är inte … de säger sig vara öppna och accepterande för det men, normen sätter nog 
stopp för det många gånger.” Säger Lennart om homosexualitet, en attitydförändring tar enligt 
honom många år. “Samhället måste utvecklas. Det är väl livsnödvändigt för samhället att normer 
bryts, tror jag. (Olle)”  
 
Flera informanter uttrycker sig optimistiskt om de yngre generationerna. “Jag tror att man för varje 
generation kommer lite närmre att vara mer jämställd och vågar vara mer öppen. (Karin)” “Det 
finns mycket fördomar, även om jag tror att det är mindre fördomar i den yngre generationen, 
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jämfört med min generation och det är ännu fler fördomar i generationen över mig. (Hannah)” 
“Det är något fantastiskt idag, hur öppet det är egentligen. För alla grupper. (Ylva)”  
 

4.5.2 Beställare 
Informanterna säger att reklam är väldigt kundstyrd. Några av informanterna ger exempel på 
kunder som jobbar aktivt med jämnlikhet, könsroller och miljöfrågor och som efterfrågar den typen 
av perspektiv. “Jag skulle säga att det ofta är kundbetonat, alltså vad kunden har för normer och 
inställningar (Hannah).” Av två informanter beskrivs kundernas medvetenhet ha ökat de senaste 
åren och att det var ett hårdare klimat tidigare, men informanterna anser att kunderna fortfarande 
ofta är omedvetna om vad de kommunicerar. “Företagen tycker det är bra, de inser det själva 
egentligen. Men vi känner att vi måste ligga på, för företagen är precis som alla andra lite 
hemmablinda, att man inte tänker så mycket på ‘vad är det vi signalerar” (Donna).  
 
När det handlar om att vara normbrytande upplever informanterna bland annat att kunden inte 
vågar eller efterfrågar det. Om unga målgrupper säger Karin att “Det finns en öppnare syn på allt 
från homosexualitet och olika etniska bakgrunder, hoppas jag och tror jag. Men i många fall är det 
de medelålders vita männen som är beställaren av reklamen. De har inte den synen och vågar 
kanske inte släppa den bilden.” Olle säger att “Företaget man gör reklam för måste också vara 
normbrytande. Annars kommer det inte att fungera i längden.” Det måste genomsyra hela 
företaget. Lennart säger att de som byrå måste veta inom vilka gränser företaget vill verka. 
“Antingen föreslår vi något inom deras värdering eller så går man utanför och säger att det är bra 
för er och kan vidga er värdering, samtidigt som man är med och vidgar normer.” 
 
Informanterna upplever att de kan påverka beställaren och ser det som sitt ansvar. Främst när det 
handlar om jämlikhet och miljö. “En kund har ofta en klar bild när de kommer, sen kan man alltid 
påverka och visa”(Hannah). Informanterna säger att beställarna ofta vill att det ska vara jämlikt 
men inte medvetet tänker på vad de signalerar. “Det är ändå vi som jobbar med deras 
marknadskommunikation. Då ska vi också kunna vara modiga mot dem, kunna säga att vi tycker 
att, ni ska tänka till i bilden av er.”(Donna) Karin säger att de inte kan gå får långt utanför 
gränserna, “Då gäller det att vara lagom mycket utanför för att de ändå ska känna att vi lyssnat på 
vad de efterfrågade.” 

 

4.5.3 Branschen 
Fyra informanter pratar om hur starkt egna värderingar påverkar arbetsrelaterade beslut och om att 
stå upp för sin åsikt. “Jag vill vara ärlig i den kommunikation vi gör, jag skulle aldrig kunna bryta 
mot mina värderingar, det skulle kännas så fel” (Eva). “Det gäller verkligen att man vågar stå för 
att ‘jag tycker inte det här är bra’” (Donna) 
 
Tre informanter pratar om kunder de aldrig skulle arbeta med på grund av skilda värderingar. “Jag 
har varit i kundmöten då det har varit en rasistisk ton.” Säger Hannah och fortsätter, “Det är inte 
okej, då vill inte jag hjälpa till. Alla är lika mycket värda i mina ögon.”. Karin pratar om sexistiskt 
reklam och säger att “Där skulle jag sätta stopp och aldrig gå med på att göra.” 
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I svaren har informanter som jobbar på samma byrå ibland tagit upp samma exempel eller använt 
sig av samma ord, en informant uttrycker “Vi är lika som personer också.” (Hannah) apropå delade 
värderingar på byrån, det har enligt henne gjort att de inte haft behov av att diskutera 
gemensamma normer. Tre av informanterna påtalar sitt föräldraskap när de uttrycker åsikter, “jag 
som förälder” (Karin). Två informanter gör skillnad på sig själv och målgruppen “jag ser det på ett 
annat sätt än vad en tilltänkt målgrupp kanske ser det” (Lennart).  
 
Donna säger att branschen är väldigt mansdominerad, “särskilt när jag var yngre” och Karin säger 
att branschen blivit mer jämlik med fler kvinnor i beslutsfattande roller. Informanterna talar om att 
invanda mönster blir ett hinder för normbrytning. “Jag tror att många kör safe. Det är enklast så.” 
(Eva) Normbrytning ses inte en självklar del i idéskapande, “Man tänker inte i de här banorna i 
vardagen”(Lennart) och normbrytning blir då en tillägg “det är jättesvårt, det är svårt att komma på 
vardagsidéer. (Olle)” Samtidigt menar Donna att “I reklambranschen är man så rädd för att vara 
tråkig, är det inte jättesnyggt ska det vara superroligt. Eller jättesmart, vilket det inte så ofta är.”  
 
Reaktioner på reklam i media gör att byrån “måste kunna bemöta allting som kan hända efteråt.” 
(Ylva). Samtidigt menar Hannah att “det ska nästan till en skandal innan man vet vilken 
reklambyrå som har gjort filmen.”. Karin talar om att marknadsföring i medier på andra språk 
skulle vara normbrytande. Det skulle nå en stor målgrupp som de inte riktar sig till i traditionell 
marknadsföring.  
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5 Analys  
5.1 Definition 
Informanterna uppfattar normer som outtalade regler att förhålla sig till. De upplevs som den goda 
smaken. Det stämmer överens med Nationalencyklopedins definition (se ordlista) som beskriver 
normer som det ideala “vartill man bör förhålla sig”. Nationalencyklopedin definierar norm som 
det “normala” vilket även är den genusvetenskapliga definitionen (se 3.1). Gothlin (2012) 
beskriver att den som har makt att sätta sig som neutral norm skapar en obalans genom att 
bestämma att alla andra är annorlunda. “En norm utmärker sig genom att den skiljer sig från det 
som inte är norm” (Fagerström, Nilson, 2008) Att norm skulle vara den goda smaken är inte den 
genusvetenskapliga definitionen (se 3.1), det ses i sådana fall som en konsekvens av maktsystemet 
där den som är norm har makt att bestämma vad som är accepterat och inte. Donna ser norm som 
“den gemensamma bilden av hur något ska vara.” Karin beskriver norm som “En önskad nivå man 
vill uppnå”. Det tyder på att normer inte ses som något som behöver förändras.  
 
Citatet “Jag tycker inte vi kan ha för mycket normbrytande reklam i samhället, för då blir det inte 
normbrytande.” (se 4.4.2) visar skillnaden på perspektiv. Att förändra normen beskrivs här som 
negativt, då normbrytande som ett marknadskommunikativt verktyg inte skulle bli lika effektivt. 
Det blir en stark kontrast till normbrytning som ett sätt att förändra maktstrukturer, då en 
förändring är positiv. Även informanterna talar om normbrytning som ett sätt att visa acceptans för 
fler grupper av människor, att inte placera människor i fack. På så sätt skulle alltså förändringen 
skapa ett vidgat begrepp om vad som ses som accepterat och “normalt”. Då vad som är norm 
ständigt omskapas (se 1.1) kommer det sannolikt alltid gå att bryta mot normer, även när normen 
förändras.  
 
Informanterna ser emellertid flera fördelar med vad de definierar som normbrytning (se 4.4.1). 
Informanterna anser att normbrytning är att “sticka utanför”. "Att man bryter det alla förväntar 
sig. (Hannah)” Det ses av informanterna som något som ska göras med försiktighet enligt 
Fagerström och Nilson (2008) skapar det reaktioner från omgivningen när man går emot en norm. 
Ylva säger att “Om man gör något starkt så reagerar alltid några. Och reagerar väldigt mycket, om 
man inte håller sig till den rena normen” (se 4.4.1). Urvalet av informanter gör att de har erfarenhet 
och därför kan se hur normer och normbrytning sett ut ur ett längre perspektiv. Flera menar att 
samhället är öppnare idag än i tidigare generationer (se 4.5.1)  
 

5.2 Exempel  

5.2.1 Libresse, Pink ticket 

Pre‐ikonografisk beskrivning 
Majoriteten av informanterna såg att avsändaren för reklamen var ett sanitetsskyddsföretag. De såg 
också budskapet om att den som hittar en rosa biljett har chans att tävla om shoppingresor. 
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Ikonografisk analys 
Informanternas har starkt positiva och negativa reaktioner på reklamfilmen. De som är positiva 
anser att den är humoristisk och upplever att “vanliga kvinnor” porträtteras. Två informanter har 
negativa reaktioner och anser att den är övertydlig och ger en falsk bild. Nakenheten i reklamen 
upplevs av vissa informanter som befriande och härlig medan andra informanter ser den som 
“osmaklig (Ylva)”.  
 
Informanterna ansåg att det varken var fokus på produkten eller tävlingen i reklamen, fokus är 
istället på glädjen över chansen att tävla. Flera informanter tror att tanken är att den glädjen ska 
associeras till hur enkelt och härligt det är med menstruation, när konsumenterna använder 
företagets produkter. Tre informanter gjorde först associationer till graviditetstest och 
graviditetsskydd. Det är en association som även gjordes i den ikonologiska tolkningen på grund 
av de överväldigade reaktionerna i ett badrum (se 3.4.2). Det reklamen konnoterar hos 
informanterna varierar och påverkas av deras personliga associationer. Bland annat nämner två 
informanter sitt moderskap. I det ena fallet är det kopplat till de negativa känslor informanten har 
för reklamfilmen.  

Ikonologisk tolkning 
Reklamen skiljer sig enligt majoriteten av informanter från andra reklamfilmer för sanititetsskydd. 
Flera informanter tycker att reklamen är annorlunda och sticker ut. Det är många som tror att de 
som gjort reklamfilmen tänkt att den ska synas genom att vara annorlunda och “lite chockerande”.  
 
Fem informanter upplever bilden av kvinnan som naturlig. Bland annat säger Hannah att den 
“brutit sig loss” från hur det vanligtvis ser ut. De tycker det känns befriande att se glada kvinnor i 
olika former och upplever att människor har tröttnat på den perfekta bilden. Samtidigt beskrivs 
den positiva reaktionen hos kvinnorna som överdriven och skruvad. I den ikonologiska tolkningen 
(se 3.4.2) ansågs att reklamfilmen både är stereotyp och bryter mot normen. Det framkom även i 
intervjuerna.  
 
En stereotypisk framställning av kvinnan är enligt teorin att hon är fåfäng (Se 3.1) .Ylva anser att 
framställningen av kvinnan i reklamfilmen är “lite korkad”, “Shopping är livet.” Det kan tolkas 
som att hon anser det vara en stereotypisk framställning, en åsikt som delas med Hannah. Det 
framkom även i den ikonologiska tolkningen att kvinnor som är intresserade av shopping kan ses 
som en stereotypisk framställning (se 3.4.2). 
 
De känslosamma reaktionerna hos kvinnorna kan anses stereotypisk för att det ses som kvinnligt 
att vara känslostyrd (se 3.1). Att det är en fördomsfull syn på kvinnor kan vara en anledning till 
negativa reaktioner hos två informanter. Majoriteten av informanterna reagerar dock positivt till 
reklamen. En anledning till att de anser att reklamfilmen “sticker ut” kan vara för att kvinnorna 
porträtteras som aktiva subjekt, vilket enligt teorin är stereotypiskt manliga drag (se 3.1). Därför 
ansågs reklamen i  den ikonologiska tolkningen (se 4.3.2) vara normbrytande och majoriteten av 
informanternas åsikter kan anses vara densamma. 
 
Reklambranschen har under en längre tid varit mansdominerad (se 4.5.3). En manlig syn (se 3.1) i 
reklam kan vara länkad till den stereotypa framställningen och tas upp i intervjun med Donna. Det 
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kan skapa en orealistisk skildring eftersom det ger ett manligt perspektiv på en kvinnlig företeelse. 
De informanter som uttrycker att reklamfilmen är överdriven uttrycker bland annat att den har 
dålig trovärdighet. Den anses ge en orealistisk bild av menstruation. ”Jag tycker det är en grav 
överträdelse och positiv beskrivning (Lennart).”  
 
Tre informanter tror att reklamfilmen riktar sig till unga kvinnor, tre andra ser kvinnor i alla åldrar 
som målgrupp. Enligt teorin om kundbaserat varumärkesvärde (se 3.2) byggs ett starkt varumärke 
på delade värderingar som gör att målgruppen identifierar sig med varumärket. Informanterna 
uttrycker i intervjuerna en tro om större acceptans och mindre fördomar i de yngre generationerna 
(se 4.5.1) vilket kan vara anledningen till att flera tror att reklamfilmen riktas till unga kvinnor. 
Informanterna tror att målgruppen för reklamen är konsumenter som uppskattar den fria känslan. 
Det betyder troligen att det är konsumenter som delar varumärkets värderingar. Vilket enligt teorin 
innebär att avsändarna inte bara försöker synas i mediaflödet utan också vill bygga en stark 
kundrelation (se 3.2).  

 

5.2.2 Halebop, Hockey 

Pre‐ikonografisk beskrivning 
Sex av sju informanter identifierar Halebop som avsändare. De är medvetna om produkten 
mobilabonnemang och en informant uppmärksammar erbjudandet om att “lovebomba”.  

Ikonografisk analys 
Samtliga informanter beskriver att Halebops reklam är oväntad och att den frångår normen om hur 
en grabbig hockeymiljö är. Det överraskande momentet är reaktionen från Man 2 och de andra i 
laget när han läser upp smset.  
 
Sex av sju informanters första reaktion är positiv. De är inte rädda för att visa starka känslor och 
beskriver den med mjuka ord som “mysig”,“mänsklig”, samt superlativ som “superbra” och 
“väldigt stark”. Den person som hade en negativ reaktion på reklamen beskrev den som “ruskigt 
dåligt producerad” (Karin) medan Olle menar att det visar stuket på Halebop “en jäkligt bra 
producerad lågbudgetkänsla.”.  
 
Enligt CBBE-modellen (se 3.2) skapar företag en relation med konsumenten genom olika steg. 
Skillnaden i omdömen skulle då påverkas av synen på dess kvalité, något som upplevs i steget 
Prestanda. De olika känslorna informanterna kopplar till Halebop sker i steget efter, omdömen och 
Känslor. Upplevelsen av prestandan och därigenom känslorna kopplade varumärket bestämmer om 
företaget kommer skapa en relation med konsumenten. I de här fallen kan man anta att Olle sedan 
tidigare har en relation till Halebop medan Karin kan vara en nu förlorad kund.  

 

Ikonografisk tolkning 
Anledningen att det finner en oväntad vändning i reklamen beror på den miljö och stämning som 
byggs upp. Hockeyomklädningsrummet beskrivs som “grabbig”, “macho”, “manlig”och “en av de 
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mest heteronorma miljöerna som finns” (Olle). Hockeymiljön och den grabbiga stämningen skapar 
en förväntning av smset till Man 1 inte ska ta emots väl. I en heteronorm (se Ordlista) miljö 
betraktas varje annan sexuell läggning som onormal. Emotionell är en egenskap som ses som 
motsatsen till vad som ingår stereotyp manlighet (se 3.1), vilket kan vara ytterligare en anledning 
till förväntningen. Två av informanterna beskriver förväntade starka negativa reaktioner “är säker 
på att han ska säga ”idiot, bögjävel”” (Eva). Andra beskriver förväntningar kopplade till tidigare 
erfarenheter av hockeysammanhang, där det inte accepterats att vara homosexuell.  
 
När informanterna reflekterar över tanken bakom reklamen handlar det om att “Tänka att det är 
faktiskt okej, visa större respekt, det är det det handlar om, att väcka en känsla hos målgruppen.” 
(Eva). De menar att Halebop sprider ett “schysst budskap” (Donna) om “Kärlek utan gränser.” 
(Ylva) genom att bryta förväntningarna. De tror att tanken bakom är att skapa positiva effekter i 
samhället “den här reklamen den har ju säkert gjort mer för hela HBTQfrågan än många ideella 
organisationer.” (Olle). En idé om att Halebop skapar en gemenskap uttrycks, “Halebopare” i 
“Halebopvärlden”.  
 
Det tyder på att Halebop enligt CBBE-modellen (se 3.2) skapat det ultimata Responsen, det vill 
säga fått konsumenterna att identifiera sig med Halebops varumärke. Genom att ha en relation till 
sina kunder skapas en lojalitet som gynnar företaget långsiktigt. Det här sättet att arbeta med sitt 
kundbaserade varumärke fokuserar på de sista stegen i CBBE-modellen (se 3.2). Produkten 
mobilabonnemang och dess kvalité är inte något Halebop fokuserar på. De använder reklamen för 
att arbeta med Känslor och omdömen, där värderingar och positiva känslor säljer varumärket till 
kunden.  
 
Sex av sju informanter är överens om att reklamen riktar sig till ungdomar, generationen som är i 
filmen. Två informanter talar om att den riktar sig till personer som kan känna igen sig att ha en 
sexualitet utanför heteronormen. Det råder delade meningar om hur målgruppen tar emot 
budskapet. Informanterna upplever att konsumenternas värderingar påverkar hur och om de tar till 
sig Halebops reklam. Majoriteten har en tilltro till målgruppens öppenhet “Jag är inte säker på att 
generationen som är med i den här filmen ens reflekterar över att det var från en kille” (Hannah) 
medan andra menar på att “det är många som är homofober, även bland unga” (Eva).  
 
Fyra informanter ser Halebops reklam som trovärdig “De ska göra sådana här reklamer, förväntar 
jag mig, reklamer som inte är det man förväntar sig.” (Eva), och tre informanter ifrågasätter 
trovärdigheten. Olle menar att de har “cashat in” på att medvetet ta upp en fråga “Men när man 
sitter med en härlig buzz efter den där reklamen så glömmer man, att de vill sälja 
mobilabonnemang.”(Olle). Om konsumenterna inte litar på Halebop skulle det leda till att de inte 
bedömer dem som trovärdiga. Vissa informanter talar även om att skada en grupp i samhället om 
det görs på “fel” sätt. I båda fallen skulle negativa känslor skapas som istället skadar Halebop i 
deras kundbaserade varumärkesbyggande (se 3.2).  
 
Även effektiviteten ifrågasätts av två informanter “Så frågan är, säljer de fler telefonabonnemang 
på det här?” (Eva). De menar att det normbrytande budskapet skapar vad som i Shannon och 
Weavers kommunikationsteori kallas ett brus (se 3.3). Det försvårar kommunikationen mellan 
sändaren Halebop och deras mottagare, konsumenterna, som inte tar emot erbjudandet att köpa 
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mobilabonnemang från Halebop. Samtliga informanter uppfattar dock budskapet som Halebop 
sänder ut om värderingar och här kan det tolkas som att varumärkesbyggande är essensen i 
kommunikationen.  
 

5.3 Stereotyper i marknadskommunikation 
De teman som har identifierats i intervjuerna till vilka orsaker som gör att stereotyper används är 
hastighet och identifikation samt förutfattade meningar och rädsla för att ta risker. De teman som 
identifierats i intervjuerna till vilka konsekvenser stereotyper har är den samhälleliga konsekvensen 
av att förstärka normer som stänger in människor i fack och ökar skillnaden mellan könen. Samt de 
kommunikativa konsekvenserna av att bli opersonlig, göra budskapet otydligare och snabbt 
glömmas bort. 
 
Orsaker och konsekvenser har analyserats med Shannon och Weavers kommunikationsteori (se 
3.3). De diskuteras också utifrån intervjuerna och förstudien. 
 

5.3.1 Kommunikation 
De stora fördelarna med stereotyper är enligt de flesta informanter hastighet och identifikation. De 
ses som viktiga i det snabba mediaflödet, speciellt när kommunikation på kort tid ska förmedla ett 
budskap. Enligt Shannon och Weavers kommunikationsteori (se 3.3) förvanskas den sända 
signalen av brus innan den når mottagaren. Det gör att informationen som kan överföras 
begränsas. Stereotyper kan snabbt ge mottagaren en kontext och tar enligt informanterna, i många 
fall ingen onödig uppmärksamhet från budskapet. De reducerar på det sättet brus vid 
kommunikationen. 
 
Största nackdelen med stereotyper är enligt informanterna att det blir opersonligt. Enligt teorin om 
kundbaserat varumärkesvärde behöver ett varumärke unika attribut som urskiljer det från 
konkurrenterna (se 3.2). Stereotyper är enligt informanterna opersonliga generaliseringar som inte 
sticker ut ur mängden, vilket leder till att den lätt glöms bort. Till skillnad från normbrytande 
reklam (se 5.4). “Effektiv reklam anser jag ska leva kvar längre i medvetandet än en snabb 
avkodning”. Stereotyper kan alltså skapa ett brus i kommunikationen genom att reklamen 
försvinner i mediaflödet. 
 
Enligt Lennart gör stereotyper det svårare för sändaren att kontrollera budskapet. Det hör ihop 
med teorin om mottagarens kulturella och privata konnotationer (se 3.4.1). I reklam görs 
ofullständiga representationer (se 1.1) och mottagaren fyller i kontexten. Det blir till ett brus i 
kommunikationen när mottagaren gör egna associationer till stereotyper. På så sätt förvrängs 
budskapet. 
 

5.3.2 Medvetenhet och förutfattade meningar 
I förstudien stod det klart för oss att reklam har en påverkan på samhället, stereotypers påverkar 
samhällsnormerna bland annat genom snäva könsroller (se 1.1). Det nämndes även i en intervju 
och flera av informanterna nämner att människor stängs in i fack som en konsekvens av 
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stereotyper. Stereotyper ses av flera informanter som ett hinder för att vidga begrepp och öka 
acceptansen i samhället. Reklams påverkan var dock inte något alla informanter var medvetna om, 
det kan spegla en större omedvetenhet inom branschen som leder till att stereotyper används 
obetänksamt.  
 
Stereotyper är enkla att ta till och enligt informanterna det första de utgår ifrån. Det krävs ett 
större engagemang för att göra någonting annorlunda. De risker det innebär att investera i 
marknadsföring gör enligt flera informanter att många kunder väljer den beprövade vägen. Det 
handlar både om önskan att få resultat för de investerade pengarna och oron över att få negativ 
publicitet. Informanterna anser att deras reklam är väldigt kundstyrd (se 4.5.2) men att även de 
kan ha förutfattade meningar om vad kunden vågar. Det kan göra att de bromsar sig själva och inte 
går för långt över gränserna. “Då gäller det att vara lagom mycket utanför för att de ändå ska 
känna att vi lyssnat på vad de efterfrågade.”  
 
Flera av informanterna säger att deras beställare ofta är omedvetna om vad de kommunicerar (se 
4.5.2), de som byrå får försöka påverka dem. Att de dessutom säger att de själva inte medvetet 
tänker på normer (se 4.4.2) kan vara en orsak till att stereotyper används. 
 
En informant beskriver reklam som något allmänheten är kritisk till (se 4.5.1). Det kan bero på att 
reklam påverkar samhället negativt, bland annat genom att förstärka stereotyper (se 1.1). 
Informanterna ser stereotyper är som vanligt förekommande och upplever att samhället har ledsnat 
på den tillrättalagda bilden (se 4.2.1). Det kan tolkas som att samhället inte tycker om de 
stereotypa framställningarna, vilket kan bero på att de känner sig generaliserade. Stereotyper kan 
användas på ett överdrivet sätt, som uppfattas normbrytande men ofta på ett negativt sätt. Till 
exempel när könsroller porträtteras bakåtsträvande. Ylva upplever att Libresse reklamfilmen 
försöker synas i bruset genom att vara chockerande, samtidigt anser hon att kvinnorna är 
stereotypiska (se 4.2.1). Att använda könsstereotyper kan göra att reklamen uppfattas 
könsdiskriminerande, det kan leda till att reklamen fälls av Reklamombudsmannen och ge 
varumärket negativ publicitet (se 1.1). 
 
 

5.4 Normbrytning i marknadskommunikation 

5.4.1 Avtryck i samhället 
Samtliga informanter kan beskriva typiska bilder som syns i reklam. Och de är överens om att det 
inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Fler talar om en drömbild som inte 
representerar eller inkluderar alla. Reklam påverkar samhället i någon grad “Det är väl 
livsnödvändigt för samhället att normen bryts, tror jag.” säger Olle och talar om Halebops reklam 
“den här reklamen den har ju säkert gjort mer för hela HBTQfrågan än många ideella 
organisationer.”. Samtidigt menar tre informanter att mediaflödet idag (se 4.3.2) påverkar hur 
samhället tar emot reklam och förstärker reaktioner. Okontrollerbar positiv och negativ publicitet 
kan uppstå. Det kan påverka ett företag positivt, skrivs det mycket tror konsumenterna att det är 
stort och företaget går med större vinning. Samtidigt finns en risk att både företaget och 
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reklambyrån får dålig publicitet som är svår att ta sig tillbaka från. En negativ effekt informanterna 
upplever är att fokus flyttas från företaget och dess produkt till själva normbrytningen. 
 
Mediaflödet blir ett brus eller ytterligare kanaler i kommunikationen. Enligt Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell finns det tre problemnivåer (se 3.3). Problemnivå C handlar om 
effektivitet, vilket påverkar hur mottagaren känner inför budskapet. När företagens budskap 
filtreras genom mediaflödet påverkar det mottagaren, konsumenternas, uppfattning av buskapet. 
De avkodar inte bara företagens budskap utan även mediaflödets budskap, eller perspektiv. Det 
gör att feedbacken företaget får på sin kommunikation delvis är feedback till mediaflödets version, 
som förstärkt postiva och negativa reaktioner. Publiciteten kan leda till en försiktighet, men också 
hjälpa ett företag som står ut med uppskattad normbrytning.  
 

5.4.2 Ställningstagande 
Informanterna uttrycker ett ansvar för den bransch de arbetar i. Hur de förändrar kan ske på olika 
sätt, ibland har de aktivt valt att påverka en kund eller att bryta en norm, ibland menar de att det 
är något som sker omedvetet. Bildval beskrivs som det främsta verktyget för normbrytning, när 
informanterna beskriver egna och andras reklamer. Eva berättar “Vi räknade pojkar, flickor, 
invandrarbakgrund, färger. För att visa mångfalden och se det som en styrka.”. Till stor del handlar 
det om respresentation, vilket också kan visa sig i språk och vilka kulturer som uppmärksammas.  
 
De talar om att företagen visar en värdering genom normbrytning och talar samtidigt om att alla är 
lika mycket värda. När de påverkar företag till att bryta normer handlar det om ställningstagande 
och att i sitt arbete stå upp för sina egna värderingar. Att bryta en norm en gång leder till att 
tankesättet stannar “det har trängt in i medvetandet så att man tänker på det.” (Ylva) och flera 
menar på att det ger inspirerar fler i branschen ”äntligen är den någon som vågar!” (Karin).  
 
Att informanterna menar att mod krävs för att bryta en norm kan handla om den försiktighet som 
råder. Det beskrivs att normbrytning gärna inte ska vara för chockerande, eller göras på fel sätt 
“De hade kunnat skruva det ännu mer så hade det blivit för mycket.” (Hannah). Istället för att 
sticka ut ur bruset mediaflödet skapar, skulle då normbrytningen vara ett brus i sig. Informanterna 
talar om risker i att förlora en investering (se 4.3.1), flytta fokus från en produkt (se 4.3.1), skada 
en grupp (se 4.1.2) eller företaget genom att exempelvis förlora trovärdighet “Om Lidhl gör samma 
sak är det klart att jag inte tycker det är lika starkt.” (Lennart). Det här kan vara en av orsakerna 
till att informanterna upplever att det inte finns så mycket normbrytande, trots att de samtidigt 
menar att det råder en trend i det.  
 

5.4.3 Marknadskommunikativa fördelar 
Normbrytning beskrivs som ett verktyg för att nå igenom det mediaflöde som finns idag. “Ibland 
måste man skrika för att nå igenom bruset (Ylva).” Konkurrensen om målgruppens 
uppmärksamhet kan ses som ett stort brus i kommunikationen. I Shannon och Weavers 
kommunikationsmodell står problemnivå A för den tekniska överföringen av ett budskap (se 3.3). 
Då mottagarna omringas av olika reklambuskap kan de ha börjat blunda för dem. Det är inte 
säkert att mottagarna ser företagens reklam som ett budskap utan som en del av en massa. 
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Masskommunikationen talar inte självklart till individen. Att då bryta mot normer i reklam skulle 
vara ett effektivt sätt att sticka ut. Dels för att mänskliga värderingarna kan tänkas tilltala 
individen och dels för att den skiljer sig från de andra budskapen. Lennart menar att normbrytande 
stannar kvar längre i konsumenters medvetande “när man visar det man förväntar sig så faller den 
bort.”.  
 
Det beskrivs som en trend att vara normbrytande och ett sätt för en beställare (företag) att skapa 
ett varumärke genom att visa sig som en framtida pionjär som accepterar alla, som säljer mer än sin 
produkt och då har chansen att skapa en gemenskap för konsumenter som delar de värderingar 
företaget visar, “Halebopvärlden” (Donna). Delade värderingar skapar enligt Keller et al. (2012) 
ett starkt varumärke. Varumärken som är normbrytande tar enligt informanterna ställning och visar 
vilka värderingar de har. Det kan leda till att varumärket från en lojal kundkrets eftersom 
relationen byggs på delade normer.  
 
Att fokusera på stegen omdömen och Känslor snarare än Prestanda (se 3.2) kan ses som effektivt för 
ett företag som säljer service, en abstrakt produkt eller ett flertal produkter under samma 
varumärke. Väldigt många budskap kan sändas ut i ett budskap. Kan tänka sig att ett budskap om 
en produkt riktar sig till mottagaren som konsument och köpkraft medan ett budskap om ett 
varumärkes värdering riktar sig till mottagaren som människa, individ, aktiv ställningstagare. Ett 
sätt att vädja till individens känslor och identifikation snarare än en vädjan om ett köpbeslut. 
Vilket kan vara anledningen till att informanterna understryker att det måste kännas genuint och 
vara trovärdigt för konsumterna, genomsyra hela verksamheten i företaget.  
 

5.4.4 Frekvens 
Informanterna har olika åsikter om hur ofta normbrytande reklam förekommer och om det över 
huvudtaget förekommer. Det beror troligtvis på skilda åsikter gällande om reklam är normbrytande 
när den inte är trovärdig. (se 4.4.1) 
 
Att normbrytning av flera informanter anses sällan förekommande kan bero på oron över att testa 
någonting nytt utan att veta vilka reaktioner det kommer få (se 4.3.1). Enligt informanterna väljer 
många den beprövade vägen eftersom de vet vilket resultat som kan förväntas. Det är ett 
risktagande att bryta ny mark, samtidigt ger det enligt teorin om kundbaserat varumärkesvärde en 
unik position för varumärket (se 3.2). Om syftet endast är att sticka ut och sändarens mening inte 
är att förändra normer anser informanterna att det ger reklamen dålig trovärdighet. Enligt teorin 
om kundbaserat varumärkesvärde (se 3.2) kommer det inte skapa ett starkt varumärke. 
Varumärket utskiljer sig då i sitt framträdande men når inte till de högsta nivåerna av 
varumärkesvärde.  
 
Det upplevs även en trend i att vara normbrytande (se 4.4.1), om ett företag börjar är det andra 
som följer efter. Att andra följer efter kan bero på att de inte vill ge en konkurrent ett övertag. Om 
det är en genuin önskan från företagen att vilja bryta upp normen är oklart. Lennart säger att flera 
företag tillsammans kan hjälpa till att bryta upp en norm genom sin marknadskommunikation (se 
4.4.3). Hannah anser att en stor mängd normbrytande reklam skulle innebära att det inte är 

34 



normbrytande längre. Det som anses normbrytande kan bara vara det tills det som är normen har 
vidgats till att innefatta det som var normbrytande.  
 
Den upplevda frekvensen av normbrytande reklam verkar samstämmigt med hur ofta 
informanterna anser att de själva gjort normbrytande reklam. Sex informanter anser att de själva 
endast vid ett fåtal tillfällen varit normbrytande i sin marknadskommunikation och det skulle 
enligt Olle ske oftare om det var enklare. Beställarens påverkan ses också som en stor anledning 
samt rädslan för att göra något som skadar beställaren (se 4.5.2).  
 

5.5 Påverkan 

5.5.1 Samhället 
Att gå emot förväntningarna för mycket skapar reaktioner från omgivningen (se 1.1). En risk med 
att gå över en norm är att det kan få upprörda reaktioner från samhället och ge varumärket dåligt 
rykte. Positiv publicitet blir enligt en informant istället ytterligare marknadsföring. Mediaflödet 
sprider och förstärker enligt informanterna åsikter kring reklam. Därför menar Hannah att media 
styr hur samhället påverkas av reklam (se 4.3.2) och media kan både hjälpa och skada ett företag. 
Reklamombudsmannen (se 1.1) och andra medier kan ge negativ publicitet både till reklam som 
överanvänder stereotyper och som bryter normer på ett destruktivt sätt. Enligt Hannah krävs det 
mycket innan reklambyrån kommer upp på tapeten. Flera anser dock att både byrån och företaget 
behöver vara beredda på att bemöta reaktioner efteråt.  
 
Två informanter tror att vi sakta men säkert får ett mer jämställt och öppet samhälle. De tror att 
det blir mindre fördomar för varje generation. Den åsikten kan anses delas av fler informanter 
eftersom majoriteten av informanterna tror att de exempel som visades vid intervjuerna är riktade 
till en ung målgrupp (se 4.2.2). De tror bland annat att ungdomar är öppnare för homosexualitet.  I 
marknadsföring riktad till ungdomar vågar företagen enligt informanterna vidga normerna. Halebop 
ses som ett ungdomsvarumärke och där kan kommunikationen vara mer normbrytande, vilket de 
enligt en informant är kända för (se 4.2.2). De gällande normerna varierar beroende på målgrupp, 
de konsumenter Halebop riktar sig till är enligt informanterna mindre fördomsfulla.  De anses 
alltså mindre insnävda i hetronormen (se 3.1). Att målgruppen är mer benägen att ändra sina 
värderingar kan också vara en anledning.  
 

5.5.2 Beställaren 
Informanterna upplever reklam som väldigt kundstyrt. Det är beställaren som tar risker när de 
investerar i marknadsföring. Deras varumärke och deras pengar står på spel. Informanterna 
upplever att många vill ta den säkra vägen och är rädda för de konsekvenser det kan få att göra 
någonting annorlunda. De upplever att beställaren ofta inte vågar gå utanför normer. Karin 
upplever att målgruppen kan glömmas bort (se 4.3.1). De har ofta en öppnare bild än företaget 
vågar släppa. Samtidigt blir det inte trovärdigt om företaget inte delar målgruppens värderingar. 
Informanterna upplever att det måste genomsyra hela verksamheten och inte vara en unik 
företeelse. I intervjuerna nämner två informanter att normbrytning ofta görs på ett fånigt sätt (se 
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4.4.3). Det kan kopplas ihop med åsikten om att normbrytning inte är genuint när ett företag som 
tjänar pengar är sändaren (se 4.4.1). 
 
Medvetenheten hos företagen anses av flera informanter ha ökat. Fler beställare efterfrågar 
genusperspektiv och några informanter upplever en trend i att vara normbrytande. Samtidigt 
upplever informanterna att många beställare är omedvetna om vad de kommunicerar. Många ser 
det som en service från byrån till företagen att hjälpa dem vidga normer men det inte självklart. En 
informant säger att förutfattade meningar om företagen spelar in (se 4.3.1). Ofta förutsätter 
byråerna att företagen inte vill ta riskerna om det inte efterfrågas av företaget. Det tyder på att 
rädslan kan bero på föreställningen av konsekvenser mer än faktiska erfarenheter. 
 
Hos informanterna finns det skilda åsikter om avsändaren i reklam kan ha en genuin önskan att 
förändra samhällsnormerna samtidigt som de tjänar pengar (se 4.4.1). Både samhällets kritiska syn 
på reklam (se 4.5.1) och vikten av en trovärdig avsändare (se 4.1.2) tas upp i intervjuerna. Då 
ifrågasätts om reklam är kan bära ett övertygande budskap som influerar samhällsnormerna. Flera 
informanter tror att reklam kan användas för att bryta upp normer och vidga begrepp (se 4.4.1) och 
enligt det som framgick i förstudien (se 1.1) har reklam en stor påverkan på samhället. Därför 
borde reklam, oberoende av avsändaren, kunna påverka samhället, även om effekten blir olika stor 
beroende på trovärdighet och avsändare. Enligt flera av informanterna kan det dock ge negativa 
effekter för kunden och samhället när normbrytning sker på fel sätt (se 4.4). 
 

5.5.3 Branschen 
Informanterna anser att de kan påverka beställaren (se 4.5.2). Flera ser det som sitt ansvar som 
kommunikatörer. Främst anser informanterna att deras ansvar är gentemot sina kunder (se 4.5.2). 
Att hitta och genomföra idén som förmedlar kundens budskap är prioritet, i en del fall är den idén 
normbrytande och i de flesta fall inte. 
 
Det handlar om egen integritet, vilket spelar en stor roll när informanterna talar om normer och 
normbrytning. “Det gäller verkligen att man vågar stå för att ‘jag tycker inte det här är bra’”. Deras 
omdöme beror på egen magkänsla eller rollen som förälder. Informanterna talar mer om sitt ansvar 
som enskilda personer än om branschens ansvar i stort. Det finns skilda åsikter om hur mycket 
påverkan branschen har på samhället. De använder starka ord när de uttrycker sina åsikter 
kopplade till personliga värderingar (se 4.2.1).  
 
Flera informanter beskriver att de väljer bort kunder och uppdrag som går emot deras egna 
värderingar. De vill inte göra marknadskommunikation som känns fel och ser risker både i att 
använda stereotyper (se 4.3.2) och av att vara normbrytande (se 4.4.2). Flera anser att de lägger in 
aspekter av miljö och jämlikhet i projekten de gör. Enligt två informanter är det något de gör utan 
att tänka på det medvetet. Det kan vara en orsak till att normbrytande reklam uppfattas som ett 
sällan förekommande fenomen (se 4.4.3). Om kommunikatörerna inte vill bryta mot sina 
värderingar så färgas kommunikationen av branschens normer. Är då branschen homogen 
kommuniceras ett ensidigt perspektiv.  
 
Då norm uppfattas som “den goda smaken”, och en god moralisk kompass kan det finnas en 

36 



motsägning i att bryta det. Det kan förklara varför normbrytning ibland beskrivs som något skruvat 
och chockerande “effekten kan utebli om det inte görs på ett smakfullt och tydligt sätt och inte 
avsändaren är trovärdig.”. Det finns en uppfattning om att det kan göras på rätt och fel sätt. 
“Positiv normbrytning är att få folk att få upp ögonen för sådant som de inte vet om. Negativt är 
att man kan skada en grupp, eller någonting som ingen överhuvudtaget har reflekterat över och så 
får det en dålig effekt istället.”. (se 4.1.2) 
 
Rädslan för att skada en grupp i samhället, eller överskugga en kunds produkt kan leda till att 
“många kör safe. Det är enklast så.”. Det informanterna upplever som positivt med normbrytning 
väger inte alltid tyngre än de risker de upplever. Exempelvis en förlust i en investering, både 
ekonomiskt och varumärkesmässigt. Även om många ser det som en service till företagen från 
byrån att hjälpa dem med normbrytning är det inte självklart. En informant säger att förutfattade 
meningar om företagen spelar in. Byråerna förutsätter att företagen inte vill ta riskerna och 
normbrytningen uteblir, om det inte tas upp av företaget. Detta tyder på att rädslan kan beror på 
föreställningen av konsekvenser lika väl som faktiska erfarenheter. 
 
Då normanalys inte är en självklar del i idéskapandet utan beror på kund eller att själv våga och 
stå upp, kan det uppfattas som ännu ett krav “det är jättesvårt, det är svårt att komma på 
vardagsidéer.”. Det finns krav inom branschen på att leverera starka idéer. Skulle normbrytningen 
ske på ett klumpigt sätt, eller via fel företag kan det ses som “genomskinligt” och få motsatt effekt. 
I det mediaflöde som finns idag sprids sedan reaktionerna snabbt. 
 
Informanter från samma byrå har bland annat tagit upp liknande exempel. “Vi är lika som 
personer”. Det kan bero på en vilja att hitta en tillhörighet där normerna överensstämmer med de 
personliga värderingarna, vilket informanterna tror att företag drar nytta av när de är 
normbrytande, bland annat då Halebop skapar “Halebopvärlden” (se 4.2.2). 
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6 Slutsatser 
Informanterna är överens om att det på grund av stor konkurrens är svårt att skapa reklam som 
fångar uppmärksamhet. Både positiv och negativ normbrytning kan vara ett sätt att synas i dagens 
mediaflöde.  
 
Beställaren anses ha en stor påverkan på reklam, eftersom det är en ekonomisk investering och 
deras varumärke som synliggörs är det beställaren som tar störst risker. Byråernas ansvar är 
gentemot kunden, mer än samhället. Däremot påverkas reklam av de värderingar 
kommunikatörerna har, de vill inte göra reklam de inte kan stå för.  
 
Media spelar en betydande roll i vilken uppmärksamhet reklam får. Spridningen av åsikter om 
reklam anses påverka hur reklambudskap mottas i samhället.  
 

6.1 Definition 
Det råder en delad bild av normer som regler att förhålla sig till, som delvis står för den goda 
smaken och magkänslan. Normbrytning ses som att sticka ut och vara annorlunda. 
 

6.2 Stereotyper 
Fördelen med stereotyper är igenkänning som skapar en snabb och tydlig kommunikation. De är 
framförallt användbara för att inte ta onödig uppmärksamhet från budskapet när tiden är 
begränsad. De anses vara ett säkert alternativ där riskerna för dålig publicitet och förlorade 
investeringar är små. De används ofta och resultatet av marknadsföringen kan därför enklare 
förutses.  
 
Nackdelen med stereotyper är att kommunikationen blir opersonlig. Den generaliserade bilden 
sticker inte ut ur mängden och reklamen glöms snabbt bort. Stereotyper kan på så sätt både 
reducera och skapa brus.  
 
En ytterligare nackdel med stereotyper anses vara att de påverkar samhället genom att förstärka 
fördomar och normer. Generaliseringarna ger en falsk bild av verkligheten. Stereotyper ses som ett 
hinder mot att bryta mönster och leder till uppdelade könsroller och diskriminering.  
 
Stereotyper i sig är inte motsatsen till normbrytning, men de är ofta förekommande i den 
normföljande kommunikationen. Stereotyper kan bryta mot normen och anses då ofta göra det på 
ett negativt sätt. 
 

6.3 Normbrytning 
Fördelar med normbrytande reklam är att den sticker ut och blir ihågkommen. Det kan ses som en 
stor anledning att använda det som kommunikativt medel. Det kan också vara en del av ett 
långsiktigt identitetsskapande som skapar ett starkt varumärke.  
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Normbrytning måste enligt informanterna vara trovärdig för att få positiv effekt.  
 
Genom att vara normbrytande kan företag skapa en gemenskap med sina kunder. Gemensamma 
värderingar och högre acceptans av olikheter kan användas som medel för att bygga en lojal 
kundrelation.  
 
Normbrytning ses också som ett sätt att vidga normer i samhället, vilket leder till större acceptans 
och mindre fördomar. En minskning av fördomar leder till en minskning av diskriminering. 
 
En oro kring konsekvenserna av normbrytning leder till en försiktighet. Nackdelar med 
normbrytning är de risker som informanterna upplever. Det handlar om att skada en grupp, skada 
företaget och att överskugga företagets produkt.  
 
Majoriteten av informanterna finner normbrytande reklam sällan förekommande. De beskriver 
endast ett fåtal tillfällen när de anser att de själva i sin marknadskommunikation gjort något 
normbrytande. De upplever att normbrytning oftare förekommer i reklam riktad mot ungdomar 
och ser skillnader på acceptansen hos yngre och äldre generationer. Flera uttrycker sig optimistiskt 
om framtiden och tror att normerna i samhället kommer vidgas men det anses vara något som tar 
lång tid.  
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7 Avslutande diskussion 
 

7.1 Diskussion 
Digitaliseringen och globaliseringen av samhället ökar mängden och spridningen av reklam. 
Mediaflödet ökar också spridningen av åsikter om reklam, företag, varumärken och byråer som 
granskas av en mycket större publik. Det är viktigt, framförallt för företagen, att vara medveten 
om det. De kan inte anpassa sig efter de rådande normerna i olika länder utan att vetskap om det 
sprider sig. Det skadar trovärdigheten hos varumärket som upplevs oärliga. Informanterna ser det 
som sitt ansvar att hjälpa företagen eftersom de anser att företagen ofta är omedvetna om vad de 
kommunicerar och de konsekvenser det får. 
 
Stereotypiska kategorier har skapats av normer och förutfattade meningar (se 1.1). Reklam kan 
påverkas av branschens förutfattade meningar och rädsla för att gå över gränsen. Att normer ses 
som oskrivna regler om rätt och fel kan anses begränsa kommunikatörernas möjlighet att bryta 
normer. Oron för riskerna med att vara annorlunda gör att få vågar ta första steget. Börjar en så 
kommer andra efter och det blir till en trend. Det kan bero på att företagen vill tjäna pengar, inte 
förändra samhället. Det kan i så fall handla främst om marknadspositionering, den som är 
normbrytande vill få en unik positionering och konkurrenterna vill hindra det. Alternativt vill 
konkurrenterna surfa på en resultatrik våg.  
 
Beror rädslan för normbrytningens risker på faktiska erfarenheter eller föreställningar om 
konsekvenser? De flesta av informanterna upplever inte att de har publicerat särskilt mycket 
normbrytande reklam, och många upplever att det idag inte finns så mycket normbrytande reklam. 
Om rädslan är obefogad, vart kommer de föreställningarna ifrån? Det kan vara exempel i media 
som fått mycket publicitet, samtalet kring reklamen på byrån eller rädsla för det främmande.  
 
Det råder en delad bild av att norm är en regel att förhålla sig till. Informanterna talar om ett 
rättesnöre som som skapas av samhället och värderingar på byrån. Det gör att informanterna måste 
ifrågasätta sig själva då de aktivt ska välja normbrytning, vilket kan bli ett hinder.  
 
Något som återkom genom intervjuerna var att påtala sitt eget omdöme eller sig själv i en mer 
privat roll. När informanterna uttryckte starka åsikter var det sällan i form av “som 
kommunikatör” utan “jag som förälder”.  
 
Att vara normkritisk innebär enligt Roth (2011) att synliggöra privilegier och granska sin egen 
position vilket informanterna anses ha gjort under intervjuerna. Flera uttrycker ett ansvar för sin 
kommunikation och hur den påverkar företag och samhälle. De påtalar att branschen är 
mansdominerad och att det finns likheter bland de yrkesverksamma kommunikatörerna. 
 
Normbrytning uttrycks inte som en del av idéskapandet. Det blir ett tillägg, ett extra krav att 
anpassa idén till i efterhand. I en bra idé eller en fungerande reklam anses inte normkritik vara en 
självklar del. Det kan vara anledningen till att en del informanter inte ser ett behov av att aktivt 
tänka på normer. Det ligger en tvetydighet i om normbrytning sker omedvetet eller medvetet. 
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Vissa informanter menar att de omedvetet arbetar med de värderingar de står för. Men när de 
konfronteras med om de gjort något normbrytande menar de att det inte finns naturligt i 
medvetandet. Att flera menar att de ofta “kör safe” kan också handla om en omedvetenhet, när de 
inte aktivt funderar över normer håller de sig till normerna.  
 
Eftersom studien har gjorts på en homogen grupp är det inte överraskande att det funnits likheter i 
informanternas åsikter. Intressant är att det funnits fler likheter hos de informanter som kom från 
samma byrå. De har också haft liknande åsikter om de exempel som visades vid intervjuerna. Det 
tyder på att de på byrån har delade normer som påverkar vad de tycker är bra reklam. Om 
informanterna kan anses representera branschen innebär det att den är relativt homogen. Det 
innebär att det finns delade normer inom branschen vilket i så fall färgar samhället med ett ensidigt 
perspektiv. 
 

7.2 Förslag till vidare studier 
Genom att undersöka kortsiktig och långsiktig påverkan av normbrytande marknadsföring kan 
effekterna påvisas. Det skulle ge underlag för om informanternas åsikter överensstämmer med 
verkliga förhållanden. Studier kan göras med utgångspunkt i kommunikativa teorier för att se hur 
väl budskapet når fram till mottagaren och blir ihågkommet. Eller utifrån teorier om kundbaserat 
varumärkesvärde för att undersöka om stark resonans skapas mellan varumärke och målgrupp 
genom att långsiktigt kommunicera delade normer. Studier på hur samhället påverkas av 
normbrytande kommunikation kan också genomföras, då genom att se på normers omvandling 
under en längre tid i relation till frekvens och kvantitet av ett normbrytande budskap i reklam.  
 
Beställaren anses ha en stor påverkan på reklam, eftersom det är deras ekonomiska investering och 
deras varumärke som synliggörs är det de som tar störst risker. Konsekvenserna av 
marknadskommunikationen är främst deras att hantera och påverkar varumärkets trovärdighet 
samt företagets ekonomi. Att få beställarnas perspektiv på normer, normbrytning och stereotyper i 
reklam skulle förklara vilka värderingar och rädslor som påverkar beslut inom 
marknadskommunikation. Det skulle bland annat besvara frågan om det finns en genuin önskan 
från företagen att vidga normerna i samhället. Intressant skulle också vara att jämföra det 
företagen säger med vad de verkligen gör för att se om det överensstämmer eller skiftar. 
 
En studie som undersöker värderingar på reklambyråer och vilka som praktiskt omsätts skulle ge 
en tydligare bild av hur reklambranschen arbetar snarare än hur den vill framstå. I intervjuerna 
uttrycks en vilja att skapa normbrytande reklam samtidigt som den inte är vanligt förekommande. 
Relationen mellan värderingar och arbetssätt skulle ge en utökad förståelse.  
 
Normbrytning handlar för informanterna i många fall av representation, där bildval är den 
tydligaste praktiska metoden. En studie som undersöker andra metoder, som användandet av 
språk skulle ge en utvidgad bild av vad normbrytning kan vara. Det skulle det vara intressant att se 
hur kommunikationsbyråer arbetar med genus i tilltal och om kommunikationen skiljer sig 
beroende på målgrupp.  
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Att intervjua kommunikatörer som gjort diskriminerande och sexistisk reklam som anmälts av 
Reklamombudsmannen skulle ge en större förståelse för negativ normbrytning och användning av 
extrema stereotyper. Upplevda fördelar med upprörande markandsföring skulle kunna utvecklas 
genom att intervjua informanter som medvetet gjort diskriminerande marknadsföring. 
 
En studie som mäter och jämför effekterna i positiv och negativ normbrytande reklam. Resultaten 
skulle mätas kortsiktigt och långsiktigt för att ge en bild av vad företag kan tänka på vid en 
reklaminvestering. Jämförelsen skulle inbegripa varumärkesvärde och försäljningssiffror. Faktiska 
resultat skulle reda ut nackdelar och fördelar för kommunikatörer. En bild som skulle kunna 
jämföras med de orosmoment informanterna upplever.  
 
Enligt kommunikatörerna påverkar media hur samhället reagerar på reklam. Det begränsar 
varumärkenas frihet att anpassa sig efter olika kultur- och samhällsnormer genom att sprida 
information och åsikter. Att undersöka hur varumärkens kommunikationsförutsättningar 
förändrats av samhällets globalisering, med utgångspunkt i normer och värderingar skulle ge en 
förståelse för mediaflödets påverkan.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Mail till informanter 
 
Hej!  
Vi är två studenter från Grafisk Design & Kommunikation här på Linköpings Universitet, som 
undrar om vi skulle få låna av er tid. Vi gör ett examensarbete där vi vill undersöka hur branschen 
ser på normbrytning i reklam. Vi är superintresserade av vilka val som påverkar kommunikationen. 
Därför vill vi intervjua er och andra i regionen för att få en bild av hur ni som kommunikatörer ser 
på det. Urvalet vi valt är åldern 35-50 år, vilket vi tror är personer som har en längre erfarenhet av 
branschen.  

I början av maj skulle vi hemskt gärna göra individuella intervjuer som kommer att ta max en 
timme var. Där kommer vi att visa två exempel och diskutera kring dem. Har ni tid? 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 
Datum: 
Plats: 
Intervjuare: 
Intervjuad: 
 
Intervjun idag kommer användas i ett examensarbete där vi undersöker reklambranschens syn på 
normer reklam. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Vi är intresserade av att höra om dina 
åsikter och erfarenheter av normer reklam. Intervjun spelas in och kommer att transkriberas. 
 
Anonym? 
Ålder: 
Titel: 
Erfarenhet: 
Kön: 
 
 
Hur skulle du beskriva normer? 
Vad tänker du är en norm? 
 
 
 
 
Vi kommer att visa dig två exempel på TV-reklam som visats i Sverige och ställa frågor kring 
dessa. 
 
Exempel 1 
Vad tycker du? 
Varför? Vad är normen? Vad säljer de? 
 
 
 
 
Hur tror du att de som gjort den här reklamfilmen har tänkt? 
Varför? Fördelar? Nackdelar? 
 
 
 
Exempel 2 
Vad tycker du? 
Varför? Vad är normen? Vad säljer de? 
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Hur tror du att de som gjort den här reklamfilmen har tänkt? 
Varför? Fördelar? Nackdelar? 
 
 
 
 
Nu kommer vi gå över till mer generella frågor om normer och stereotyper i reklam.  
 
Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du med att använda stereotyper i reklam? 
 
 
 
 
Vilka konsekvenser upplever du? 
 - för företaget? - för er? - för samhället? 
 
 
 
 
Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du i att bryta mot normer i reklam? 
 
 
 
 
Vilka konsekvenser upplever du?  
-för företaget? -för er? -för samhället?  
 
 
 
 
 
Känner du att du har möjlighet att påverka hur könsroller används i marknadsföring du 
producerar? 
 
 
 
 
Har du gjort marknadsföring som du ansett vara normbrytande? 
Varför? Varför inte? 
 
 
 
 
Hur mycket normbrytande reklam upplever du att det finns? 
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Varför tror du det är så? 
 
 
 
 
Finns det något mer du vill tillägga? 
 
 
 
 
 
Tack så mycket för din tid, det är till stor hjälp för oss! 
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Bilaga 3: Transkribering Lennart 
 
Datum: 2014-05-08 
Ålder: 46 
Titel: Projektledare 
Erfarenhet: 30 
Kön: Man 
 
Datum, plats, intervjuare och intervjuad kommer i den här rapporten hållas anonymt. Vi har valt 
att i rapporten namnge den här personen som Lennart.  
 
I följande transkribering markerar F (Författare) och I (Informant) vem som talat. 
 
F: Hur skulle du beskriva normer? 
I: Normer, utan sammanhang? Nej. Definitionen av normer, riktlinjer att hålla sig inom. En norm 
är en sed, tradition, en rekommendation att förhålla sig till. 
F: För vem då? 
I: Jag skulle säga för den som det berör. Inom det område man befinner sig. Det kan vara många 
olika situationer och ställen. Inom vår bransch finns det många normer att förhålla sig till. I 
samhället finns det hur många som helst. Inom branschen kan man säga att en norm … Är det en 
ringsignal? 
F: Nej, jag kommer visa några exempel senare och det är det F håller på med. 
2:50 
I: … Men normer inom våran bransch är det förhållningssätt vi inte ska överskrida för att inte göra 
skada. 
F: Skada för samhället? 
I: För kund, och samhället. Framförallt känner jag att inte göra det för kunden, att gå över en norm 
kan vara skadligt för kunden. 
3:16 
F: Vad är det för sorts normer då? 
I: Det kan vara sexistiskt, hbt, jämnlikhet, hur vi ser på samhället frågor, rasism … känsliga frågor. 
Som det inte alltid finns uppställda regler, alltså inga paragrafer att förhålla sig till. Outtalade 
regelsamlingar att förhålla sig till. 
F: Okej, då kanske jag ska visa första exemplet. 
I: Ska jag också få det nu alltså. 
F: Jag har två reklamfilmer för dig att kolla på. 
Visar första exemplet 
F: Vad tycker du om den? 
I: Jag tycker inte om den. 
F: Varför då? 
I: Övertydlig, man behöver inte visa hela kroppen och pixla upp det för att man inte ska se de 
mest intima delarna … Tycker den kreativa idén bakom inte är alldeles fantastisk. Den beskriver 
egentligen en situation alla kvinnor har månadsvis och försöker visa att med deras produkt är det 
roligt. Jag tror inte ett dugg på det, jag tror att budskapet är helt fel. Nu är inte jag kvinna och har 
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inte mens men jag kan inte tänka mig att man reagerar på det sättet, vilket är så gravt överdrivet 
att jag närmast blir förbannad på det. 
5:45 
F: Hur tror du att dom har tänkt när de gjorde den? 
I: Att visa på att om man använder Libresse så är det roligt att ha mens, då är det inga bekymmer 
längre. Med vår produkt blir allting smärtfritt och fantastiskt. Jag tycker det är en grav överträdelse 
och positiv beskrivning som gör att trovärdigheten blir jättedålig. Tycker jag. Så har de tänkt att de 
ska ha en kvinna av varje läger, smal, fet, brun, svart, vit, röd, grå, alltihopa. Så de ska försöka 
vara så jämlika bland kvinnor som möjligt. Det tycker jag i och för sig kan vara bra att visa men jag 
tycker inte att effekten av användningen av den produkten är rättvis. 
6:10 
F: Tror du det finns fördelar med att göra som de har gjort? 
I: Det gäller ju att slå igenom bruset med att vara tydlig. Så från en jobbig situation som kvinnor 
har en gång i månaden som många upplever att det är, så gäller det att överdriva att de har det lite 
lättare, så har de drivit det alldeles för långt tycker jag. Det är väl i så fall att de haft som ledord att 
det ska vara enklare att ha mens med deras produkt och så har de dragit det så långt som de törs. 
Tror jag. Jag kan tänka mig att den byrå som gjort sin pitch har varit in med svarta tavlor och och 
sagt ”med eran produkt kära Libresse så kommer kvinnor tycka det är mycket skönare att ha 
mens”, eller lättare rättare sagt, när de hoppar så där tror jag att de tycker det är lättare. Så tror jag 
de har tänkt. 
F: Okej, då kanske jag ska köra exempel två. 
Visar andra exemplet 
F: Vad tycker du om den? 
8:50 
I: Den, tycker jag väl då … vad ska man tycka om den? … Ja, spontant när jag ser den är den lite 
söt tycker jag. Lite gulligt nästan. Lite oväntad, fast jag förväntar mig den, men jag kan tänka mig 
att de flesta tycker det är oväntat. Lite gulligt och mjukt i en hård miljö där man kanske förväntar 
sig buord och Öh, Ba attityd, så är det sött, gulligt. 
9:30 
F: Varför förväntar man sig en hårdare attityd? 
I: Där har vi ordet norm, det ska vara väldigt grabbigt i ett omklädningsrum, det ska vara puckla 
på och ööö, i stämningen. Här frångår reklamen den normen vi är vana att se väldigt mycket. Den 
vänder sig till en pionjärgrupp som har lätt att ta till sig nyheter, det vill säga hbt-människor. Ofta 
är det så att de kan adaptera såna här budskap väldigt snabbt och sen kommer resten efter. Så tror 
jag de har tänkt som ligger bakom också. 
F: Produkten som säljs, vad är det? 
I: Telefonabonnemang, telefonkort, för att kunna lovebomba varandra hur mycket som helst för en 
viss summa pengar i månaden. Effektivt sätt att visa på det tycker jag. 
F: Du sa att du förväntar dig det här. 
I: Ja i och med att om den hade varit grabbig så hade den varit övertydlig igen, då hade den hamnat 
i facket av vad jag skulle förvänta mig av miljön. Då blir den väldigt ospännande, alltid när man 
visar det man förväntar sig så faller den bort. När den gör det oväntade lyckliga slutet, det söta 
temat, någonstans tror jag man hoppar upp i hjärnan och kommer ihåg den enklare. Så tror jag det 
fungerar. 
F: Hur tror du de har tänkt, de som gjort den? 
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I: Just att det ska vara dramaturgi, grabbigt, stämningen, så visar det sig att han är bög och så buar 
inte de andra utan tycker det är okej och den andra killen säger att det inte är så lätt att hålla ihop 
ett år och så blir det happy end. 
F: Tror du det finns nackdelar med den här reklamen? 
I: Ja, det finns det. De som har svårt att acceptera öppen sexualitet kommer ha svårt att acceptera 
även Halebop abonnemang om det identifierar sig hela tiden i sin kommunikation att de vänder sig 
till hbt-människor. Men om det är en engångsreklam så är inte den risken jättestor. Det här kanske 
är en reklam i en serie reklamfilmer som vänder sig till olika målgrupper, då är inte faran för det 
jätestor. Om det skulle visa sig att de enbart vänder sig till den här målgruppen så är det en fara för 
företaget som ligger bakom. Många skulle utesluta dem för att de blir förknippade med den här 
målgruppen. Normer i samhället är inte framme vid att kunna acceptera det på det sättet. 
12:50 
F: Varför tror du inte det? 
I: Det handlar om en attitydförändring som pågått under många, många år. En attitydförändring tar 
väldigt många år. Det hjälper inte med att vi i tjugo år haft pridefestivaler och folk som kommit ut, 
även om de varit folkhemmets idoler, det kommer ta lång tid innan det blir helt accepterat tror jag. 
Många äldre tror jag har svårt för att acceptera det, många religiösa grupperingar, jag tror inte 
skolan står helt bakom det alla gånger. Samhället är inte … de säger sig vara öppna och 
accepterande för det men, normen sätter nog stopp för det många gånger. 
F: Tror du det är lättare för ett telefonabonnemangföretag att göra en sån här reklam än en annan 
produkt? 
I: Det beror alldeles på vad det är för produkt. Jag tror inte det är några problem för ett 
telefonabonnemangsföretag att göra en sån här reklam om det är en av många målgrupper man går 
mot och inte helt och hållet försöker identifiera sig mot den målgruppen utan har flera som man är 
tydlig mot. Då är det inga problem. Andra blir för hypotetiskt, jag förstår hur du menar men jag 
behöver ett exempel på en annan då. 
F: Fler generella frågor. Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du med att använda 
stereotyper i reklam? 
14:50 
I: Det går snabbare att använda stereotyper för vi människor behöver kategorisera för att kunna 
avkoda så snabbt som möjligt. Framförallt är det hastigheten och identifieringen. Det kan vara 
stereotyper från kändisar, kategorier, färger, eller vad det kan vara som gör att det går igenom 
snabbare i bruset. 
F: Vilka konsekvenser ser du? 
15:20 
I: Det utesluter, det blir lite väl uppenbart. Effektiv reklam anser jag ska kunna leva kvar längre i 
medvetandet än en snabb avkodning, helst ska det vara ett budskap som växer och som man 
förstår efter ett tag. Hastigheten kan bli på bekostnad av förståelsen … Vad jag menar är 
egentligen att om man använder en kändis så kanske det blir mer fokus på kändisen eller 
stereotypen än på produkten bredvid som egentligen marknadsför. Jag tror det är viktigt att hitta 
en balans mellan att använda stereotyper kontra det budskap man vill nå ut med. Är det 
pris-produkt-kommunikation behöver man vara snabb och tydlig och då kan stereotyper vara en 
hjälp. När det är mer mjuka budskap, corprate och långsiktiga, då är det en stor fara att använda 
stereotyper. 
F: Tror du det har konsekvenser för samhället? 
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I: Ja, man förstärker ju normen på det sättet att man använder en stereotyp för en viss gruppering 
och förstärker murarna kring den grupperingen. Det kan vara negativt i form av att man vill bryta 
mönster och vidga begrepp. Så det ligger en stor fara i det. 
F: Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du med att bryta normer i reklam? 
17:05 
I: Du har en möjlighet att själv påverka innehållet i budskapet. 
F: Hur då? 
I: Genom att inte acceptera en norm ställer du dig bakom att vilja påverka en framtida betydelse 
av en norm. Ska vi nån gång bli ett samhälle som accepterar mycket av det som inte accepteras 
idag. Jag skulle vilja be om en paus, är det okej? 
F: Ja. 
Paus 
F: Du berättade om hur reklam han förändra betydelser genom att bryta normer. 
I: Just det, där var vi. Jag sa att jag tycker det är ett bra kommunikativt sätt att själv påverka 
betydelsen av definitioner, vilket jag tycker är viktigt i vår bransch. Så att vi får ett öppnare 
samhälle och inte låser in normer utan öppnar och vidgar dem. 
F: Vem är det bra för? 
I: Det är bra för de som är innanför en norm och kanske inte känner att de blir accepterade fullt ut. 
De grupper som kan identifiera sig som mobbade eller diskriminerade. 
F: Vilka konsekvenser har det för företaget? 
1:00 
I: Det måste gå hand i hand med en större identifikation av ett varumärke. Att man vill identifiera 
sig med de värdena. Att bara göra normbrytande kommunikation för normbrytandets skull gagnar 
egentligen samhället bara. Då kanske det är samhället som ska hålla på med sånna 
kommunikationkampanjer. Om ett företag ska göra det så gör de samtidigt som en samhällstjänst 
något som gör att de kan fånga in en bredare målgrupp i sin egen värdering. Det är viktigt som 
företag att kommunicera efter sin egen tro och sin egen värdering. 
F: Varför är det viktigt? 
1:45 
I: För trovärdigheten och deras varumärke. 
F: Vad har det för konsekvenser för er som reklambyrå? 
I: Vi måste veta vilka värderingar ett företag har och inom vilka gränser de vill verka med sin 
betydelse eller värdering. Så att vi vet när i föreslår saker att antingen föreslår vi något inom deras 
värdering eller så går man utanför och säger att det är bra för er och kan vidga eran värdering, 
samtidigt som man är med och vidgar normer. 
F: Känner du att du har möjlighet att påverka hur könsroller används i marknadsföring? 
2:30 
I: O ja. Väldigt mycket. Både ordval, bildval, kanalval och allting påverkar vi. Vi har alltid en 
dialog med våra kunder om det. Det är väldigt ofta vi har kunder som efterfrågar den typen av 
perspektiv. Vi har många kunder som medvetet vill att vi går över till mer jämlik, nästan större 
andel kvinnor, i reklam för att bryta att det blir för mansdominerat ibland. 
F: Hur länge har det varit så? 
I: Det har väl accelererat de senaste två åren med mer medvetenhet om de frågorna men det är 
också väldigt kundstyrt. En del bryr sig inget och andra bryr sig väldigt mycket. Oavsett deras 
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medvetenhet lägger vi alltid in sådana aspekter. Både jämnlikhet, diskriminering och miljö är 
sådana saker vi jobbar aktivt med med våra kunder. 
F: Miljö, hur menar du? 
I: Hållbarhet, att det ska vara svanenmärkt, återvinningsbart, inte visa upp saker som kan vara 
skadligt i onödan. Vi jobbar mycket med kommuner och då gäller det verkligen att värna om 
bildval väldigt noga, kanske mer än för ett företag för de har inte alltid samma värdegrund. En 
kommun har Allt För Alla, då gäller det att vi i kommunikationen ser till att vi når allt för alla. Det 
är egentligen de enda kunder som har en målgrupp som är så bred. Ett företag ha oftast ett 
erbjudande till en viss grupp. En kommun kan inte utesluta, får per lag inte utesluta. 
F: Går det att bryta mot normer då? 
I: Det måste man om man ska nå allt för alla egentligen. Om man på ett rättvist sätt ska nå ut med 
budskap i ord och bilder. Man måste bryta mot normer då. 
F: Men de som inte uppskattar det, når man dem? 
I: Ja … I den egenskap att du går inte ut och enbart fångar upp en gruppering utan försöker nå alla. 
Om man gör en kampanj för en komun jobbar vi oftast inte med ett budskap som ska nå en utsatt 
grupp, om inte det är i kampanjens syfte, om syftet är att nå allmänheten visar vi inte bara upp fyra 
bögar eller något så stereotypiskt utan visar ett axplock, urval av hur verkligheten kan se ut. Då 
stöter vi oss inte med nån grupp utan försöker få med allt för alla. 
F: Har du fler exempel på normbrytande reklam du gjort? 
6:07 
I: Det var ingenting jag var förberedd på … En av våra kunder vi har slåss mot ett mansdominerat 
verksamhetsområde, där vår kund väldigt medvetet vill att vi lyfter fram kvinnor i högre 
utsträckning än de är representerade i branschen. Det vill de att vi medvetet tänker in i bildspråket 
för att påverka branschen i helhet. Om vi ha två bilder att välja på, som ska vara bredvid varandra, 
så ska vi alltid välja att ha kvinnan längst fram och gärna lite större än vad mannen är. Det ligger i 
vårat tänk när vi jobbar med dem. 
F: Hur mycket normbrytande reklam upplever du att det finns? 
7:30 
I: För mig är det svårt att hårddra vad som är normbrytande eller normföljande. Som 
kommunikatör tror jag att jag är så yrkesskadad att jag avkodar på andra sätt. Det är svårt eftersom 
jag ser det på ett annat sätt än vad en tilltänkt målgrupp kanske ser det. När det är medvetet … 
kan jag tycka att det blir fånigt ibland, då reagerar jag så, ”vad fan tänkte de där?” Det är inte så 
ofta man ser, ibland blir det lite väl. Jag tycker det förekommer ganska ofta att det är 
normbrytande, det är nästan en trend i det. Man vil gärna vara pionjär och bryta ny mark och vara 
så himla, visa upp normbrytande saker att det i sig blir ett bakslag, att man förstärker normen. Det 
är en jättekonstig tanke jag har, filosofisk. Om du har en utsatt grupp och så försöker alla säga att 
den här är inte utsatt, den är normal. Då förstärker man att den är utsatt och effekten kan utebli 
om det inte görs på ett smakfullt och tydligt sätt och inte avsändaren är trovärdig. Jag tycker det 
har väldigt mycket att göra med vem som står som avsändare för en normbrytande reklam. Är det 
ett mindre trovärdigt företag kan jag tycka att effekten uteblir. Det måste vara en relevant 
avsändare för att tala om för oss i publiken att det här är faktiskt något du bör ta till dig och du ska 
börja ändra din uppfattning. Det är ett ganska krävande budskap. Nu ska du sluta tycka illa om de 
här eller sluta ha förutfattade meningar för de här är i verkligheten något helt annat än du tror. Om 
Coca-Cola säger det vette fan om jag tror på dem, eller egentligen Halebop heller. Det krävs nästan 
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för mig en mer trovärdig avsändare för att jag ska ta till mig ett djupare budskap om att jag ska 
förändra min syn på saker. 
F: Är avsändaren den viktigaste faktorn? 
I: Hårt uttryckt. Det finns säkert en balansgång av frekvens av normbrytande reklam och tyngden 
på avsändaren. Om staten går ut med en informationskampanj om att vi inte ska tycka illa om 
romer, känns det som att staten tar tag i det här och säger åt oss vad vi ska tycka om en utsatt 
grupp. Om Lidhl gör samma sak är det klart att jag inte tycker det är lika starkt. Däremot om 20 
företag skulle köra ett maner och det blir en trend inom kommunikationen att ta hand om en norm 
och bryta upp den, då ökar viktigheten för den frågan också i och med att den är med så ofta. 
Därför kan jag inte svara ja eller nej. Det har betydelse vem som står som avsändare och hur ofta 
det tas upp. 
F: Vad gör en normbrytande reklam fånig? 
11:41 
I: Samma sak som annan reklam kan vara fånig. Det har egentligen inte med norm och icke-norm 
att göra för mig. Det har att göra med mitt tycke om bra och dålig reklam. Övertydlig 
produktreklam med pris kanske inte jag tycker om oavsett om det ligger ett normbrytande budskap 
bakom eller inte. Det är svårt att säga. Jag kan inte särskilja normöverskridande reklam i den 
frågan, det blir all reklam för mig. Fånig reklam är fånig reklam. Ursäkta mig men, hur många 
reklamer just nu går inte runt med vita skyltar ”titta på mig jag har ett pris och ett budskap på en 
vit skylt”? För några år sedan fanns det inte så många som gjorde så, nu är det säkert 20-40 företag 
som kör så, med en vit skylt framför sig där det står någonting. Då kan jag tycka att Stureplan är 
lite väl fantasilösa i alla fall, vi kan väl variera oss lite i alla fall? Men jag är inte normal på det 
sättet, jag kanske ser att det står folk med skyltar och budskap framför sig på det sättet. För ett tag 
sen var det pratbubblor, det var pratbubblor överallt! Så jag kanske ser det på mer maneraktiga sätt 
ibland, jag kanske inte tittar på vad som är norm och inte. Så kan det vara. 
F: Har du något mer att tillägga? 
I: Nej inte ett jävla dugg. Det är svårt, man tänker inte i de här banorna i vardagen, förutom för 
vissa kunder men då tänker jag inte i normtankarna. Man tänker utifrån att den här kunden vill ha 
det på det här sättet. 
F: Du sa ju att ni jobbar med jämlikhet. 
I: Ja men det är som inbyggt, du tar inte upp de begreppen och orden i huvudet när ju jobbar med 
det. Det är som en mekanism som finns där, färg, form, jämlikhet. Förstår du? Jag pratar inte om 
färg som färg, jag pratar om att det ska vara grönt. Det är inte rubricering att nu ska vi tänka färg 
och så tänker vi FÄÄÄRG. Det är allt på en gång! Då ligger även hållbarhet och jämlikhet och 
diskriminering och sådana saker där. Så att, det är ingenting som är skrivet särskild i vår kreativa 
process utan det ingår i den kreativa processen. Helflummigt jag vet, men så är det, vi jobbar på 
kommunikationsbyråer och är flummiga. 
I: Jag får väl vänja mig vid det. 
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Bilaga 4: Transkribering Karin 
 
Datum: 2014-05-09 
Ålder: 39 
Titel: Projektledare/VD 
Erfarenhet: 15 
Kön: Kvinna 
 
Datum, plats, intervjuare och intervjuad kommer i den här rapporten hållas anonymt. Vi har valt 
att i rapporten namnge den här personen som Karin.  
 
I följande transkribering markerar F (Författare) och I (Informant) vem som talat. 
 
F: Definiera ordet normer. 
I: Vilken svår fråga. En önskad nivå man vill uppnå. Eller så kan det också vara samhällets bild av 
någonting. Svårt att formulera. 
F: Vad tänker du när du hör ordet norm? 
I: Jag tänker att det är antingen det som är det vanligaste eller någonting man vill uppnå. Man kan 
använda begreppet på olika sätt. 
F: Hur förhåller man sig till det? 
2:20 
I: Ja, vill man vara normen eller sticka ut? I vissa fall vill man vara det, det beror på vad det gäller. 
I vår bransch vill man nog tvärtom sticka ut och inte vara det som är allmängiltigt. Som jag 
exempelvis som tjej var inte normen för en VD i reklambranschen för 15 år sen, nu börjar det ju 
vända och nästan bli fler och fler kvinnor, nästan övergripande kvinnor på byråer. När man ger ut 
saker vill man nästan alltid vara, men det är också olika, nu exempelvis håller vi på med 
mjölkförpackningar, då är det viktigt att faktiskt inte sticka ut för mycket. Man vill känna att det 
är mjölk medan man vill sticka ut så att man syns och uppmärksammas. Gud vilka svåra frågor du 
ställer. Det känns som att jag kommer komma på svaret om någon dag. 
F: Vi kanske kommer in djupare på det om vi fortsätter. Jag tänkte visa dig två exempel på 
reklamfilmer. Så kommer jag ställa frågor utifrån dem. 
Visar första exemplet 
F: Vad tycker du om den? 
4:54 
I: Skitrolig. 
F: Varför då? 
I: Också kanske för att den sticker ut och vågar vara tjejer som kör. Oväntat slut, jag trodde väl 
snarare att det var graviditetstest och det är väl det som de vill att man ska gissa först. Eller så 
tänker jag så för att jag har barn, jag trodde det tills jag såg slutet. 
F: Är den annorlunda mot hur det brukar vara? 
5:35 
I: Tjejerna är inte sexistiska och snygga, snajsiga utan får vara normala människor, det är också 
skönt. 
F: Vad säljer de i reklamen? 
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I: Resor till Ticknet eller vad var det? Resebiljett uppfattade jag det som men jag kanske fattade 
fel. 
F: Om du vill jag vi kolla på den igen. 
I: Mm. 
Visar första exemplet igen 
I: Shoppingresor. Det är skönt hur alla former och färger, det är lite befriande. 
F: Hur tror du att de som gjort reklamfilmen har tänkt? 
6:50 
I: Är det min telefon som ringer? Kan jag ta det jättefort? 
F: Ja absolut. 
7:25 
I: Jag tror att dom har, säkert att dom tänker att det ska vara humor, att det ska vända sig till alla, 
att man, ja, glädjen, glimten i ögat, att alla är deras målgrupp, olika åldrar. Grundläggande. 
F: Okej då kör vi nästa exempel. 
Visar andra exemplet 
8:35 
I: Ruskigt dåligt producerat och skådespelat. Syftet är ju bra men jag tyckte den var väldigt taffligt 
gjord, de kände sig extremt obekväma inför kameran. Annars, de har säkert tänkt syftet manligt, 
macho miljö, att de ska vara i den miljö man minst vill tala om att man är homosexuell, men faller 
på att det är så dåligt regisserat. Idén är kul. 
F: För att? 
9:25 
I: För att man just leker med normen macho, manligt, hockey där man absolut inte får vara 
homosexuell. Förväntningen hade då varit att de andra killarna gett sig på honom istället eller fryst 
ut honom. 
F: Varför förväntar man sig det? 
I: För att man har en förutfattad mening om att det är så i hockeyvärlden, att det är en 
machokultur. 
F: Vad säljer de i reklamen? 
I: Oj! Jag ser ju att det står Halebop (Tittar på datorskärmen) men då är den ju ännu sämre 
producerad. Det fattar man inte heller, det minns man inte utan tänker bara på den syftet. 
F: Okej då har jag bara mer generella frågor. Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du 
med att använda stereotyper i reklam? 
10:38 
I: När det är exempelvis en TV-reklam på få sekunder kan det ibland vara en fördel för att man vill 
nå ut med ett budskap och inte stjäla tid från det budskapet utan måste snabbt plantera en bild. 
Man vill veta att det är en förskolelärare eller en bonde. Vi hade precis den här diskussionen själva 
när vi gjorde reklamfilmer för [Företagsnamn] . Då vill man snabbt fatta för att de som lyssnar ska 
lyssna på det personen säger. Hade vi valt en manlig mörkhyad förskolelärare så hade troligtvis 
inte budskapet kommit fram på ett lika bra sätt för att man hade varit mer fokuserad på att det var 
en mörkhyad kille. Har man väldigt få sekunder på sig måste man ibland kanske vara lite stereotyp. 
Sen valde vi ändå att ha en förälder pappa som talade arabiska. Men då var det också med 
baktanke att alla ska förstå att de vänder sig till alla och är öppna för alla kulturer och sorters 
människor. Alla kulturer och människor är välkomna till dem. Då var det med en mening vi valde 
den killen. 
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F: Kändes det normbrytande? 
I: Ja, att göra reklamfilm på arabiska har jag faktiskt inte sett någon annan göra. Så det tycker jag 
absolut. Och väldigt skönt och befriande. Sen tyvärr finns det människor med mycket inskränkt 
syn som la ut tråkiga kommentarer på avpixlat och andra kanaler, youtube, så vi var tvungna att 
stänga av möjligheten att kommentera för att skydda honom. Sen kan man tycka att det är otroligt 
tråkigt att det blir stereotypa och att man inte vågar gå utanför normen, men i vissa fall kan det 
vara en fördel för att inte flytta fokus från det man vill säga eller något annat som man vill 
förmedla. Det beror på hur mycket tid man har. 
F: Kände du att ni fick positiv respons också? 
13:45 
I: Jättemycket positivt, framförallt från marknadsförare och kommunikatörer, att det var 
”äntlingen är den någon som vågar!” och även att de ringde upp en kille som jobbade som 
marknadsförare för en samordningsorganisation för många olika arabiska tidningar och förbund. 
Han kände också att det var skönt ”våran målgrupp är ju jätte, jättestor men vi är helt bortglömda, 
det är ingen som vänder sig till oss i reklamerna”. Det är verkligen vita, välsvarvade tjejer och 
killar i 90% av alla reklamer. 
F: Varför tror du att det är så? 
14:38 
I: Dels så tror jag att det finns en feghet både hos som är reklamskapare och hos beställaren att 
man i sista sekund tar det säkra före det osäkra. Att man kör på något man vet fungerar och är 
rädd för att just behöva bemöta frågor och behöva besvara, så var det i [företagsnamn] fall, de fick 
en massa samtal och mail som handlade om frågor kring arabisk kultur, många rasister som tyckte 
att varför ska vi ha något på arabiska för? Vi är faktiskt i Sverige och vi talar svenska. Då måste 
man kunna känna dels att man har kraft och organisationen bakom sig som vågar stå upp för 
sådana grejer. Det är så också att när man tittar på reklam, minns att vi hade en med en tjej som 
hade en rejäl tatuering på bröstet, ska vi ha kläder som gör att det inte syns? Just för att inte det tar 
fokuset, eller ska vi låta det synas? Där tror jag tyvärr att det är fegheten för att det är så mycket 
pengar inblandade att man tar det säkra före det osäkra. Jag önskar att det var mer och fler som 
den här tjejen i reklamen för Ticknet, den kändes ju mer befriande, att hennes mage får skutta runt 
och det är alla former. Medan, hockeyvarianten känns extremt krystad. 
F: Vilka konsekvenser upplever du av stereotyper? 
16:43 
I: Att man missar en massa målgrupper. Dels tror jag att vi lätt har förutfattade meningar och tror 
att det inte är accepterat och glömmer bort vem målgruppen är. Tittar man på yngre målgrupper är 
det inte konstigt om man är, det finns en öppnare syn på allt från homosexualitet och olika etniska 
bakgrunder, hoppas jag och tror jag. Men i många fall är det de medelålders vita männen som är 
beställaren av reklamen. De har inte den synen och vågar kanske inte släppa den bilden. Jag vet 
ibland, när vi inte har kontakt med högsta Vdn i vissa kunder är det så att våra kontaktpersoner 
ibland stoppar vissa grejer för att de inte vågar visa dem, för att de tror inte att vdn går med på det. 
Då tar man de säkra korten och släta varianterna. Man vågar inte sticka ut. 
F: Varför tror du det är skillnad i olika åldersgrupper? 
18:35 
I: Därför att bara man tittar på min generation och mina föräldrar där min pappa exempelvis inte 
alls var föräldraledig eller följde med på skolmöten, medan min man var föräldraledig med våra 
barn. Samhället håller på att förändras, fortfarande har vi långt kvar för att bli jämställda, men jag 
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tror att man för varje generation kommer lite närmare att vara mer jämställd och vågar vara mer 
öppen. Man är ute och reser mer. 
F: Hur tror du stereotyper i reklam påverkar samhället? 
19:18 
I: Att man fortsätter vara kvar i det stereotypa och tro att det är det som är normen, tyvärr. Man 
skulle önska att det var mer blandat. Det är så urtjäckt på vissa reklamer. Då det är tjäcka, 
amerikanskaktiga reklamer på människor som ler och ser bra ut. Istället för en helt annan kulturell 
blandning och tonalitet i bilderna. Nu blev det verkligen politiska frågor eller vad jag ska säga. 
Men vi har gått mot att bli ett mer jämställt samhälle på ett sätt, till exempel till att jag som kvinna 
kan vara VD på en byrå. Medan vi har tokbackat på ett annat sätt. Gå in bara på H&Ms 
barnavdelning och titta på, antingen kan du välja den rosa Hello Kitty-avdelningen. Eller den blå 
Spidermanavdelningen. I den reklamen mot barn och tonårstjejer där det är otroligt sexistiskt, där 
går vi tyvärr åt ett helt fel håll. När jag var liten kunde man gå i kalasbrallor och gummistövlar upp 
till man gick i sexan, det är ingen som är tolv år som skulle få för sig det idag, utav tjejerna. 
F: Varför har det blivit så? 
21:38 
I: Mycket tack vare reklam tyvärr, som just visar på en norm: så här ska tjejer vara, så här ska en 
kille vara. Som ännu mer särskiljer oss. 
F: Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du med att bryta mot normer i reklam? 
22:00 
I: Att våga vara ett företag som står för något mer än sin produkt. Som tar ett ställningstagande i 
samhället. 
F: Vilka fördelar ser du med det? 
I: Jag tror man kan vinna kunder på det men det är ett mycket mer långsiktigt och bredare arbete. 
Det räcker inte med en stortavla som har en mullig tjej eller mörkhyad man, utan det måste 
genomsyra hela företaget i sättet man kommunicerar på sina sociala medier och internt mot 
anställda, att man på nått sätt tar en ställning. Gör man det hela vägen kan man vinna fler kunder 
för samtidigt ser man det att fler och fler och fler vill ha exempelvis KRAV-märkta produkter och 
kämpar för att veta ursprungstillverkning för produkter och vill att det ska vara csr-arbete. När jag 
började i branschen visste man knappt vad det var, jag visste i alla fall intedet. Det var inget man 
pratade mycket om. Nu är csr jätteviktigt på stora företag. Jag vet kunder jag har haft som inte ens 
kunde köpa give-aways utan att veta exakt vart varenda grej kommer ifrån. Okej, men hur har det 
här visitkortsetuit tillverkats? Har de rätt? Det är inga barn som jobbar med det? Är det 
miljömässigt tillverkat? Den kunden drog det verkligen hela vägen i alla saker de gjorde. Då tror 
jag man kan få vinning av det för det är många som är intresserade av de frågorna och tycker det är 
viktigt. Det beror helt på vilken målgrupp man har. Nu har jag säkert förutfattade meningar men 
då når man kanske inte Ullaredsmassan. Om man vill ha bulkprodukter som når alla i hela 
spektrat, som kanske inte heller har råd att ta ställning i sånna saker, där man måste köpa den 
mjölken eller den tröjan som är billigast därför att man inte har den möjligheten. Att vara LCHFare 
till exempel är ett överklass syndrom, det är inte så många som går och handlar på Willys som har 
råd att vara det. Det gäller att veta. Samtidigt får man inte tro att bara för att de inte har råd så är 
de inte intresserade av frågan. De kanske kan vara super, super intresserade. Det är viktigt. Jag tror 
att man måste vars den första som vågar. Börjar en börjar flera. Framförallt om man ser på företag i 
samma bransch. 
F: Om man tänker sig en reklam som bryter en norm, hur stor roll spelar avsändaren? 
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25:47 
I: Väldigt stor, det beror på för nu säger jag emot mig själv med tanke på att jag inte såg det i de 
reklamer du visade. Ja om avsändaren nu vill marknadsföra sig är det en stor vikt att de visar att de 
står bakom. Sen måste det vara ärligt och trovärdigt också. Exempelvis alla McDonalds reklamer 
om att de tror på den svenska ungdomen, samtidigt som det kommer ut olika nyheter om hur de 
låter folk med invandrarbakgrund städa för usel penning och usla tider. När de kommer upp känner 
inte jag att de är speciellt trovärdigt och äkta. Men andra företag kan det kännas mer som att det 
stärker, när man köper något vill man bli bekräftad att man gör rätt val. Man vill gärna tala om att 
man är lite duktig, jo men jag köper minsann kravmärkt, det vill man tala om och då får man det 
bekräftat när det kommer en sån reklam som säger att de som är lite kloka och duktiga gör det. Då 
får man ta åt sig av det. Det är mycket sån bekräftan och tillhörighet i den bra ligan. 
F: Känner du att du har möjlighet att påverka hur könsroller används i marknadsföring du 
gör? 
27:41 
I: Ja det har jag till viss del. Då handlar det om att jag måste försöka påverka min beställare. 
Absolut. 
F: Hur gör du då? 
28:00 
I: Att få in exempelvis, när vi gjorde reklam för [företagsnamn]och skulle ha företagare och jag 
föreslår att det ska vara en kvinnlig företagare. Just för att få in lite grann av det men inte för 
mycket, för där handlar det ändå om att vi ska inte bryta helt normerna, man måste ändå snabbt 
fatta vad det är. Men att man påverkar och försöker titta på att nu är det 70% män på bilderna i 
broschyren, vi kanske borde försöka ändra. Det tycker jag vi gör hela tiden så vi har nog rätt stor 
makt att påverka. Det är till syn och sist beställaren som tar de slutgiltiga besluten men jag kan ju 
lägga upp argumenten varför det är viktigt för dem att göra på det ena eller andra sättet. 
F: Känner du att företagen är medvetna? 
29:04 
I: Ja det tycker jag ändå. 
F: Du nämnde några men har du fler exempel på normbrytande reklam du har gjort? 
29:15 
I: Svårt, det är nog tyvärr inte så mycket som man skulle önska. Ingenting som är riktigt så bra 
normbrytande. Det bästa är just den på arabiska. Det som är synd där är att inte det har tagits 
vidare ännu mer, att inte kunden kanske ville, det var inte syftet med reklamen men man skulle 
egentligen önska att man kunde spinna vidare på det och göra nästa reklam på finska som är det 
stora minoritetsspråket i Östergötland till exempel. Eller att våga se andra ställen att publicera på. 
F: Som vart då? 
30:28 
I: Exempelvis i arabiska forum och tidningar. Varför är det inte det som dyker upp i våra huvuden? 
Det är väl där vi borde nå ut med budskapen också, så att man inte bara väljer de klassiska. Även 
när vi gör reklam för CNEMA, är vi då uteslutande om vi inte också försöker komma in på några 
andra språks forum? 
F: Ger ni det som förslag till dem? 
31:07 
I: Nej, inte så mycket som vi borde. Vi försöker nog framförallt få det jämställt med manligt, 
kvinnligt och olika kulturer från olika länder i bilderna. Som när vi skulle ha en reklam för 
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HOLMEN, då såg vi till att det skulle vara en som har ett spanskt eller sydeuropeiskt utseende 
med på bilden. Så att man just når bredden. Nej det är nästan så att man får dåligt samvete när du 
ställer de här frågorna för att man känner att man borde bli mycket bättre på det, alltför ofta tror 
jag man tar den lite enklare vägen. 
F: Varför? 
32:13 
I: För man vill få en nöjd kund. Återigen kanske man bromsar sig själv i sina egna förutfattade 
meningar om att kunden inte vågar. Ofta är det inte, jag har aldrig egentligen fått en brief från 
kunden som säger att man vill sticka utanför. Det är alltid vi som försöker göra det. Då gäller det 
att vara lagom mycket utanför för att de ändå ska känna att vi lyssnat på det de efterfrågade. 
F: Hur mycket normbrytande reklam upplever du att det finns? 
32:58 
I: Väldigt lite. Ytterst, ytterst lite. Och gör det det så är det lite grann som den skitdåliga reklamen 
från Halebop där det är yber, man förstår att killarna inte skulle ha svarat så här om det varit på 
riktigt, de känns inte äkta. 
F: Så det är mer … 
I: Återigen kanske mer stereotypt för vad man tror att en sån reklam skulle se ut och vara. Nej 
men jättelite, alldeles för lite. Jag tror att man själv inte heller ser det, jag var exempelvis på en 
filmfestival på CNEMA som handlade om extrem klättring. Så hade organisationen valt ut åtta 
kortfilmer som de visade. Det var inte en enda kvinna i huvudrollen på någon av de filmerna, det 
var bara killar. När jag väl tänkte på det satt jag bara och blev arg över att det inte var en tjej i den 
här filmen heller. När jag sa det till min man så hade han inte ens reflekterat över det. Vi är så 
invanda att vi inte ser eller tänker på det. 
F: Det tänker jag på nu under exjobbet, nu när jag tänker på det så ser jag det överallt. 
I: Mm, och då är det från tandkräm till och överallt, extremt. Vad det gäller reklam som riktar sig 
till yngre, framförallt till tjejer så blir jag beklämd, så det gör ont i magen. Jag vill inte att mina 
döttrar ska tro att det är så man ska vara. Då vill jag hem och predika att vi får inte tänka så eller 
tro att det är så det funkar. 
F: Gör ni någon marknadsföring som riktas mot unga? 
35:40 
I: Nä, ja alltså, nej. Inga barn men det kan vara unga i tjugoårsåldern ibland. Däremot skulle jag 
aldrig få för mig att då ha sexistiska tjejer och påklädda män. Där skulle jag sätta stopp och aldrig 
gå med på att göra. Där har vi tagit ställning till sådana saker på samma sätt som vi har sagt att vi 
aldrig skulle göra reklam för vapen eller saker som relaterar till vapen. Vi har Saab som en jättestor 
potentiell kund för många byråer här i regionen och alla underleverantörer till Saab. Men jag skulle 
aldrig göra det och stå för det för jag vet att det i sin tur genererar något som inte jag kan stå 
bakom. Jag såg en reklam nu på stortavlan för att få olika TV-kanaler. Då stod det ett barn i 
sexårsåldern med ett stativ där det satt en tavla med symboler för alla kanaler på den. Hon pekade 
på den och log. Så stod det någon text om ”därför väljer jag”, Då kände jag arrrgh, som att barnet 
skulle, det tycker jag är hemskt. Jag som förälder blir tvärtom. Där tycker jag att de har tagit steget 
för långt och gått över en gräns jag inte tycker är okej. Tänker man efter är det på allting, det är 
bara att försöka hitta neutrala kläder till sina barn, det är i princip hopplöst. 
F: Har du sett taxiföretagsannonsen? 
I: Ja! Den blir man ju också upprörd över. Eller vad var det som gick ut för inte så längesen, jo det 
var [företagsnamn] fast uppe i Söndermanland. Det riktade sig till företagare och hur enkelt det var 
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att ha banken hos dem. De har valt en man och en kvinna. Mannen är välklädd, skjorta, står 
bredbent, armarna i kors. Så säger rubriken ”självklart väljer jag” bla bla bla ”för det är tryckt för 
mig”. Kvinnan står lite åt sidan med kort kjol, urringad tröja och en fånig, hysterisk rosett i 
huvudet. Rubriken var som att hon inte förstod. Den fick också hur många delningar som helst att 
det här vill vi inte gå med på. Ändå, även om det är så många som tycker det är fel så finns det 
överallt, hela tiden, så alla de här som är nästan på gränsen ser man inte tillslut. Man orkar inte 
med. Det är skitintressant. Själv får man den när man känner att man ska träffa kund. Borde jag ha 
kostym och pärlhalsband och lite mer VD-aktig frisyr när jag ska träffa dem för att vara mer 
proper, eller får jag vara bara jag, som jag är? 
F: Hur känner du då? 
40:48 
I: Där är det nog tyvärr så att jag i alla fall de första mötena försöker anpassa mig lite grann. Jag 
kan aldrig bli någon stiff för jag är inte det. Då kan man känna att man inte uppfyller normen av 
hur man bör se ut som en företagsledare. 
F: Har du något mer att tillägga? 
I: Nej, det är jätteintressant ämne, man kan sitta och diskutera det hur länge som helst. 
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Bilaga 5: Transkribering Eva 
 
Datum: 2014-05-09 
Ålder: 46 
Titel: AD/VD 
Erfarenhet: 16 år 
Kön: Kvinna 
 
Datum, plats, intervjuare och intervjuad kommer i den här rapporten hållas anonymt. Vi har valt 
att i rapporten namnge den här personen som Eva.  
 
I följande transkribering markerar F (Författare) och I (Informant) vem som talat. 
 
F: Då skulle jag först vilja att du förklarade var ordet norm betyder. 
I: Någonting man följer. Det kan också vara normer som man tänker sig är givna, att man har ett 
förhållningssätt som man kanske också måste bryta. Det kan vara både positivt och negativt 
laddat. Normer som gör det stelt och tråkigt, men ibland är det nödvändigt också för att få struktur 
och ordning. Normer är till för att brytas. Det finns normer som AD som säger att så här jobbar 
man, men kan man dem så kan de brytas. 
F: Har du exempel? 
2:21 
I: Ofta säger man att i löpande text så bör det vara typsnitt med serifer, ibland kan man bryta det 
bara för att förmedla någonting annat, kanske en modernare tutch. Det kan vara normer. Eller 
skrivregler som säger att det här och det här ger bäst läsbarhet, i långa texter kan jag förstå det men 
i kortare så kan man bryta det och göra någonting annat, öka eller minska avståndet för att bygga 
på någonting annat än läsbarheten. Man får inte bryta för mycket för då kanske mottagaren inte 
förstår, man får aldrig glömma att mottagaren ska förstå. Men ja, utmana lite också. 
F: Jag kommer visa två exempel på TV-reklam som visats i Sverige och ställa frågor kring dem. 
Visar första exemplet 
F: Vad tycker du om den? 
4:12 
I: Jätterolig. Jag har sett den och gillar den, den sticker ut. Den bryter lite mot normen för den 
vågar. Jag är inte målgruppen, inte ens min äldsta dotter är målgruppen för hon är 25, men min 
yngsta dotter som är nio nu är målgruppen om några år. Jag hoppas att målgruppen gillar den, för 
jag gillar den och tycker den är kul. Jag tänker att jag kanske ska köpa en sån där biljett för att det 
triggar mig. Dels tycker jag den är snygg också. 
F: På vilket sätt? 
I: Snyggt klippt, snabba klipp. Ungdomlig, fräsch och modern, utmanande på det sätt att hon är 
naken när hon springer där och drar på sig trosorna. En tjej med flubbig mage, det är okej att hon 
får stå och dansa i underkläderna, man måste inte vara trådsmal, det är vanliga människor. Man 
gillar det tror jag. När det är Libresse så funkar det, hade det varit Loreal så hade man inte riktigt, 
eller Maybelinne för där förväntar man sig att det ska va, det skulle vara roligt om de vågade göra 
något sånt här men jag vet inte om de skulle våga det. 
F: Varför tror du att målgruppen är unga människor? 
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5:49 
I: Sättet att filma och människorna som är med triggar unga. Kanske också att man tänker att det 
är unga som tävlar, även om äldre skulle göra det. 
F: Vad är normen? 
6:18 
I: Skönhetsidealet och också nakenheten, att man visar mycket naket av mulliga kroppar, som vi 
inte är vana vid. 
F: Hur tror du att de som gjort reklamfilmen har tänkt? 
6:41 
I: De har hittat målgruppen väl. De är unga tjejer, annars gör man inte en sån här reklam. Det är 
mycket att man visar normala tjejer så att alla ska känna igen sig. Unga tjejer som har mens också 
såklart. 13 upp till 18, 20 möjligtvis, eftersom de har högklackade skor tänker man att de är ute 
och partar möjligtvis. 
F: Hur skulle den sett ut om målgruppen var äldre? 
7:30 
I: Lugnare, musik och klippningar. Man hade sett också vad man hade vunnit, mer fokus på vad 
man ska göra och shoppingen. Här är det mer diffust, hitta biljetten och tävla. Mer sofistikerat tror 
jag. 
F: Tror du det finns några nackdelar med en sån här reklamfilm? 
8:15 
I: Nej det tror jag inte. Jag tycker det är kul att man gör den. 
F: Ska vi ta fram nästa exempel. 
Visar andra exemplet 
F: Vad tycker du om den? 
9:30 
I: Jag tycker också den är superbra. De här två gillar jag verkligen, de har fastnat hos mig. Det här 
är ju mänskligare. Man har ju fördomar och är säker på att han ska säga ”idiot, bögjävel”, men man 
blir så glatt överraskad att man ser medmänsklighet och respekt för varandra. Det är grabbarna 
som behöver det där också. Halebop är ju kända för att göra reklamfilmer som är lite skruvade och 
vågar utmana. De har gjort det i alla år så det stämmer överens med deras 
marknadskommunikation. De ska göra sådana här reklamer, förväntar jag mig, reklamer som inte 
är det man förväntar sig. 
F: Varför förväntar man sig en tuffare attityd? 
10:33 
I: För killar? 
F: Ja, i den här miljön. 
I: Det är våra fördomar. Att det ska vara så och kanske att det är så, jag tror nog att det är mycket 
så, svårt att säga som kvinna men det som figurerat i media mycket är snack om att man inte vågar 
säga att man är gay i omklädningsrummet i sport. Vad hette han fotbollspelaren? Andreas något i 
USA som gick ut och sa att han var gay, det var så här, han har gjort att många andra har vågat tala 
om, man var rädd för att säga det, killarna tyckte det var obehagligt att säga och att de andra ska 
tänka ‘kollar han på mig nu?’ Det ger en sån effekt. Det har väl med fobier att göra, det är många 
som är homofober, även bland unga, det kanske är rädsla för att man själv ska vara det inte vet jag. 
F: Hur tror du att de som har gjort reklamen har tänkt? 
11:39 
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I: De vet vilken målgrupp de ska vända sig till, men kanske också få den målgruppen att tänka till. 
Tänka att det är faktiskt okej, visa större respekt, det är det det handlar om, att väcka en känsla 
hos målgruppen. 
F: Tror du att det finns några nackdelar? 
12:07 
I: Här tror jag det kan finnas mer nackdelar, för det är mer fördomar. Det pratas inte lika mycket 
om det, är man gay ska man vara så feminin, transvestit eller uppsminkad eller jätte oooooh. 
Nackdelen kan vara att ”a men det stämmer i alla fall inte” och säger ”ja men vaddå det där”, att 
det kan bli ett sånt skitsnack, samtidigt tror jag att fördelarna, jag hoppas fördelarna väcker en 
känsla. Samtidigt sitter de och säljer telefonabonnemang, det är ju det viktigaste egentligen. Så 
frågan är, säljer de fler telefonabonnemang på det här? Det vet jag inte. Det handlar väl om 
coolhetsfaktor att man har Halebop. Det kan möjligtvis vara så att de missar. 
F: Tror du det påverkar vem som är avsändare? 
13:22 
I: Ja, hade det stått Telia eller Telenor tror jag det hade blivit fel för de har en mycket bredare 
målgrupp. Halebop är verkligen riktade mot unga så jag tror att det handlar om målgruppen. Hade 
telenor gjort något skulle de ha varit tvungna att starta ett ungdomsabonnemang tror jag. Telia har 
ju jobbat med det i ganska många år, jag tror det är viktigt att det är Halebop för de har alltid gjort 
lite skruvade reklamgrejer från börjande. Det är identitetsskapande att ha Halebop. 
F: Varför passar det unga bättre att vara skruvad? 
14:20 
I: De är inte de köpstarkaste, för det är egentligen de som har pengar som är. Det är som en 
ungdomskultur, har en Halebop så ska alla ha det och så sprider det sig. Jag tror det är viktigt för 
tillhörighet. Jag tror de har tänkt så med varumärket, att det ska bli en grupp som är ”det är vi som 
är halebopare”. Tänker jag att de tänkt. 
F: Då har jag några mer generella frågor. Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du med 
att använda stereotyper? 
15:13 
I: Igenkänning. Inte känner igen sig själv men det som är kommunikationen. Säg till exempel som 
Stadium har sina modeller som alltid är vältränade personer, skulle de ha magra modeller skulle det 
bli helt fel. Mulliga eller väldigt kraftiga skulle också bli fel, det är inga tränade människor och det 
måste de ha. Då blir det stereotypen en atletisk person. Det ska inte vara en kroppsbyggare, det 
ska kännas som en fritidsatlet, motionär, inte en elitidrottare. Där tror jag det är viktigt med 
stereotyper, att man får det. Sen är det också ibland, H&M när de har väldigt magra modeller 
förväntar man sig att de ska vara magra fast man egentligen inte tycker att det är okej. Stereotyper 
har och göra med en dröm, man köper drömmen, att man vill se ut på ett visst sätt. Som Loreal, 
because you're worth it. Man vill ju tycka att man är värd det och känna igen sig i den personen. 
Jag vill känna mig sån, man köper drömmen även om det inte är så. Man får enorma ögonfransar 
och köper det. 
F: Vilka konsekvenser ser du med det? 
17:10 
I: Det är verklighetsnärvaro. Verkligheten ser sällan ut så. Stillbilder som är djupt redigerade eller 
rörliga bilder med massor av filter. Hur ser människor ut egentligen? 
F: Hur påverkar det samhället? 
17:34 

64 



I: Någon tag gör de revolt kanske. Jag hoppas det. Man blir jävligt vana också, lite blind tillslut. Jag 
tror folk inte ser. Ska man sticka ut där kanske man ska göra något lite galet för att synas. Det blir 
vardagsmat, man ser det inte. 
F: Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du med att bryta mot normer i reklam? 
18:05 
I: Uppmärksamhet. Ta ställning kanske också, framförallt när det inte är säljande, det kan vara 
Rädda Barnen eller något sådant. Då kan man verkligen bryta normen och det har man gjort också 
när man visar barn som svälter, visar barn som är krigsdrabbade. Då bryter man normen att det ska 
vara stereotyper, fast det kan bli stereotyper också. Halebop bryter en del men samtidigt förväntar 
man sig det av dem så det blir norm för dem. Jag tycker man ska våga utmana och våga så mycket 
man kan. Samtidigt får man tänka, så länge det är mänskligt och man inte trampar på någon annan. 
Det är olika hur man tänker, jag känner att jag vill vara ärlig i den kommunikation vi gör, jag skulle 
aldrig kunna bryta mot mina värderingar, det skulle kännas så fel, då får det företaget gå någon 
annanstans. 
F: Hur påverkar det samhället? 
19:30 
I: Jag tror det är bra, folk får tänka till. Även om det är fel ibland också, att man vågar utmana, gör 
man fel så reagerar folk. Även om de blir arga så får de tänka ”varför har de gjort såhär?”. Kring 
kungahuset till exempel så har det varit många diskussioner och många som har hoppat på och sagt 
saker. Hur roligt är det att vara kung egentligen? Och vara livegen och inte kunna göra något själv 
egentligen. Ska jag komma och säga, ska staten komma och säga? Det är helt sjukt egentligen, helt 
galet hur vi har det. Det är många äldre som tänker att det aldrig skulle funka att ta bort monarkin. 
Men egentligen, så känns det helt fel att vi ska tvinga människor att vara någonting. Det verkar 
helt galet. Det är något man kan tänka sig har konsekvenser. Det kanske inte är så många år kvar 
tills det blir en republik, där man väljer, vilket skulle kännas rätt bra egentligen, kanske för dem 
också, det vet man aldrig. 
F: Känner du att du har möjlighet att påverka hur könsroller används i marknadsföring du 
gör? 
21:00 
I: Ja, att man får tänka 50/50. Sen är det svårt i vissa branscher där det kanske bara finns kvinnor. 
Jag kan påverka genom att vara mig, om de vågar sig till oss, vilket de inte alltid gör. 
F: Har du exempel på marknadsföring du har gjort som har varit normbrytande? 
21:30 
I: Vi gjorde en kampanj för en skola där vi jobbade med skolor som är i centrala Norrköping och 
även i områden där det är övervägande medelsvensson. Då tänkte vi mycket på att vi valde att få 
med barn med invandrarbakgrund. Från årskurs 1-9 gjorde vi en reklamfilm och annonser, bilagor 
och broschyrer, så såg vi till att få med lika många. Vi räknade pojkar, flickor, invandrarbakgrund, 
färger. För att visa mångfalden och se det som en styrka. Där hade vi möjlighet och där tänkte jag 
mycket på det. 
F: Har du fler exempel? 
22:28 
I: Det är det tydligaste jag kommer på. När vi jobbat med Knäppingsborg har vi också tänkt 
mycket på det, med kvinnor och män och att de ska synas lika mycket i bilderna. Vi har inte så 
aktivt utvalt, vi har gått efter bästa bilden, men omedvetet. I exemplet med skolan var det så 
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tydligt att vi verkligen valde. Det är nog den enda hittills där jag verkligen valt ut. Vi väljer nog 
ganska omedvetet. 
F: Hur mycket normbrytande reklam upplever du att det finns? 
23:15 
I: Inte mycket. 
F: Varför då? 
I: Jag tror att många kör safe. Det är enklast så. 
F: Varför då? 
I: Jag tror att kunden inte vågar. Jag tror det har med ekonomi att göra. Ska man göra något 
normbrytande kanske det krävs mer ekonomi och engagemang, man måste jobba mycket mer och 
då kanske man inte har de pengarna i budgeten. Men jag tycker nog att det borde produceras mera. 
Kanske också att man beställer det som företag. ”Vi vill säga det här”. 
F: Finns det något mer du vill tillägga? 
I: Nej. 
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Bilaga 6: Transkribering Ylva 
 
Intervjun idag kommer användas i ett examensarbete där vi undersöker reklambranschens syn på 
normer reklam. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Vi är intresserade av att höra om dina 
åsikter och erfarenheter av normer reklam. Intervjun spelas in och kommer att transkriberas. 
 
Ålder: 43 
Titel: AD, Grafisk Formgivare 
Erfarenhet: 20 år (inkl. studier) 
Kön: Kvinna 
 
Datum, plats, intervjuare och intervjuad kommer i den här rapporten hållas anonymt. Vi har valt 
att i rapporten namnge den här personen som Ylva.  
 
I följande transkribering markerar F (Författare) och I (Informant) vem som talat. 
 
Hur skulle du beskriva normer? 
Vad tänker du är en norm? 
I: Man kan ju ha en galen idé, men sedan måste man ta sig tillbaka, hur kan målgruppen ta till sig 
det här. Det är utmanande för ibland måste man skrika för att nå igenom bruset. Men aldrig på ett 
sådant sätt att det kränker någon. … Det är något man brottas med på olika nivåer också. På 
könsnivåer, på olika grupper i samhället. 
F: Det är lite det vi fokuserar på, hur portätterar man normer i reklam. Hur norm definieras när 
man 
gör reklam. 
I: Jamen, till exempel… (Det här behöver ju inte spridas vidare) En broschyr som riktar sig till 
Afrika. Och vi har valt, naturligtvis, en färgad man på framsidan. Det är självklart, det hade känts 
helt fel annars, för den här kommer bara gå till Afrika. … Så den här bilden av att det ska vara på 
ett visst sätt den får man hela tiden omvärdera, beroende på vem målgruppen är. Och det tror jag 
är något man alltid har med sig också, vad som känns rätt och fel. 
F: Nu har jag två exempel, och då undrar jag hur du täner kring dem. Det är som sagt åsikter. 
Exempel 1 
F: Vad tycker du om den här? 
I: Jag gillar den INTE. Men jag förstår också idag, för att nå genom nruset måste man göra det lite 
oväntade och skrika, höras genom konkurrensen. 
F: Varför gillar du den inte, är det för att den skriker? 
I: Nej, det är mycket naken hud och jag är väldigt känslig för den. Jag har två döttrar i tonårsåldern 
och det känns inte bra. Jag hade inte velat sett mina flickor i det här sammanhanget. Tyvärr är det 
så att man måste gå genom bruset, men det är inte rätt, jag hade inte valt det här sättet. 
F: Varför tror du de som har gjort den här har valt det sättet? (5:02) 
I: Jamen det är just det jag säger, det är ett sätt att slå igenom bruset. Att göra något lite 
chockerande, och osmakligt i vissa fall också. 
F: Skulle du kalla den här osmaklig? 
I: Ja. Lite (eftertryck). 
F: Har den några flrdelar den här, eller är det mest nackdelar? Det här sättet som de gjort reklamen 
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på. 
I: Jag är lite mot mig själv, eftersom jag inte är målgruppen. Egentligen är det unga tjejer, och jag 
tror att det går hem mer hos dem. De känner att de gör som de vill, att de får uttrycka sig som de 
vill, är individuella. Sen vet man ju att det inte är så, sen. Men det här är ju en dröm, en värld, som 
man vill att det ska vara så i. 
F: Vad är det de säljer i reklamen? 
(Tittar på skärmen) I: Ja, det är en tävling. 
F: Var det här något du tänkte på när du såg den? 
I: Nej, jag reagerade först “nej, jag vill inte de mer”, lite mer sådär. 
F: Är det något mer du vill tillägga? 
I: Jag vill gärna se den en gång till. 
… 
I: Det är också synen på kvinnan. 
F: Hur tänker du då? 
I: Lite korkad, så, känner jag (uppgivet). Shopping är livet. 
F: Är det något du känner igen sedan tidigare? 
I: Jag känner igen det i målgruppen. Tonårstjejen är i livet, naturligtvis (7:55). 
F: Vill du se nästa exempel? 
Exempel 2 
I: Jamen den här var jättebra! 
F: Varför då? 
I: Just att de vågar lyfta fram det så positivt. 
F: Vad är det de lyfter fram? 
I: (Skratt) Jag tycker de bakar in det på ett fint sätt. Kärlek utan gränser. Och just den här 
förväntningen man har, att det här kommer inte att gå hem i omklädningsrummet. Överraskningen, 
kul. 
F: Vad får man den förväntningen ifrån? 
I: Ja det är väl det systemet som sätter igång, som du säger (?), så man har väl förutfattade 
meningar. Grabbiga gäng. Jag tycker den är väldigt stark. 
F: Hur tror du att de som gjort den här reklamfilmen har tänkt? 
I: Jag tror att de har tänkt på det här också, att det finns förutfattade meningar i samhället. De 
vänder på det, till något positivt. Jag tycker den känns väldigt fin. 
F: Märker du vad de säljer? (10:29) 
I: Mm, abonnemang, eller Halebop. 
F: Är det något mer du tänker på, vill du kolla igen? 
I: Absolut. 
… 
I: Det finns inte så mycket mer att säga om den egentligen, den är väldigt fin. 
Nu kommer vi gå över till mer generella frågor om normer och stereotyper i reklam. 
F: Den första är “Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du med att använda stereotyper i 
reklam?” 
I: Stereotyper. Det är en svår fråga, de finns överallt. Så lätta att ta till. 
F: Varför då, vad är det som gör dem lättare att kanske ta till sig? 
I: Det är det första man utgår ifrån, men sen får man se på det flera gånger för att göra något annat. 
F: Fördelar, nackdelar? 
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I: Nackdelarna är att du blir ganska anonym, du gör som alla andra. Fördelarna är väl att du inte 
stöter dig med så många. Det är så svårt att tänka generellt. 
F: Om du tänker mer vilka konsekvenser upplever du? För företaget, som till exempel 
halebop, för er eller företaget som producerar den och för sedan för samhället? Om vi tar 
företaget först. 
I: Att använda stereotyper? 
F: Ja. 
I: De måste kunna stå för det, måste kunna svara för det. Kunna förklara det. Sen hur det tas 
emot, det kan man aldrig påverka. Det finns lika många åsikter som det finns människor i denna 
värld. Det finns alltid, oavsett hur snäll man är, någon som kommer att reagera på ett eller annat 
sätt. Men det handlar också om att kommunicera det efter att man har gjort någonting. Vare sig det 
är film eller trycksaker, eller vad man nu behöver. Att man kan argumentera varför man har gjort 
sin grej. 
F: Är det då vad för tanke man har haft? 
I: Mm. 
F: För er, eller för marknadsförare, vad har det för konsekvenser? 
I: Det kan vara om man stöter sig, om man använder en stereotyp på ett felaktigt sätt så kan man 
faktiskt, inte bli stämd, men tilltygad i pressen. Eller vart man varit, beroende på vad man har gjort 
för aktivitet. 
F: För samhället? 
I: Jag tror inte att människor tar till sig reklam som någon sanning egentligen. De är de största 
kritikerna, samhället. Men du kanske menar vad som kan hända..? 
F: Nej, det här är också viktigt. Hur tänker du att folk ser på det? (15:59) 
I: Folk är nog alltid kritiska mot reklam på ett eller annat sätt. Man tar inte emot det med öppna 
armar, det är den allmänna inställningen. 
F: Och då påverkar det om man använder stereotyper, eller…? 
I: Hmm. Fegisvarianten tror jag är att använda stereotyper. Men… Jag tappade tråden. 
F: Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du i att bryta mot normer i reklam? 
I: Det är just att det gör det här avtrycket, att synas i etern. 
F: Är det något mer som du tänker på? 
I: Alltså det spelar ingen roll hur du syns, om du skriker och folk tycker om det så syns du i alla 
fall. Det sätter sig i folks medvetande. 
Vilka konsekvenser upplever du? 
-för företaget? -för er? -för samhället? 
I: Det är om man riktar en reklam så att det blir mer propaganda över det, då är det en risk, kan jag 
tänka mig. 
F: Hur tänker du att det sker då? 
I: Ja… Att det kanske inte går att tolka på något annat sätt än att man verkligen vill omvälva 
någonting eller, det är svårt att förklara. Man påtvingar argumentering på någon. (18:47) 
Påverkar det budskapet då? 
Ja, det kan det göra. 
För er då? Om du har upplevt några direkta konsekvenser. 
Jag måste fundera lite… Information måste vara genomtänkt, hela tiden. Även efter en aktivitet, 
om man får kritik eller vad det kan vara. Så måste man hantera den på samma varsamma sätt som 
allt annat. Inte öppna munnen för fort utan tänka igenom allt man säger. För allting du säger kan 
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tolkas och vridas emot dig. Så det gäller att ha ett bra manus att falla tillbaka på. Kunskap i att 
möta pressen är jätteviktigt, inte bara att skapa häftiga roliga rubriker och kampanjer, utan man 
måste kunna bemöta allting som kan hända efteråt. Det är egentligen det viktiga, vad som händer 
efteråt. jag vet inte om jag svarade på frågan alls. 
F: För samhället? 
I: Vilka konsekvenser stereotyper har i samhället? 
F: Att bryta normer. 
I: Att bryta normer… Nämen, det är väl bra att kunna göra det. 
F: Varför då? 
I: Att det finns massor med grånyanser, mellan svart och vitt, och att det inte bara finns det ena 
eller det andra. Att, ja. 
F: Är det grånyanser i i hur folk porträtteras… 
I: Mm. 
F: … eller i produkter… 
I: Mm. Sexuell läggning, vad som helst. 
F: Känner du att du själv har möjlighet att påverka hur könsroller används i 
marknadsföring du producerar? (21:57) 
I: En kund jag jobbar med jobbar väldigt mycket med könsroller. Det är inte direkt synligt, måste 
tänka på det hela tiden, att inte folk ska… (?) det måste vara jämlikt. Bilder. 
F: Vad kan det vara för andra saker man ska tänka på? 
I: Att man lyfter fram kvinnor mer, än kanske manus säger alla gånger. SÅ det är väldigt medvetet. 
men sen i övrigt så, visst man tänkter på det, men det är svårt. Vi har mycket industriföretag 
också. Man blir glad om man ser kvinnor då. 
F: Kan det bero på kunden hur mycket man kan påverka? 
I: Ja, det kan det. Men de flesta vill att det ska vara jämlikt också, fast ingen har tänkt på det 
innan. 
F: Fungerar ni då som dem som tänker på det, eller ger dem ett förslag? 
I: Det är både och. Framförallt med den kund jag har jobbat med så har det blivit väldigt 
medvetet, det har trängt in i medvetandet så att man tänker på det. Mer än för några år sedan till 
exempel. 
F: Tycker du att det har förändrats över tid, hur normbrytning ser ut, eller hur könsroller ser ut? 
I: Det är något fantastiskt idag, hur öppet det är egentligen. För alla grupper. 
F: Vad är det för förändring som har skett? 
I: Det är mer ett accepterande av. Om man jobbade för marknaden för 20-15 år sedan var det 
hårda ord om vissa folkgrupper. Det kom fram i dagen, man pratade om vissa grupper som att de 
inte var individer. Så jag tycker att det har blivit bättre. 
F: Har du gjort marknadsföring som du ansett vara normbrytande? (24:43) 
I: Ja… Jag vet inte om jag vågar prata om det. 
F: Vi kommer i intervjuerna ta bort kundnamn. 
I: Jo, det har jag gjort. Vi pratar om att, oavsett vad man gör, om man gör något starkt, så reagerar 
alltid några. Och reagerar väldigt mycket, om man inte håller sig till den rena normen, som säger 
att du ska göra så, du ska göra så. Och så är den eller så är den. Det är sådant man får ta bara. 
F: Varför gör man det? 
I: Nämen, det handlar hela tiden om att få någon att titta upp och titta, istället öfr att låta det 
passera. Och börja fundera, det är det det handlar om. För så fort man har fått dem att titta upp 

70 



och börja fundera och kritisera och vara sura så har man lyckats. En ganska bra bit tycker jag. Det 
är jättesvårt det där, att tränga igenom. 
F: Hur mycket normbrytande reklam upplever du att det finns idag? 
I: Mer i alla fall. 
F: Varför tror att det finns mer? 
I: Kanske för att vi lever i en värld där det finns makter som försöker sätta fotbojor och handbojor 
på oss igen. Då är det viktigt att alla individer har samma rätt. Så länge det bara går, att alla, alla, 
är lika mycket värda. 
F: Finns det något mer du vill tillägga? 
I: Att man ska gå mycket på magkänslan också, lita på sitt omdöme. 
 
Tack så mycket för din tid, det är till stor hjälp för oss. När intervjun är transkriberad skickar vi 
den till dig och är tacksamma om du vill läsa igenom och godkänna innehållet. 
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Bilaga 7: Transkribering Hannah 
 
Ålder: 39 
Titel: Projektladare och grafisk formgivare 
Erfarenhet: 13 år 
Kön: Kvinna 
 
Datum, plats, intervjuare och intervjuad kommer i den här rapporten hållas anonymt. Vi har valt 
att i rapporten namnge den här personen som Hannah.  
 
I följande transkribering markerar F (Författare) och I (Informant) vem som talat. 
 
F: Hur skulle du beskriva normer? 
I: Ojj! Kan du utveckla lite mer. 
F: Om du skulle beskriva normer som du arbetar med i reklam? Förhåller er till, visar upp? 
I: Jag skulle säga att det ofta är kundbetonat, alltså vad kunden har för normer och inställningar, 
för att vi kan ju tycka en sak, men det är inte alltid det går att föra över till kund. Utan man. Sen 
kan man ha kunder som har något vi ansolut inte står för, och då jobbar vi inte med dem. FÖr vi 
har ändå vårat namn, vårat varumärke. Så då hoppar man hellre det. Vi måste ändå stå för vad vi 
står för. 
F: Vad tänker du bestämmer norm, vad som är norm? (2:21) 
I: Jag skulle säga att det är lite hur samhället ser ut, sen är det vad man själv har för bakgrund och 
värderingar, vad vi tillsammans på företaget har. Allt det där sätter vi samman efter hur vi jobbar. 
Det är inte så att vi har satt oss ner pch tänkt ‘vad ska vi ha för normer’ utan jag tror det mer faller 
in. Vi är lika som personer också. 
F: Vi kommer att visa dig två exempel på TV-reklam och ställa frågor kring dessa. Du ska få 
reflektera lite om vad du tycker om dem. 
 
Exempel 1 
F: Vad tycker du om den här? (4:00) 
I: Jag tycker reklamen i sig är lite rolig, man garvar lite, men sen tycker jag hela tänket bakom är 
lite konstigt. 
F: Varför tycker du det? 
I: Nej det här att anspela på… Det är rosa, det är tjejer, det är så himla… Nej, jag kan tycka att 
den, nej jag förstår absolut att det ska vara en kul grej, men det är väl ingen som tycker det där är 
en särskilt kul dag i månaden. (skratt) Den är bra på så sätt att det blir en snackis, men sen kan jag 
tycka att hela kvinnor, mens, rosa (tveksam min). Sedan kan jag tycka att de har valt bra 
människor, det är inte de här typiska modellerna, vilket är positivt. Det är olika bakgrund och 
storlek och stil, det är väl ett plus. Sedan kan jag tycka att det här “pink ticket”, det… 
F: Det är en annan fråga, vad är det de säljer? 
I: Sen är det inte säkert att du vinner för att du har en “pink ticket”, du har chans att tävla. Så det 
kan jag också tycka är lite bakvänt, att få folk att köpa deras skydd för att de… Alla kan inte vara 
med att tävla, du måste få en “pink ticket”. 
F: Hur tror du att de som gjort den här reklamfilmen har tänkt? (6:06) 
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I: Att vi vänder på det här med den blå vätska som inte läcker på en binda. De har brutit sig loss 
helt från det, de har nog tänkt att vi struntar i hur skyddet fungerar, vi kör på en resa. Men det har 
ju inget med produkten att göra, att du kan vinna en resa. 
F: Har du sett den förut? 
I: Jag har sett bitar av den. En av de här tjejerna kände jag faktiskt igen, men jag har ingen aning 
om att det var Libresse. 
 
Exempel 2 
F: Ja? (7:40) 
I: Den hade jag inte sett heller faktiskt. Det här handlar ju också om det här, de gör en grej av det, 
det manliga och hockey. Det ska vara en så “rough” miljö och så är han homosexuell. Den är… Jag 
tycker bättre om den här, även om den innan anspelar mycket på kvinnor och det är rosa och hej 
och hå, så tyckte jag att den här hade en skönare ton. Man kände ‘aha, fan vad roligt’ efteråt. De 
hade kunnat skruva det ännu mer så hade det blivit för mycket. 
F: Tilltalas du mer av den här än den andra? 
I: Ja, det gör jag nog. Absolut. 
F: Hur hade de kunnat göra den här mer “extrem”, som du pratade om? 
I: Det hade kunnat blivit en grej, de hade kunnat klanka ner på hockey istället. För det är ju det de 
vill att folk ska tänka, ‘oj oj oj’. Men det gör de ju inte. 
F: Vet du vad det är de säljer? 
I: Ja, det är väl mobilabonnemang? Ja, absolut, det känner jag till. De riktar sig till den här 
generationen som är i filmen, medan den andra har en målgrupp på kvinnor upp till 40,45,50 som 
använder deras produkter och den var väldigt riktad till unga skulle jag säga. Jag har svårt att tänka 
mig att min mamma skulle gå och skaffa sig ett Halebop-abonnemang. Då är ju den andra 
(Libresse) sämre för den är ju riktad till en yngre målgrupp, och det är ju den här också. Nu bara 
tänker jag högt. 
F: Är det något annat du tänker på, vill du se någon av videorna? 
I: Nä, om inte du tycker att jag ska komma på något mer? (skratt) 
F: (skratt) Nä. Då går vi över till mer generella frågor. (10:20) 
 
F: Vilka marknadskommunikativa fördelar kan du se med att använda stereotyper i 
reklam? 
I: Har du en väldigt smal produkt så kan du använda dig av någonting, eller någon person som är 
väldigt kopplad till produkten. En typ av person. Det är väl en fördel, då når man målgruppen 
mycket lättare. Sedan är ju frågan ‘vill man alltid nå målgruppen’, man kanske ska vidga sig. Det är 
ju svårt att veta. Man har en tänkt målgrupp oftast när man gör reklam, men det kan vara bra att 
nå fler än sin tänkta målgrupp. 
 
F: Vilka konsekvenser upplever du? (11:17) I tre delfrågor- dels för företaget, kanske Halebop? 
- för er, som gör reklamen? - för samhället? 
I: Dels, om vi tar Halebop, det finns säkert jättemånga som är homosexuella som upplever den här 
som stötande. Att de sitter i ett hockeyrum, bla bla bla, och tycker att det är fel. Och för Halebop: 
om vi ska stoppa in folk i fack så kanske folk som är homosexuella inte tycker att det är bra, och 
då tappar de en ganska stor målgrupp. Det är en konsekvens. Det ska mycket till innan 
reklambyrån kommer upp på tapeten. Det finns få reklamer där reklambyrån… det ska nästan till 
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en skandal innan man vet vilken reklambyrå som har gjort filmen. Och det kan ge konsekvenser åt 
två håll: antingen får du fler kunder för att de tycker ‘shit, de gjorde en snackis, den här byrån ska 
vi använda’, eller så har man gått så överstyr att folk tycker ‘vad har de för värderingar egentligen’. 
Det där är ju svårt att veta för det är nästan media som styr om reklamfilm gick överstyr eller inte, 
känner jag. Där har man väldigt svårt att påverka som byrå. 
F: För samhället? 
I: I den här tycker jag positivt. Det finns mycket fördomar, även om jag tror att det är mindre 
försomar i den yngre generationen, jämfört med min generation och det är ännu fler fördomar i 
generationen över mig. Jag är inte säker på att generationen som är med i den här filmen ens 
reflekterar över att det var från en kille. De tänker ‘fan vad roligt, ett år’. Det är inte säkert att de 
tänker i de banorna som någon i en äldre generation kanske gör. (Nu svamlar jag,vad sa du? Hur 
samhället påverkas?) Jag tror fortfarande att det är media som styr hur samhället påverkas (14:14). 
Det finns så mycket input i Facebook, tidningar, instagram. Sprids det där att ‘det här är en 
skandal’, då präntas det in i vad de själva tyckte om filmen. 
 
F: Nästa fråga är väldigt liknande, men då är det istället ‘Vilka marknadskommunikativa 
fördelar ser du i att bryta mot normer i reklam’? 
I: Få folk att tänka till. Jag tror mer och mer på att vi måste bryta normer, för att få folka att vakna 
upp. Det finns ett extremt mediaflöde idag, det är svårt att… Jag tror väldigt få människor vet vad 
veckans vara på Ica och Coop är, fast de ser reklamen dagligen. De vet bara att det är de filmerna, 
‘ja, okej’. Det har inte så mycket med produkten att göra idag, för att vi har ett sådant flöde. Vi 
behöver nog bryta lite normer. 
(Bullpaus) 
F: Vilka konsekvenser upplever du, fast för normbrytning? (15:49) 
I: Man kan faktiskt verkligen såra och skada någon. En hel grupp. Det är väldigt svårt att få saker 
ogjort som får spinn i Facebook, Instagram, social media-flödet. Det är väldigt svårt att få det 
ogjort. Har man då trampat fel som reklambyrå och faktiskt skadat en grupp människor i samhället 
så är det ganska kört. Det sprids i medier, och en del hänger på, även om media inte tycker det var 
bra så är det några som tänker ‘ja, dåkör vi så nu då’. Det är lätt att skada någon. Är det svar på 
frågan? 
F: Känner du att du har möjlighet att påverka till exempel hur könsroller används i marknadsföring 
du producerar? (17:32) 
I: Till en viss del. Man har aldrig hundra procent chans att påverka det. En kund har ofta en klar 
bild när de kommer, sen kan man alltid påverka och visa och greja. Och som jag sa tidigare, så 
skulle det vara någonting där jag känner att jag inte kan står för det så väljer jag att inte jobba med 
den kunden. Så man kan påverka så långt, till när man tycker att det är okej. 
F: Har du några exempel på när du valt att inte arbeta med en kund? 
I: Ja, jag vill inte nämna några namn, men jag har varit i kundmöten då det har varit en rasistisk 
ton. Använder ord som inte är okej, ser ner på invandrare och inte tycker att de har samma plats i 
samhället som vi. Det är inte okej, då vill inte jag hjälpa till. Alla är lika mycket värda i mina ögon. 
Sen är jag emot sådana företag som Coca Cola och McDonalds, de skulle jag inte vilja arbeta för. 
F: Varför inte? 
I: Vi håller på att förstöra en hel generation med socker och skräpmat. Jag tycker inte det är okej 
att de är huvudsponsorer för sportevenemang. Nej, då skulle jag tacka nej. Jag vet att de är 
jättekonton, men det är under av vad jag tänker göra. 
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F: Har du gjort marknadsföring som du kommer att tänka på, som du anser vara 
normbrytande? (19:58) 
I: Jag har ju jobbat på vårt företag i två och ett halt år, innan har jag suttit mycket på 
inhousebyråer, i det företagets kommunikation. Där gör man ju inte så mycket saker utåt, då 
produverar man mycket inhousematerial. Jag har nog inte gjort någon, där jag känt att jag varit 
normbrytande. 
F: Beror det då på vilken typ jobb man gör? 
I: Om jag hade kunnat gjort det på en inhousebyrå? Om jag suttit på den posten som gjorde 
reklamen utåt, jag har suttit och gjort internt material och produkter och sådant som förpackningar 
för trädgårdsprodukter. Sen den reklamen de gör utåt, den sitter inte jag med. Det är lite svårt att 
vara normbrytande på en jordpåse. (21:17) (skratt) 
F: Tycker du det har ändrats över tid, normbrytning? 
I: Jo, det är nästan en trend skulle jag vilja säga, det har absolut ändrats. När jag började, där någon 
gång på 1800-talet (skämt), handlade det mer om att göra snygg reklam. Det skulle se fint ut och 
man skulle känna lite feelgood. Nu är det inte fokus på feelgood, nu ska man mer reagera. 
F: Hur mycket normbrytande reklam upplever du att det finns? (21:56) 
I: Lite svenskt sådär, men lagom. Jag tycker inte vi kan ha för mycket normbrytande reklam i 
samhället, för då blir det inte normbrytande. Jag tycker att det är en lagom nivå. Det beror lite på 
vad det är för något, men inte bara normbrytande, det tror jag inte på. Då blir det inget. 
F: Hur skulle du definiera normbrytning? 
I: Att man bryter det alla förväntar sig. Positiv normbrytning är att få folk att få upp ögonen för 
sådant som de inte vet om. Negativt är att man kan skada en grupp, eller någonting som ingen 
överhuvudtaget har reflekterat över och så får det en dålig effekt istället. 
F: Finns det något mer du vill tillägga som du tänkt på? 
I: Jag tycker det är väldigt intressant med normbrytning, men man får vara väldigt försiktig. 
Tack så mycket för din tid, det är till stor hjälp för oss. När intervjun är transkriberad skickar vi 
den till dig och är tacksamma om du vill läsa igenom och godkänna innehållet. 
Intervjun idag kommer användas i ett examensarbete där vi undersöker reklambranschens syn på 
normer reklam. Intervjun kommer att ta cirka 30 minuter. Vi är intresserade av att höra om dina 
åsikter och erfarenheter av normer reklam. Intervjun spelas in och kommer att transkriberas. 
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Bilaga 8: Transkribering Olle 
 
Ålder: 35 
Titel: Copywriter 
Erfarenhet: 2006 
Kön: Man 
 
Datum, plats, intervjuare och intervjuad kommer i den här rapporten hållas anonymt. Vi har valt 
att i rapporten namnge den här personen som Olle .  
 
I följande transkribering markerar F (Författare) och I (Informant) vem som talat. 
 
F: Hur skulle du beskriva normer? 
I: Inom reklam. Står för Den goda smaken, vad som är gångbart i samhället. Reklambranschen är 
inte så styrd av normer. Det är inte så viktigt. Jämfört med i kultur och konst, där lever de på att 
bryta normer. Reklamen omsätter och kommersialliserar kulturella yttringar. 
 
Exempel 1 
F: Vad tycker du? 
I: Den är kul, men som, jag vet inte riktigt vad de anspelar på. Första hälften tror man att det 
handlar om graviditetstest, men… 
F: Vad tänker du att den andra visar? 
I: Grejen är att man förstår vad syftet är, samtidigt är det ju, det är, den är inte normbrytande. Den 
går precis innanför de normer som… Reklamare är väldigt känsliga för de normer, hur kommer 
marknaden ta emot det här, de är precis så normbrytande de kan (3:37) för att sälja sina produkter. 
F: Kan du utveckla det, vad är det de visar, vad är det de inte visar? 
I: De, man skulle aldrig vara ute efter att bryta normer på ett sådant sätt, ett sådant konkret sätt 
att det påverkar en försäljning negativt. Men sedan vet jag inte riktigt vad tanken med den här är. 
De är väl bara så himla glada att de skiter i allt. Hon springer ut utan trosor. Samtidigt så, det är 
den sista scenen som är den laddade här. jag ser någon form av problematik, att det är en sådan 
grej, det skulle ju. Lite när det ska vara oväntat och kul och normbrytande så ska det vara, så ska 
det skämtas om en grej som går att skämta med. Hon är ju på en skola, det är ju så förknippat med 
så många grejer, som ryktesspridning, så lite går tankarna åt det hållet: vad skulle hänt med henne 
om hon verkligen blev så glad att hon sprang ut utan. Har du någon speciell fråga kring den här 
reklamen? 
F: Nämen att, hur tror du att de som gjort den här reklamfilmen har tänkt? Fördelar och 
nackdelar på sättet de gjort den på? (5:35) 
I: Jag tycker den är kul, det har ju fångat glädjen av att vinna ågonting på ett jäkligt kul sätt, i en 
oväntad situation, där man inte känner egentligen på det sättet till tampongerna. Man visar, var det 
Libresse?, att man gör reklam på ett annat sätt. Det kan ju vara lite krystat ‘jag kan spela tennis 
och vara en fullständigt lyckad kvinna fast jag har mens’. Här blev det mer lösssläppt, kanske lite 
mer äkta. 
F: Nackdelar? 
I: Många kommer nog uppfatta den här reklamen som ‘hur gör dem’, ‘så kan de inte’, särskilt mot 
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slutet. Men samtidigt är det skitsamma, för de är inte målgruppen. Det är inget… 
F: Vilka tänker du är målgruppen? 
I: Många som ser den här sista scenen kan bli chockade, jag kan tänka mig att de är äldre, de är 
inte bara yngre. Sen är det lite konstigt att den tjejen som springer naken, de har själva blurrat och 
censurerat sig, så de har redan gjort jobbet. Då har de på sätt och vis redan sagt att det här är inte 
okej. Samtigt som de säger så här glad kan man bli, så säger de men det är inte okej. Så den sista 
scenen är konstig. Sen är det lite halvplumpt och blurrigt, på det sättet, jag vet inte. Jag tycker den 
hade kunnat fungera utan sista scenen. 
F: Vad är det de säljer? Tycker du att det framgår? (8:15) 
I: Det är det som är lite problem med det här, att jag trodde att det var ett graviditetstest först. 
Folk som blev glada, och någon var väl lite ledsen, det är en så klassisk situation, att man gör ett 
graviditetstest i den situationen och får de reaktionerna. Sen förstår man ju att det är något annat. 
Jag vet knappt… om det är deras tanke, att de tänker att man ska tro det. Jag vet inte. Sen så är 
det uppenbart vad de säljer. 
F: Ska vi ta nästa exempel? 
I: Ja. 
 
Exempel 2 
F: Vad tycker du? Har du sett den förut? 
I: Ja. Överlag så tycker jag att de har gjort en väldigt, väldigt bra reklam. Den, de konceptet de har 
kört på ganska länge, jag tycker det är bra. Dels för att det är den sköna lågbudgetkänslan, det är ju 
en jäkligt bra producerad lågbudgetkänsla. Sen har de ju, den vänds i den, med det oväntade, man 
tror att de ska reagera på ett speciellt sätt, men så gör de inte det. Den är jättebra, och så någon 
mer är bra, men vissa är inte riktigt lika bra, det är det som är problemet när man gör en serie, det 
är svårt att följa upp det. Men den är riktigt bra, det är så man går och önskar att det ska vara. Den 
är bra. Är det något speciellt du undrar? 
F: Nä, varför det är en oväntad reaktion? 
I: Det är en av de mest heteronorma miljöerna som finns, ett hockeyomklädningsrum. Och så är de 
så pass vidsynta. De är inte ens vidsynta, de är bara naturligt, att han har en pojkvän. 
F: Hur tror du att de som gjort den här reklamfilmen har tänkt? 
I: Det som är bra är att den på något sätt visar, om man tar bort produkten från det, själva filmens 
innehåll, så visar den att ‘fan, det är klart att det ska vara såhär’. Det behöver vara en big deal att 
en vanlig femtonårig kille har pojkvän. Sen är det ju alltid ett problem att, filmens innehåll, 
förutom att han har fått ett sms så har den inte så mycket med halebop att göra. (12:50) Lite har 
jag problem med när reklam, eller ett företags reklam cashar in på något som andra driver, som har 
andra mål än pengar. Men visst om Halebop, den här reklamen den har ju säkert gjort mer för hela 
HBTQfrågan än många ideella organisationer. Fine! Men när man sitter med en härlig buzz efter 
den där reklamen så glömmer man, att de vill sälja mobilabonnemang. Det är inte för att de tycker 
det ska vara okej för killar att ha pojkvänner, det är för att sälja mobiler. Men å andra sidan finns 
det många som gör gott i världen med ekonomisk vinning. Bara man är metveten om det. Fast det 
är väl så reklam ska fungera också, man ska dölja att det är några som ska tjäna pengar på sin 
produkt, så de har lyckats. 
F: Visste du första gången du såg den att det var Halebop? (14:21) 
I: Det känner man igen, själva stuket på dem. 
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F: Nu kommer vi gå över till mer generella frågor om normer och stereotyper i reklam. 
F: Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du med att använda stereotyper i reklam? 
I: Stereotyper, folk känner igen stereotyper. Det är som i filmer finns det steretyper, allt består av 
stereotyper. Det är direkt, man vet, som människa har man förståelse för vad en sterotyp 
innehåller. Så det är väldigt mycket som man slipper förklara, genom att ha med stereotyper. 
(15:33) 
F: Så det är tids..? 
I: Ja, det är det ju. 
F: Finns det några mer fördelar som du ser? 
I: Nä, det är nog det. Ett effektivit sätt att kommunicera en personlighet. (16:07) 
F: Vilka konsekvenser upplever du? - för företaget? - för er, de som producerar reklamen eller 
marknadsföringen? - för samhället? Vi kan dela upp dem om du vill. 
I: Få se, för företaget, är det att stereotyperna man använder förknippas man med mycket tillslut. 
Om man tar Icareklamerna som exempel, om man tänker på Ica nu så tänker man ‘på Ica jobbar 
de som jobbar i reklamerna’, det är ju säkert ingen nackdel det känns ju familjärt och trevligt och 
sådär. Sedan så vet jag inte, hur det är för Ica Maxi, de stora, de har inte blivit lika kända som de 
små Ica genom reklamerna. Företaget, man förknippas med stereotyperna man kommunicerar med. 
F: För de som producerar den, eller för er som gör den? (17:37) 
I: Vi påverkas nog inte så mycket av kundernas reklam, förutom om det är någon man blir känd för 
och sådär. Om vi till exempel har gjort en reklam där vi använt oss av stereotyper på ett väldigt 
negativt sätt, då hade vi påverkats väldigt mycket av det. Det hade ju kunden också, och vi hade 
dragits med. 
F:För samhället? 
I: Det är ju såklart, ju fler stereotyper det finns i kultur och reklam, desto svårare kommer folk ha 
att hitta en identiter som person utanför dem. (18:36) Stereotyperna. Samtidigt så tror jag alla, film 
och sådär, är beroende av stereotyper. Det blir så omöjligt att sammanfatta en personlighet, på ett 
sätt, det är jättesvårt. Det är egentligen mycket bra film, som har rollfigurer som egentligen inte är 
klassiska rollfigurer, men då är det ett stort jobb att beskriva dem på ett bra sätt. Så att man kan 
identifiera sig med dem och förstå vilka de är. Men konsekvenser för samhället i stort är att det 
snävar in människor i fack, då blir det svårare att hitta en identitet utanför dem. 
F: Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du i att bryta mot normer eller stereotyper 
i reklam? (19:45) 
I: Det är ju jättefördelar, men de flesta lyckade stora marknadskampanjerna har ju byggd på att 
någon har brutit normer. Men sen är det ju inte som att man går och tänker att ‘den där normer’, 
utan man kämpar med att hitta på idén som bryter normen. Det är det som är det svåra. Hde man 
haft idéerna för att bryta normerna hade man gjort det varje dag. Det handlar snarare om att man 
är dålig på att hitta på normbrytande idéer. (20:33) 
F: Att väva samman det med konceptet? 
I: I reklambranschen hade folk brutit normer på löpande band, om de var så duktiga att de kunde 
göra det. Men det är jättesvårt, det är svårt att komma på vardagsidéer. Marknadsfördelar, det är 
fasen, nödvändigt för att sticka ut, att bryta normen. Normer är ett rätt laddat ord. (21:23) Att 
bryta normer det ska vara ‘huuh’, det tycker folk inte om. Att det handlar mer om att sticka ut och 
vara annorlunda. Sedan måste ju reklam, det är beroende av att kunden har en normbrytande 
produkt, som… är det bara samma gamla grej de sålt i tjugo år så blir det lite lustigt att ha en 
oväntad normbrytning. Så har inget nytt hänt, så, företaget man göra reklam för måste också vara 
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normbrytande. (22:08) Annars kommer det inte att fungera i längden. 
F: Vilka konsekvenser upplever du? 
I: För oss? 
F: För er kan du börja med, eller för Halebop. 
I: Nu vet jag inte hur det är med deras ekonomi, men jag vet att de var rätt kända, sedan är jag 
ganska säker på att de dök rätt rejält. Men sedan har de hämtat upp mycket med den här 
kampanjen. Konsekvenser för dem har blivit att, har man fått mycket uppmärksamhet, så tror folk 
att man är ett större företag än vad man egentligen är. Och då kommer man förändra beteendet, 
folk kommer tänka ‘men jag tar Halebop’. 
F: För er då? 
I: Det tror jag, om vi nu lyckades vara så, komma på någon riktigt normbrytande idé, så tror jag att 
har man gjort det en gång så är det lättare att göra det igen. Jag tror att man kan lära sig se mönster. 
(23:35) ‘Vad gjorde vi för att sticka ut där’, så kan man upprepa det. Det är nog nyttigt, att man 
vågar utmana sig själv. Problemet är antagligen att man oftast är för dum i huvudet för att kunna 
göra det. 
F: För samhället då? 
I: Samhället måste utvecklas. Det är väl livsnödvändigt för samhället att normen bryts, tror jag. 
(24:30) Det är ju lite annorlunda nu, när det är så många som har möjligheten att synas och märkas 
när de bryter normer. Det finns ju någon form av konstant, panikartat normbrytande, så jag tror att 
det kan bli urvattnat också. (24:57) Om man jämför idag, med att man levde i Tyskland på 
trettiotalet så fanns det en klar och tydlig norm man hade ‘vad du än gör då bryt inte den’, men om 
man hade brytit den normen så kanske saken inte hade hänt. Men här finns ju ingen klar 
förhärskande norm som måste brytas, utan det finns tiotusentals, hundratusentals normer som kan 
brytas. Alla har sina normer, så det är väldigt svårt för folk, vad är gott och vad är ont, vad är 
tradition och vad är innovation. Man har svårt för att greppa det nu längre. Jag tror att många 
reklamer där folk blir upprörda, så vet de inte varför de blev upprörda. Men man måste ju fortsätta 
göra det, så måste jag välja antingen eller, så visst, bryt normer, det behövs ju. 
F: Känner du själv att du har möjlighet att påverka hur könsroller används i marknadsföring du 
producerar? 
I: Där känner jag mer och mer att när man jobbar med reklam så har man ändå möjliheten att 
påverka rätt mycket. (26:39) Jag har ju större möjligheter att påverka än många andra. 
F: Varför tror du det? 
I: Jag tror reklam är ganska viktig, en viktig påverkare för folk. Det är ingen som vill erkänna det, 
men folk åker ju ändå och handlar på de ställena. Ica går bättre när de har en jättebra kampanj. 
Alla säger att de inte påverkas av reklam, men de gör de. (27:22) Men sedan är det ju, som jag sa 
förut, upp till en själv om man har förmågan att vara kreativ så att man kommer på något riktigt 
normbrytande. 
F: Har du gjort marknadsföring som du ansett vara normbrytande? 
I: Då och då har man gjort det, det är svårt att få in sådär. 
F: Vad är det som påverkar? (28:15) 
I: Låt säga att just. Vi tar, vi ska göra en sommarkampanj för ett trafikbolag, vi ska göra en film på 
en buss. Där hade vi kunnat pressa in två killar som hånglar, men samtidigt så skadar det mer än 
vad det gör nytta för ibland kan det kännas fel också, ‘jaha, ska det företaget slå ett slag för de 
homosexuella, jaha’. Det känns ganska genomskinligt. (29:31) Däremot har vi gjort en annan 
kampanj, med en relationsexpert som inte hade så mycket med bussar att göra, någon 
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informationsexpert, och då var vi tvungna att jobba utifrån det. Då gjorde vi en fiktiv 
relationsexpert som det skickades in fiktia frågor till. Vi skruvade det lite, det kunde vara “mina 
föräldrar vill att jag ska körkort, men jag vill inte köra bil, jag tycker det är bättre för miljön med”, 
sådana frågor. Då var det någon av frågorna som vi tänkte ‘men varför ska det inte vara en kille 
som frågar hur han kan åka till sin pojkvän snabbast’. Och då kommer jag ihåg att det var lite prat 
om ‘ska vi verkligen göra det här’, men då vart det ‘ja, varöfr inte?’, statisktiskt sätt är det väl 
ganska naturligt. Men däremot känns det i det här fallet, så skulle det vara ett sådant uppenbart 
effektsökeri av oss att ha ett killpar, ‘vi kommer få jättemycket uppmärksamhet om vi tar två killar 
som hånglar på ett bussäta’. Det skulle synas igenom så väl. 
F: Att det på något sätt blir ett medvetet…? 
I: Ja, sliskigt av oss och företaget att säga ‘titta på oss’, då skullle det vara så att man antingen 
behövde hata det eller älska det, deras kampanj. Att man åker lite snålskjuts på en laddad fråga 
också. (31:41) Men i den relationskampanjen gick det in på ett naturligt sätt, man få anpassa det 
när det inte fungerar. 
F: Vad är ett naturligt sätt? 
I: Nu var det en sådan fråga, som var en realtionsfråga, men hade en trafiktwist. Där i en sådan 
spalt känns det naturligt att en kille verkligen skickat in en fråga. Jag kommer inte riktigt ih¨g vad 
det handlade om (intervjufrågan). Visserligen är det naturligt att ett killpar, eller tjejpar åker buss 
också, men ska en av de tre vi visar, det blir för stor del av budskapet. Då blir normbrytandet 
huvudpersonen när det egentligen är företagers kort som ska vara huvudpersonen. halebop, där har 
de jobbat med att innehållet i filmen är huvudrollen, och de är bara avsändare. Mobilabonnemang 
är så pass abstrakt så att du kan fylla det med annat innehåll. (33:19) En bussresa är en bussresa, 
men jag vet inte vad det är som man bygger det beslutet på, det är bara att det ibland känns 
påklistrat. 
F: Hur mycket normbrytande reklam upplever du att det finns? 
I: Det är ju lite det jag sa förut att om man ser det svart eller vitt, så är nog reklam aldrig 
normbrytande. För den håller sig alltid inom ramen. Om det finns en gräns, att här bryter du så 
mycket normer att du inte säljer bra längre, då kommer du aldrig, det fnns inget genuint i att bryta 
en norm samtidigt som du tjänar pengar. (34:48) Det blir lite lustigt. Hade Halebop verkligen velat 
bryta en norm, så hade de visat två killar som hade sex, hade Libressereklamen verkligen velat 
bryta norm så hade de inte blurrat henne, det är ju alltid väldigt noga anpassat för att bryta normen 
men ändå inte riktigt. 
F: Finns det något mer du vill tillägga? 
I: Nä, normer jag har inte tänkt så mycket på det. 
Tack så mycket för din tid, det är till stor hjälp för oss. När intervjun är transkriberad skickar vi 
den till dig och är tacksamma om du vill läsa igenom och godkänna innehållet. 
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Bilaga 9: Transkribering Donna 
 
Ålder: 56 
Titel: Copywriter 
Erfarenhet: 30 år 
Kön: Kvinna 
 
Datum, plats, intervjuare och intervjuad kommer i den här rapporten hållas anonymt. Vi har valt 
att i rapporten namnge den här personen som Donna. 
 
I följande transkribering markerar F (Författare) och I (Informant) vem som talat. 
 
F: Hur skulle du beskriva normer? 
I: Rättesnöret, vad som är accepterat eller inte. Egentligen också den gemensamma bilden av hur 
någonting ska vara. 
F: Så menar du vad samhället tycker då? 
I: Precis, för normer är ju inte alltid uttalade. Det kan vara väldigt outtalat, sådant som bara svävar 
omkring eller sitter i väggarna. Vad ska vi göra vad ska vi inte göra. På något sätt. Ofta outtalat 
var man ska röra sig, vad som ör okej, vad som inte är okej. Sådär gör vi, så där ska vi göra eller 
sådär brukar vi göra. 
F: Nu ska du få se två reklamer och tänka lite kring hur personerna avbildas och så. (1:47) 
Exempel 1 
I: Jag har inte sett den här förut. 
F: Vad tycker du om den? (2:38) 
I: Min första känsla var, jag pluggade i USA på åttiotalet, jag fick en sådan känsla. Bodde i 
korridor, amerikansk känsla, jag fick en lite halvt hysterisk som det kan bli ibland, alla bara, lite 
too much på något sätt. Det var ungeför så känslan var. Sen tycker jag just att, det är väldigt lång 
ifrån den här bilden av den jättesnygga tjejen, som glider fram lite mer, lite softat. Den här, den har 
ju medvetet dragit sig åt andra hållet. Så tänker jag. På något sätt mer den vanliga tjejen. Men så är 
det ju skruvat på något sätt, som jag sa, lite halvt hysteriskt. 
F: Hur tror du att de som gjort den här reklamfilmen har tänkt, om du säger att det är ett medvetet 
val? 
I: Jag kan tänka mig att det är just det här, att man någonstans vet att människor börjar tröttna på 
den här tillrättalagda, otroligt softade bilden som förekommer. Så himla polerad hela tiden. Men 
också en reklam som jag inte är säker på att kvinnor har producerat eller står bakom. En manlig 
syn av, vilket är helt sjukt egentligen, vad de tror kvinnor vill ha eller säga. Jag tror att det finns en 
reaktion emot det. Sen vem som har gjort den, jag vet ju inte det. Men på något sätt är det lite, att 
‘vi gör tvärtom’, lite så. Visar det här lite mer, hur folk faktiskt är. Till en viss del. Om än lite 
skruvad. 
F: Till en viss del är det någonting du inte tycker…? 
I: Det hysteriska inslaget. Det måste finnas något i filmen som greppar tag. Det kan inte bara lunka 
på, hela grejen är att den är, att det är så myket känslor i den. 
F: Tänker du att det skulle kunna vara något negativt? 
I: Nej, för en målgrupp som det här riktar sig till behöver det absolut inte vara det. Ibland kan man 
tröttna på det här uppskruvade tempot, det måste på något sätt vara. Men det är på något sätt en 
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annan sak men. Att det ska vara så otroligt på hela tiden. 
F: Hur tycker du det visar sig? 
I: I hela tempot, full fart på något sätt, överdrivet hela tiden. Alla reaktioner är väldigt starka, det 
händer någonting sådär: man slår i huvudet, kroppskontakten med varandra, man springer ut utan 
underkläder. Men allt har ju sin lilla poäng. 
F: Hann du uppfatta vad de sålde? (7:10) 
I: Ett tag tag där mitt i trodde jag nästan att det var en form av graviditetskontroll, men det var ju 
mensskydd. Så det var glädje över det. Det var många olika sekvenser, men de blev glada hela 
tiden. Så jag vet inte om de var glada över att de hade fått det eller om de var glada över det 
jättebra skyddet. 
F: Vill du titta en gång till? 
I: Jag kan titta en gång till. 
Visar videon. 
I: Jahaa, det ligger en sådan med, så att man kan vinna en resa. För den här lappen tänkte jag först 
var en graviditets, du vet man tittar på någonting såhär. Nu ser jag. “Hitta en pink ticket och 
tävla”, då förstår jag glädjeropen mera. 
F: Det var kanske lite svårt att uppfatta. 
I: Två gånger, sedan såg jag. 
F: Då får du se nästa exempel. 
Exempel 2 
F: Vad tycker du om den här? (9:30) 
I: Den är, jag tycker den var lite mysig. Den har ju ett oväntat inslag i sig, därför att man tror att de 
ska reagera på ett annat sätt. Och det har också sin förklaring, jag tänker direkt på att det var en 
ishockeyspelare i Västerås var homosexuell som blev mördad. Just den reaktionen (i Halebops 
reklamfilm) är så mysig på något sätt, man tittar på den med ett leende. 
F: Vad för reaktion förväntar man sig? 
I: Det här grabbiga, det typiska som idrotten har brottats med, och det betyder ju inte att alla är 
fel, men där styrs man mycket av normer. Typsika beteenden. Antingen ska man skämta bort det, 
eller lite homofobi, att man ska ta avstånd, eller fördumma det på något sätt. Just för att det är den 
här extremt grabbiga miljön, betyder det att man förväntar sig det. Det är så kul för den ena killen 
säger “fan, det är inte lätt det är ett år, och den andra säger “han ser ju bra ut”, jag tycker det är en 
så kul kommentar som kommer från den andra. 
F: Igen då, vad tror du att de som gjort den här reklamfilmen har tänkt? 
I: Man kan fundera på flera olika delar, det ena är att nå… I vissa sammanhang när man lyfter att 
folk är homosexuella så försöker man nå, man brukar prata om att det här är en intressant 
målgrupp. Köpstark och så, men det känns inte som att Halebop är ett företag där det skulle spela 
någon roll. Jag tror mer att man vill skapa, att man tittar på saker som pågår i samhället. Det finns 
runt omkring oss, det här är en naturlig del av livet, en del av livet. Vi borde tycka att det är 
naturligt. Tyvärr gör man inte det då. På något sätt kommer de in och rör om, men feelgoodkänsla 
över det, tycker jag på slutet. Från det här ‘ojj vad ska man säga nu då’ till att de är jätteschyssta. 
Så på något sätt sprider man ett väldigt schysst budskap. (12:28) Man bygger en väldigt positiv 
känsla, som genast, och det kanske är något man vill, smittar av sig. Känslan kring gemenskapen, 
man är kompis med alla och att alla är accepterade, alla är okej. Det är kanske Halebopvärlden 
sådär. 
F: Vad är det de säljer? (13:00) 
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I: Det är abonnemang som man på något sätt har via Halebop. jag har aldrig haft något sådant men 
det är väl Telias ungdomsabonnemang. 
F: Vill du titta på den igen och se om du ser något mer? 
Visar videon. 
I: “Lovebomba någon med Halebop Rubbet” vad är det för något då? 
F: Antar att det är ett abonnemang. 
I: Så “lovebomba” är att man ska kunna, precis. Och sedan hette filmen telefonkungarna? Vad var 
det? 
F: Jag tror att det är den där serien, att de har gjort olika (videor). 
F: Nu kommer vi gå över till mer generella frågor om normer och stereotyper i reklam. 
F: Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du med att använda stereotyper i reklam eller 
marknadsföring? 
I: Vilka fördelar, kommunikativt? 
F: Ja. 
I: Egentligen kan jag tycka att stereotyper i sig är ett negativt laddat ord. Därför att många gånger 
är det det andra som vi vill komma åt, det individuella, att inte gå genom någon typ av hjulspår. 
Ica-reklamen är ett exempel på där man väldigt skickligt har lyft stereotyper, men snäll humor. 
(16:13) Många kan känna igen sig i olika typer och det är också lite skruvat. Men samtidigt så är de 
aldrig elaka, det tycker jag om. Det är mycket glimten i ögat, många gånger har de verkligen 
lyckats, ja inte alla gånger, men de har verkligen lyckats med stereotyper, det här persongalleriet. 
(16:50) Det är otroligt Och vad uppnår man med det? Jag vet inte, men trots allt kanske det finns 
en slags igenkänning i det här. Även om de här typerna, ingen kanske vill vara en viss typ av 
människa, men så finns det ändå en igenkänning. Stereotyper är ofta väldigt tydliga. 
F: Vilka konsekvenser upplever du? - för företaget? - för er? - för samhället? Om vi börjar med 
företaget, vilka konsekvenser ger det att jobba med stereotyper, positivt och negativt. 
I: Det tycker jag är lite svårt att svara på, hur en. Jag tycker att det är som i förra frågan att, 
stereotyper inte är något positivt överhuvudtaget. Man vill inte söka en fyrkantig bild av en 
människa, utan man vill söka människan. (18:21) Som inte är fyrkantig, utan egen, på sitt eget sätt. 
Så mste vi tänka i reklamen, för börjar vi betrakta. Det finns flera olika teorier och man pratar om 
olika typer av människor, är mycket för att klassificera, vi kallar olika åldersgrupper, om man har 
pengar, om man inte har pengar, om man är engagerad, om man inte är engagerad. (18:57)Men det 
är bara en plattform, man får akta sig för att tro att alla sen ryms inom den formen, för då har man 
plötsligt börjat se alla som, att man har konstiga glasögon på sig, man tycker alla är på samma sätt. 
Och man ser alla som en väldigt homogen massa. Jag tycker egentligen inte att det är något 
positivt, men sen kan vi ha nytta av det i våran målgruppsanalys. (19:36) Där vill vi att det ska 
vara oerhört utkristalliserat. Då är vi glad om vi får tydliga riktlinjer, det här och det här gäller. 
Men att vara med och odla bilden av stereotyper, särskilt när det gäller ungdomar, så är det för 
mycket av den bilden, man är inte personer, man är typer. Det är ju stereotyper. Det tycker jag 
man ska akta sig för. Hursomhelst så är det samtidigt i vissa lägen en viss typ av tydlighet som 
många ändå kan identifiera sig i. (20:19) Jag känner att man ska vara jätteförsiktig med att 
generalisera. Det är en av våra stora fallgropar i branschen. Att man gör det och att det är ganska 
lätt att göra det. (20:46) Ibland kan det ske gansk syniskt, man sitter och bara, hur folk är. Men var 
det något svar på din fråga? 
F: Ja, jag undra också hur det är för er, och för samhället? Det kan vara praktiska konsekvenser. 
I: Det är en svår fråga som du ställer, för det är så olika beroende på vilket sammanhang. Om vi 
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jobbar med någon typ av samhällsinformation, där vi ska få in folk tydlig ‘ni som det här och det 
här’, så man lägger inte så mycket värderingar, då blir det kanske någon typ av stereotyper. Det 
kan bli lite hjälp, en tydlighet, så att man inte börjar krångla till det för mycket. Företag jobbar 
mycket för att, och nu pratar jag generellt, i många fall så vill man ju framstå själva som personliga. 
Kanske någon typ av kärnvärden som gör att man upplevs som ett varumärke som innehåller 
någonting mer än allmän yta. (22:34) Då kommunicerar man inte bara till definierade grupper, utan 
man kommunicerar med människan. Det där skulle man kunna prata om väldigt länge. 
F: Ja, det är ju väldigt öppna frågor så… 
I: Sen handlar det om typ av kunder, det är allt ifrån konsument, till tjänste, till Business to 
business. Där kan det vara väldigt olika för Business to business, det är mer, det är en av dem mer 
generaliserande. (23:28) Medans andra, är mer, och framförallt på tjänstesidan, mer personligt 
orienterad. (23:40) 
F: Vilka marknadskommunikativa fördelar ser du i att bryta mot normer i reklam, istället för att 
använda stereotyper? (24:00) 
I: Det mer personliga, i en väldigt tuff konkurrens som vi befinner oss i så handlar det om att. Jag 
tror mycket på det här sjöl och hjärta. (24:15) Jag är en sådan person. Jag tror att man alltid når ut 
med sina budskap när man har en äkthet, där det finns en äkthet. När företaget har det, och när vi 
lyckas kommunicera det. Att vi verkligen tänker på vem vi pratar med, och då kan man inte bara 
tänka i massor eller grupper, utmejslade typer. Det gäller att htta dem man möter, och de kanske 
har gemensamma nämnare, men de behöver inte likna varandra så mycket för det. Men det måste 
finnas något som gör att man tror att man kan nå dem, fast de är olika. (25:22) Jag tror att företag 
som har förmågan att se förbi det vedertagna, eller ibland också det förväntade i stereotyper, de 
tror jag har mycket större förutsättningar att lyckas. Man kan skapa en annan typ av 
kommunikation, och ändå finns det en känsla av något som lyser igenom, människor kan känna av 
det tror jag. 
F: Vilka konsekvenser tror du det har, om människor känner av, som du sa, att det känns mer 
äkta? 
I: I mina ögon måste det bara vara fördelar. För man vill ju bygga relationer, det handlar om det, 
att bygga relationer. (26:43) Det handlar om lojalitet, att man kan identifiera sig med ett företag. 
Och sedan att man blir tilltalad på ett sätt, som att man är en person, så känner man att de tittar på 
ett schysst sätt. Sen tror jag tvärtom, att när man börjar skapa bilder av hur folk är och arbetar med 
det på ett sätt som inte har själ eller hjärta, som kan vara ganska cyniskt, då slår det till åt andra 
hållet. Det är alltifrån att man kan göra människor väldigt vilsna, jag tror att det kan skapa en oro. 
Det är nästan, hårddraget: om man driver med vissa typer av människor, då vill ingen vara den här 
typen man driver med. (28:22) Då kanske man ska anpassa sig till det här andra sättet. Det är det 
som är så farligt, mekanismer som skapar osäkerhet bland unga. Då blir det något som går åt andra 
hållet. 
F: Blir det en nackdel, fast man försökte…? (28:38) 
I: Ja, absolut. 
F: Det känns som att vi gått igenom det, men vilka konsekvenser ger det för er och samhället? 
I: Reklamen påverkar samhäller, men samtidigt så är det en produkt av samhället. (29:09) Det är 
så tråkigt när reklamen förstärker dåliga beteenden eller en taskig syn. När man har varit i 
branschen så länge som jag har varit så ploppar det alltid upp saker som är så, man blir så trött på 
det. Som senaste American Apparel, man bara undrar varför det ens får förekomma och varför 
stoppar ingen det på vägen? Vad är det för obehagliga typer som sitter och gör det här, det kan jag 
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undra. Det har genom åren också funnits mycket reklam som mest har till syfte att faktiskt 
uppröra. Då kan man ifrågasätta deras motiv, samtidigt om man ska säga något positivt så för de 
diskussionen framåt, men de vill bryta normer och öppna upp för att man ska våga, men samtidigt 
har de gjort det väldigt spekulativt, det lämnar alltid dplig eftersmak i mun. (31:30) 
F: Är det någon speciell du tänker på som du reagerat stark på? 
I: Ja, det finns jättemånga olika. De har ju gjort i en radda, de gjorde ju tre olika som jag tänker 
hastigt på, men det finns ju många fler. När det var balkankrig i Jugoslavien visade de 
sönderskjutna kläder och man undrade, det fanns inget, man hämtade aldrig hem det på ett human 
sätt. (31:13) De ville bara provocera. När Barcelona hade OS 1992, då gjorde man en stor 
kampanj, istället för de olympiska ringarna så hade man kondomer i det här katolska landet som 
inte vill bruka preventivmedel. Man kan tycka att Spanien är knäppa och föråldrade, förlegade, 
samtidigt är det oerhört provokativt i ett läge som ska ha den här positiva känslan. Sånt är väldigt 
störande. (32:00) När det var mitt i, när väldigt många dog i Aids så hade man en modell i Aids, en 
döende person som jag har för mig likade en gammal kristen bild, där man samlas kring en 
dödsbädd. Så det var också väldigt provokativt gjort. Inte klädsamt. De har blivit kända för det 
där, och man kan ju undra lite. Sedan har de gjort väldigt snygga saker med, men hela temat att 
man ska driva vidare. 
F: Känner du att du har möjlighet att påverka hur till exempel könsroller används i 
marknadsföring du producerar? (33:15) 
I: Vi gjorde… Jag tycker själv att det där är en jätteviktig fråga. Det där är mycket beroende på 
vilken typ av kunder man har, men egentligen är inte det ett bra svar för tänker man efter så 
använder vi alla slags bilder till alla slags kunder. Det gäller att tänka på vilken typ av. Jag jobbar 
till exempel väldigt mycket med fastigheter, olika miljöer, och då måste man tänka på vilka miljöer 
vi använder där. Kunder som är väldigt mansdominerade, så sitter vi där på möten och säger “vi 
måste ha mer kvinnor” för att det ser så mansdominerat ut. Men det är mer för vår del att tänka för 
företagets synpunkt, (34:26) att de behöver visa att de har en bredd. Sedan att de inte har det är 
inte så bra. 
F: Hur bemöts det? (34:44) 
I: Företagen tycker det är bra, de inser det själva egentligen. Men vi känner att vi måste ligga på, 
för företagen är precis som alla andra lite hemmablinda, att man inte tänker så mycket på ‘vad är 
det vi signalerar om vi har den här gruppen på bild, och så var det ingen kvinna med, varför inte 
då?’. Så visst kan vi påverka. Jag tycker det handlar mycket om att skärpa till sig, att inte låte det 
gå, att tänka till. Och sedan handlar det i den här braschen som faktiskt är väldigt mansdominerad, 
jag har jobbat på många byråer med bara killar och män. Särskilt när jag var yngre var det en 
väldigt mansdominerad bransch, nästan bara män som var AD. Riktigt auktoritär gammeldags, så 
att man inte fick säga någonting, men då handlade det verkligen om att ha mod att man måste säga 
ifrån. Det tror jag också är en grej, vi jobbar i arbetsgrupper, och det gäller verkligen att man vågar 
såt för att ‘jag tycker inte att det här är bra’, eller ‘är det en bra idé överhuvudtaget’ för att den 
speglar något som säger, som känns sunkigt. Även om den kändes kul i första. Man måste våga 
både tänka till och reagerar. Sedan har vi nästan det ansvaret mot folk, det är ändå vi som jobbar 
med deras marknadskommunikation. (36:53) Då ska vi också vi kunna vara modiga mot dem, 
kunna säga att vi tycker att, ni ska tänka till i bilden av er. ‘Det här är viktigt för oss’, då är det upp 
till bevis att ta nästa steg. 
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F: Du pratade om att du har försökt få med mer kvinnor, är det någon annan gång du har 
gjort marknadsföring som du ansett vara normbrytande? Där du aktivt gjort det. 
Följdfrågan är varför eller varför inte, för det kan ju finnas en anledning till att man inte 
gjort det heller. (37:47) 
I: Ojj… Min spontana reaktion till ert mail var ju att jag varit lite tråkig, jag kanske inte gjort så 
myvket normbrytande. Jag tror mer att jag varit den som ifrågasatt. Sedan har vi till exempel, det 
har jag tyckt varit en viktig fråga, som vi flera gånger. Vi speglar olika familjebilder och då har vi 
varit på, för vi gjorde samma sak för många år sedan, att vi ska spegla de nmoderna familjen, och 
den moderna familjen är inte alltid mamma, pappa, barn. Det kan vara pappa, pappa, barn. De har 
nog velat, men de har inte känt att de är framme än, för vi för den diskussionen igen med jämna 
mellanrum. Skulle vi få bestämma skulle vi gjort den redan, för vi tror inte att de skule fara illa på 
något sätt, utan tvärtom för folk som reagerar. Det är en del av det hela. Sedan finns det andra 
delar, det här med att försöka tänka till, att man pratar om mångkulturellt, att vi också fastnar i 
våra vanliga, bilden av vem vi talar till. Vi har faktiskt gjort en grej, nu vet jag inte hur himla 
normbrytande det är, men vi gjorde en kampanj där vi jobbade med ett fristående 
begravningsföretag. Vi gjorde en stortavlekampanj som gick på massor av olika språk. (40:09) Där 
det kräver en ganska modig kund, för det är ändå en rätt stor investering. Så plötsligt kommer den 
på bosniska, arabiska, finska och spanska. En del reagerar, alla kanske inte tycker om den, så 
handlar det om investeringar, hur många kan egentligen läsa vad som står? Målgruppen är inte 
jättestor, men samtidigt förmedlar det att vi välkomnar alla kulturer. Så det har vi gjort. Sedan 
gjorde vi för en smyckeskedja för några år sedan, en kund vi hade i flera år, då jobbade vi också 
med att använda olika högtider i Islam, där man ger mycket presenter, eftersom det är en typsikt 
presentbutik. Att försöka utanför våra vanliga hjulspår, i Sverige idag är det inte bara julafton och 
påskägget, det är fler saker som pågår. Inte de jättestora grejorna, men ändå att tänka utanför som 
vi annars kanske ofta gör. 
 
F: Hur mycket normbrytande reklam upplever du att det finns? Hur mycket ser man, 
som man reagerar på? 
I: Tvärr, det är en sorglig betraktelse när man varit i branschen så länge som jag har, hur otroligt 
lite som har hänt på åretionden efter årtionden. På så sätt är det skrämmande tycker jag. Det får 
mig att fundera på, ‘mycket av den här reklamen som verkligen syns, vilka är det som står bakom 
den?’, en intressant fråga. Jag vet inte om du brukar läsa Nina Åkestams blogg i Resumé, det är 
jätteintressant. Hon brukar lyfta den här typen av frågor. Hon är så träffsäker, och hon har också 
ett namn, hon kan säga sådana här saker med en typ av auktoritet. (43:22) Hon har inte varit med 
jättelänge, men hon har sin bakgrund i reklambranschen och å andra sidan forskningen på Handels. 
Jag tycker att det är så bra, för hon är den här nageln i ögat på en del. Banne mig, kommer det ut 
såna här riktigt dåliga exempel, då är hon där och trycker med en där nageln. Jag tyker att det är så 
himla sunt att det finns de personer som gör det här, och som får ta plats också. Men sedan finns 
det naturligtvis bra, men otroligt mycket fortfarande av det här som är störande. Men sedan tycker 
jag att människor idag är väldigt medvetna. Under min skoltid, var folk väldigt politiskt medvetna, 
sedan kom åttiotalet då var allt tillåtet, och då började jag i branschen, då körde Mercedes körde 
kampanjer “du är vad du kör” och så stod folk i Armanikostymer och dräkter, typ så, och då var 
alla. Fast det blev diskussion kring den sedan, den gick steget för långt. Men innan dess, då var det 
helt okej, bilden av. Sedan har det bara lunkat på, idag är folk mer medvetna, det finns 
grupperingar. Man får akta sig mycket mer, man kommer ut på sociala medier och beroende på hur 
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folk reagerar kan det bli värsta stormen. Det har påverkat till en viss del. Samtidigt märker man, 
jag läste för ett tag sedan i Resumé att i Sverige är det 40% av den reklam som anmäls 
könsdiskriminerande reklam, vilket dels beror på att vi reagerar på det, det är inte okej, men 
samtidigt så pumpas det ut av märkliga annonsörer och reklambyråer. (45:53) Samtidigt så har 
andra länder mer kontroll över sin reklam, man har striktare linjer som gör att sådant här aldrig 
kommer ut. Norge är ett sådant land, de har mer sanerat vad som kommer ut i ett tidigare skede, 
de har byggt upp vad som är okej och inte. I Sverige har vi inte alls, som den här Jack & Jones 
reklamen för något år sedan, och då var det folk som reagerade, och det tycker jag är bra. Då blir 
det lite gerilla, men om det någon gång är okej att markera påtagligt så är det när det dyker upp 
sådana här grejer. Jag tycker definitivt det som mamma med döttrar, att man ska vara uppmärksam 
på det man ser. Bilden dominerar hela budskapet. Vad frågade du om? (47:33) Nu svamlar jag. 
Men apropå normbrytande så är ett företag som jobbat med det Ikea, de avbildar olika typer av 
familjer, underförstått att här är två män, och man bara antar att de bor tillsammans. Det är 
befriande för att det är väldigt snyggt och trevligt gjort, och ingen kan egentligen reagera på det. 
Det är så skönt att de drar in det, för de är hela Sveriges säljare av hemmamöbler och i världen. 
Sedan har de varit jättefega i hur de hanterat länder i Mellanöstern, elle i arabvärlden, då blirman 
besviken på dem istället då. Hur kvinnor har visats på bild, och då är det bottennapp åt andra 
hållet. Men de har ändå försökt att ta någon typ av ansvar. (49:07) 
 
F: Finns det något mer du vill tillägga, som du missat att säga? 
I: Normbrytning är så många olika saker, nu diskuterar vi könsroller, olika typer av 
familjekonstellationer, mångkultur. Men det kan vara så mycket annat, reklam är bara den 
allmänna bilden, det speglas hur den typsika reklamtjejen eller reklamkillen ser ut. Det är inte den 
polerade supersnygga bilden som visas utan det är. Den filmen skulle man kunna analysera ännu 
mer, vad är det egentligen de visar. Vad är det för tanke och för budskap, det skulle man kunna 
fundera på sekvens för sekvens. I reklambranschen är man så rädd för att vara tråkig, är det inte 
jättesnyggt ska det vara superroligt. (50:55) Eller jättesmart, vilket det inte så ofta är. Jag vet inte 
om jag sa något vettigt, men det var i alla fall några svar. 
Tack så mycket för din tid, det är till stor hjälp för oss. När intervjun är transkriberad skickar vi 
den till dig och är tacksamma om du vill läsa igenom och godkänna innehållet. 
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