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1. Sammanfattning 
Reklam är något som påverkar människor i vardagen. Varje dag möts personer av flera hundratals 
reklambudskap som påverkar hur tankar och värderingar kring vad som är socialt accepterat eller 
inte. De normer som reproduceras om och om igen i det offentliga rummet påverkar tankesätt om 
vilka som ska få synas och vilka som inte ska få synas. Den här studien har som syftet att studera 
hur en kommunikationsbyrå arbetar med representation av olika grupper i reklam.  

Rapporten har en kvalitativ inriktning där intervjuer med anställda på kommunikationsbyrån har 
gjorts för ta fram fakta om hur de arbeta med inkluderande reklam idag. Utöver det har olika 
trycksaker som byrån har producerat granskats och det har gjorts innehållsanalyser efter en metod 
kallad semiotik och en analys vid namn intersektionell analys.  

Byrån tycker att det är viktigt att ha en inkluderande reklam och ser möjligheterna att påverka de 
rådande normer och stereotyper som dagens reklam reproducerar, men samtidigt så ser de att det 
finns motstånd eller snarare rädsla från potentiella kunder att testa något nytt. Pondus 
Kommunikation tycker att  inkludera så många mottagare av kommunikationen som de 
producerar är en möjlighet. I de intervjuer som gjort kom det fram att reklam som riktar sig till en 
liten specifik målgrupp så ser inte alla i den målgruppen exakt likadana ut och där människor har 
olika bakgrund, utseende och sexuell läggning. 
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2. Abstract 
Advertising is something that affects people in everyday life, people meeting several hundreds of 
advertising messages every day that affect how thoughts and values regarding what is socially 
accepted or not. The norms that reproduced again and again in the public space affects the 
mindset of who should get seen and which not to have seen in marketing. This study has as 
objective to study how a communications agency working with the representation of different 
groups in advertising. 

The report has a qualitative approach where interviews with employees at the agency have been 
made to establish facts on how they are working with diversity in marketing today. Beyond that, 
has different publications that the agency produced been audited and it has been made with an 
content analysis by a method called semiotics and another one that is called the intersectional 
analysis. 

The Agency thinks it is important to work with diversity in marketing and they sees opportunities 
to influence the prevailing norms and stereotypes that today's advertising reproduces, but at the 
same time they see that there is resistance or rather the fear from potential customers to try 
something new. Pondus Kommunikation like to include as many recipients of communication 
they produce as possibility. In the interviews done it emerged that advertising directed to a small 
specific audience will see not all in the audience exactly the same and where people have 
different backgrounds , appearance and sexual orientation.
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3. Inledning 
I det här kapitlet kommer det tas upp vad rapporten och studien kommer att handla om. Det finns 
en introduktion för att få läsaren att förstå bakgrunden till varför denna studie görs likaså finns 
det information om företaget studien gjordes på. Andra underrubriker i kapitlet är 
begreppsdefinition, syfte och ramar. Begreppsdefinitionen reder ut begrepp som kan vara bra att 
ha med sig i läsningen av rapporten medan syftet belyser varför och vilket syfte som finns med 
rapporten. Underrubriken ramar tar upp vilka olika ramar som finns vid studien för att få en bättre 
disposition.  

3.1 Introduktion 
I reklam/information runt om i landet är det framför allt en homogen grupp människor som är 
representerade: den avklädda, vita, smala och den utan synlig funktionsnedsättning. Hur formar 
detta våra tankar om olika människor när det ser ut på det här sättet? Ses de som syns i reklamen/
informationen som mer värda än de som inte är representerade? Går det invanda mönstret att 
förändra? Idag påverkar reklam vad vi tycker är socialt okej eller inte och även vad som förväntas 
av en individ eller ej i dagens samhälle.  

Under en kampanj av branschorganisationen KOMM! - Sveriges Kommunikationsbyråer hade de 
undersökt 700 slumpartade annonser i dagstidningar runt om i Sverige. I studien visade det sig att 
hela 87 procent av kvinnorna var vita. Ännu fler var smala – 94 procent. Endast 0.14 procent av 
de människor som publicerades under studien hade någon form av funktionsnedsättning (Sundell, 
Horne, Haimi, 2015). I nuläget finns det inte så mycket forskning om intersektionalitet och 
inkludering inom reklambranschen. Däremot finns det forskning om den intersektionella 
analysen, bland annat en bok ”Intersektionalitet - kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens 
landskap” (de Los Reyes & Mulinari 2005), där de vill vidga ramarna för analysen och öppna för 
en reflektion om makt och ojämlikhet. Den tar även upp intersektionalitet som ett alternativ till 
den genusvetenskap som hittills konstruerar kön utan att ta hänsyn till ojämlikheter som grundar 
sig på föreställningar om etnicitet (ras), klasstillhörighet och nationella gränser.  

Hur ska det gå till att förändra dessa invanda strukturer och mönster? Hur kan en reklambyrå 
arbeta för att inkludera fler människor i sin reklam utifrån den intersektionella analysen? Det är 
några frågor som denna rapport ska reda utgenom att granska och analysera val av bilder i Umeå 
2014 Kulturhuvudstadsårs broschyrer som Pondus Kommunikation har tagit fram tillsammans 
med Umeå kommun (Pondus Kommunikation, 2014).  

3.2 Pondus Kommunikation 

Företaget som författaren samarbetar med och suttit hos och gjort detta arbete heter Pondus 
Kommunikation. Företaget är en snart 25-årig byrå som till största del har sin kundgrupp i Umeå, 
men de har även kunder runt om i Sverige och är verksamma inom olika branscher och sektorer. 
Detta gör att Pondus är en mångsidig byrå som hjälper till med varumärkesplattformar, 
marknadsstrategier, brandingfrågor, design, CSR, skriva texter, göra webbar, magasin och film. 
På deras hemsida kan vi läsa att de skämtsamt ”kan göra eldshow och bygga 
gärdesgårdar” (Pondus Kommunikation, 2014).   
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De har idag sexton anställda där allaEnligt Ponus hemsida vill företaget erbjuda spetskompetens 
för en värdebaserad företagsutveckling där alla de sexton anställda vill ge sitt unika bidrag till en 
positiv samhällsutveckling, utifrån deras värderingar och förutsättningar. Med en global respekt 
för mänskliga rättigheter, med ett stort hjärta för barn och unga erbjuder Pondus enligt sin 
hemsida spetskompetens för en värdebaserad företagsutveckling. Detta var faktorer som till stor 
del låg till grund för författarens val av plats av förlägga sitt examensarbete på/hos (Pondus 
Kommunikation, 2014). 

I denna rapport kommer analyser av bilder i broschyrer som är gjorda för programåret för 
Kulturhuvudstadsåret 2014 att göras. Dessa broschyrer har Pondus Kommunikation producerat 
tillsammans med Umeå kommun. Broschyrerna gjordes för att presentera vad som skulle ske 
under året och hade sin målgrupp framför allt i kulturintresserade Umeåbor, politiker och 
tjänstemän från både Umeå och andra städer. Broschyrerna gjordes i svenska och engelska 
versioner för att kunna bli förstådda även utanför Sveriges gränser. Till den första broschyren 
gjordes det även en affisch som följde med i utskicket, med lite förklaringar på vad som skulle 
hända under Kulturhuvudstadsåret på franska, spanska och tyska (Personlig kontakt med 
anställda på Pondus kommunikation, 2015). 

3.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet och det specifika målet med detta examensarbete är att ta fram en manual på hur en 
kommunikationsbyrå kan börja arbeta med att inkludera flera olika grupper så att fler känner sig 
representerade i reklamen de ser i det offentliga rummet. Detta ska göras ut efter tre olika delmål:  

Det första delmålet är att samla in information om reklam, den intersektionella analysen och de 
olika beståndsdelarna som ingår i analysen för att få en bredare grund att stå på. Delmål två går ut 
på att granska och analysera bilder i Umeå 2014´s broschyrer för Kulturhuvudstadsåret som 
Pondus Kommunikation tagit fram. För att kunna göra denna analys ska information och fakta 
om en bildanalys som kallas semiotik hämtas in.  

För att få en ytterligare dimension i studien så går delmål tre ut på att utföra kvalitativa intervjuer 
med anställda på Pondus Kommunikation som arbetade med framtagningen av broschyrerna till 
Kulturhuvudstadsåret. Detta för att se hur de arbetar med inkluderande reklam just nu och vad de 
behöver bli bättre på.  

Efter att dessa tre delmål är färdigställda ska det tas fram en manual om hur inkludering i reklam 
kan gå till och hur Pondus Kommunikation ska jobba på för att bli bättre på att få med olika 
personer utifrån etnicitet, sexualitet, kön, funktionalitet och klass. 

Studien kommer att grunda sig i dessa frågeställningar: 
”Hur kan fler bli representerade i reklam?” 
”Hur kan en kommunikationsbyrå arbeta för att inkludera fler i reklam?” 
”Hur arbetar Pondus Kommunikation med att inkludera olika grupper i reklam idag?” 
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3.4 Begreppsdefinition 
Det begrepp som studien undersöker, diversity in advertising, har inget vedertaget begrepp på 
svenska. Från och med nu kommer översättningen och samtidigt begreppet inkluderande reklam 
att användas i rapporten. Begreppet definierar till den reklam som riktar sig till ett så stort omfång 
av olika grupper och människor som är möjligt. Detta ska då leda till reklam med mångfald 
utifrån kategorier som genus, sexuell preferens, klass, ålder, etnicitet, funktionalitet. Detta kan 
även förklaras som reklam utan diskriminering, exkludering eller utestängande av grupper eller 
personer i samhället utifrån de normer som återfinns idag. 

3.4 Ramar 
I ett examensarbetet ”Reklam handlar om effekt och bang for the buck” från 2013 skriver 
författarna om hur det som exponeras i det offentliga rummet påverkar oss och omvärlden i ett 
långsiktigt perspektiv. Med arbetet från 2013 vill de få en förståelse om hur reklambyråer både 
kan vara ett vinstdrivande företag och samtidigt ta sitt sociala ansvar mot vad som är rätt, utifrån 
samhällets krav. (Rosengren & Sjödin 2011)  Examensarbetet var skrivet utefter ett 
genusperspektiv och inte den intersektionella analysen. 
I arbetet från 2013 visade det sig att reklambyråer har sett att de kan påverka normer i samhället 
via sin reklam, likväl utmana olika stereotyper i samhället. Något som denna studie kommer 
kunna ta tillvara på och utveckla och bredda med den intersektionella analysen. 

Under denna studie kommer det att tillämpas ett intersektionellt perspektiv med vilket hoppas 
kunna ge en bredare bild av hur en kommunikationsbyrå kan arbeta med jämnare fördelning inom 
reklam. Intersektionellt perspektiv kan kort beskrivas att forskare studerar hur diskriminering i 
termer av rasism, sexism, klassförtryck och funkofobi (används för att beskriva diskriminering 
mot personer med funktionsvariationer) hänger ihop och samverkar (Lindgren, 2012). Under 
rubriken ”Teori” finns en djupare förklaring av den intersektionella analysen.  
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4. Teori 
Under detta kapitel förklaras de teorier som rapporten är arbetad utifrån. Författaren reder ut 
begrepp så att läsaren ska få en tydligare bild av vad rapporten syftar till och går igenom. Under 
rubriken 4.1 till 4.1.8 klargörs några av dessa begrepp ut och dessa begrepp är: norm. 
intersektionalitet, genus, sexualitet, etnicitet, klass och funktionalitet. Dessa sju begrepp anses 
behöva få en förklaring då de ingår i den intersektionella analysen som denna rapport skrivs 
utifrån.   

Rubriken 4.2 till och med 4.2.2 tar upp och reder ut begrepp som reklam och osynliggörande av 
grupper i reklam. Det är viktigt att beskriva dessa begrepp för att rapporten ska bli lättare att 
förstå och för att det är just reklam som rapporten syftar till och försöker reda ut hur fler ska bli 
inkluderade i reklambudskap. 

Det siste begreppet som kommer benämnas under teorikapitlet är semiotik. Det behövs redas ut 
då det är just det begreppet som används för att granska och analysera bilderna i Umeå 2014 
broschyrerna som Pondus Kommunikation har gjort.  

4.1 Vad är och vad betyder normer? 
För att förenkla uttryck och begrepp förklaras här vad begreppet norm innefattar och betyder. 
Normer är oftast osynliga och allmänna regler om hur vi människor ska se ut, hur vi ska vara, vad 
vi ska göra och hur vi ska förhålla oss till varandra. Normerna talar även om vilka kategorier som 
är viktiga och vilka typiska beteenden, utseenden och egenskaper en viss person förväntas ha 
utifrån kön, etnicitet, funktionsförmåga eller ålder. Normer är något som alla förhåller sig till. I 
teorin kan det vara hur en person väljer att agera eller ej eller om en person ogillar eller retar sig 
på någon. Det är dock upp till var och en och bestämma om personen vill bevara dominerade 
normer eller motarbeta dom (Glans, 2010, Dahlén, 2011). För att exemplifiera hur kvinnlig 
sexualitet styrs av normer skriver Dahlén (2011) att kön är  

”inflätat i sexualitet då en kvinna förväntas ha ”rätt” sexualitet, det vill säga vara heterosexuell. Det kan även vara så 
att en kvinna uppfattas som heterosexuell ju äldre hon är eller ju mörkare hudfärg hon har. Kanske ses hon inte som 

sexuell alls om hon har en synlig funktionsnedsättning” 

Det finns även bra normer vilka skulle vara omöjliga att leva utan tillexempel som att ställa sig i 
kö och hålla avtal. De normerna gör att vi människor kan leva utan att ständigt göra upp med 
regler så fort vi umgås med andra personer. Normen i samhället är de personer som omedvetet 
upprätthåller många normer. Tydliga normer är att kunna gå, prata och höra. Normer är något som 
förs in i samhället vilket påverkar vilka personer som kan ta till sig information, vem som ska 
kunna cykla eller bara till synes en så banal grej som att ta sig uppför en trottoarkant. Det står inte 
i några regleringar eller lagar att samhället ska vara uppbyggt för gående, hörande och seende 
människor, utan det är något som konstruerats via de normer som ses som neutrala - en gående, 
seende och hörande människa (Dahlén, 2011). 
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Figur 1. Bild på en permobil som försöker ta sig upp för en trottoarkant. (Egen bild, 2004) 

Män utgör hälften av befolkningen vilket gör att normen en vit man inte ska förväxlas med en 
majoritet av jordens befolkning. Med människor med funktionsnedsättningar, homo- och 
bisexuella, transpersoner, unga och gamla och de rasifierade inräknade blir gruppen av människor 
som faller inom normen färre än hälften av jordens befolkning. Men trots det faktum att männen 
är en relativt liten grupp sitter de på mycket makt, vilket i sin tur leder till att de har större 
tolkningsföreträde. De kan definiera hur världen ser ut, bestämma vad som anses viktigt och vad 
som anses vara stora problem eller inte (Dahlén, 2011). 

”Bög”, ”hora” och ”cp” sägs ofta som skällsord om personer som avviker från vad normen. Men 
det finns inga ord som beskriver de som faller inom ramen för normen, i detta fallet 
heterosexuella, den som köper sex eller den som har full funktionsförmåga. Något som förklaras 
med att de inte anses behöva uttalas. Dock kan det vara bra att sätta ord på det som ses som 
normalt, på samma sätt som det sätts ord på det som ses som avvikande. Då blir det normala lika 
märkligt som det avvikande och statusskillnader kan börja raderas (Dahlén 2011). Ett annat ord 
som används för att visa något avvikande är transperson. Där finns det ett ord för det motsatta, 
det vill säga en person vars biologiska, sociala och juridiska kön ses som ett och samma, dels av 
personen själv men också av andra människor. Det ordet är cis-person (Dahlén, 2011). 

Normer korrigerar makten över alla människors liv, hur vi blir behandlade som individer eller ses 
som betydelsefulla för samhället eller ej. Detta kan kopplas till resurser såsom vilka chanser en 
enskild person har på arbetsmarknaden, vilken fysisk och psykisk hälsa en person har och  vilka 
möjligheter den har till sjukvård. Därför är dessutom ekonomi kopplat till normer och personer 
utanför normen har ofta mindre makt och mindre kapital som i pengar än de som faller innanför 
normen (Dahlén, 2011).  

4.1.3 Vad är intersektionalitet? 
Intersektionalitet är ett begrepp som mestadels används i genus-, etnicitet- och sexualforskning 
och  är en analys som synliggör samverkan mellan olika samhälleliga maktstrukturer utifrån 
kategorier som genus, sexuell preferens, klass, ålder, etnicitet, funktionalitet. Begreppet kommer 
från engelskans ”intersectionality”, som i sin tur kommer kommer från ”to intersect” som betyder 
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att genomskära alternativt att korsa (Lykke 2014). Det ses som ett teoretiskt perspektiv där 
människor tvingas börja ifrågasätta de kunskaper som anses vara den sociala ordning som vi 
lever efter (de los Reyes, 2005).  

De los Reyes (2005) fortsätter att förklara att intersektionalitet synliggör och problematiserar 
associationer som är väsentliga vid att bevara olikheter och maktutövande. Därför ses begreppet 
som något mer än en enkel sammanräkning av olika maktstrukturer som kan skapas mellan två 
händelser.  

Intersektionella perspektivet visar att dessa strukturer/normer samverkar med varandra och 
påverkar en individs möjligheter i samhället. Begreppet synliggör även att olika normer påverkar 
individers möjligheter och handlingsförmåga i olika situationer. Med det menas att olika normer 
spelar olika roll i olika situationer, för samma person. (Lykke, 2014) 

Ett exempel på att försöka förklara begreppets innebörd kan vara att en vit heterosexuell kvinna 
anses underordnad mansnormen, medan en rasifierad homosexuell kvinna anses underordnad 
både vithetsnormen, heteronormen och mansnormen. Med detta exempel kan vi se att den 
rasifierade kvinnan anses vara underordnad minst tre normer, det vill säga en vit, heterosexuell 
man, som ses som normen idag. Annat exempel är en vit kvinna från överklassen som i många 
situationer anses överordnad en man med invandrarbakgrund och arbetsklassbakgrund. Med 
dessa två exempel ser en hur olika maktstrukturer  verkar och är beroende av varandra.  

 

Figur 2. Intersektionalitet, samspel mellan kategorier. Modellen visar hur de olika kategorierna både är 
självständiga och sammanvävda med varandra, det kan både vara en och en eller flera samtidigt. 

4.1.4 Genus 
Begreppet genus började användas för att skilja på det biologiska och det sociala könet 
(Angelfors & Schömer, 2009). Det sociala könet är konstruerat efter samhällets normer om vad 
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som ses som kvinnligt och manligt, till skillnad från det biologiska könet som definieras utifrån 
vad personen har för yttre och inre könsorgan, det vill säga om personen har äggstockar, testiklar, 
vulva eller penis (Berg & Summanen, 2011). Genus är samlingsbegreppet kring de teorier som 
rör det sociala könet. Det manliga och mannen har alltid setts som normen och det kvinnliga och 
kvinnan som det avvikande könet. På så vis har kvinnan historiskt sett varit det underordnade 
könet och alltid ställts i relation till mannen. Kvinnan har haft förväntningarna på sig att ha ett 
vackert yttre och hon ska kunna bedömdas utifrån hennes skönhet (Jarlbro, 2006).  

Inom genusforskning ses kön som något förändringsbart från födseln till döden och inte som 
något biologiskt. Kön uppfattas olika beroende på vilken social, historisk eller kulturell miljö 
personer befinner sig i (Mattsson, 2010). Det finns personer som identifierar sig bortom vad som 
ses vara man eller kvinna, vissa personer känner att de inte har någon specifik könsidentitet. 
Könsidentitet är det kön som en viss person identifierar sig som. Varje person har sin egen rätt att 
bestämma vilken könsidentitet de har. Ett begrepp för att synliggöra dessa personer är intergender 
som handlar om könsidentitet och inte hur personers kroppar ser ut. (Berg & Summanen 2011). 

Transperson är ett paraplybegrepp för personer som avviker från könsnormen genom sina 
könsuttryck och/eller könsidentiteter. De kategorier som faller under paraplyet transpersoner 
innefattar bland annat transvetism, transsexualism, intersex, intergender och genderqueer. Det är 
vanligt att tranpersoner använder sig utav ett könsneutralt pronomen. Istället för han eller hon, 
använder sig personen för hen, den eller en. En del av de personer som identifierar sig som 
transperson vill korrigera sitt kön eller ta hormoner för att förändra sina kroppars utseende 
(Bremer, 2011).  

Även reklam påverkar människans syn på vad som ses som manligt och kvinnligt, därför 
påverkar det även synen på könsroller. Det finns studier hur personer uppfattar olika könsroller, 
om personer allt som oftast ser reklam som porträtterar kvinnor på ett sätt där de får egenskaper 
och särdrag påverkar det synen på hur en kvinna ska vara och vad en kvinna är (de Los Reyes, 
2005). 

4.1.5 Sexualitet
Sexualitet finns integrerad i människors personlighet, vilket gäller män, kvinnor, intergender och 
transpersoner. Det finns många normer kring sexualitet och vilket kön en person har. Exempel på 
detta är att män ofta sägs ha större sexlust än kvinnor, att kvinnor menar ja när de egentligen 
säger nej och att personer endast vill ha sex med personer med ett motsatt kön, vilket inte alltid 
stämmer. (Dahlöf, 2012, Dina rättigheter).

Sexualitet är något som alla människor förhåller sig till, det är en gemensam social företeelse 
likväl som kulturell men också en individuell känsla som är unik från person till person. Det finns 
ingen som kan säga vad som är rätt eller fel eller vad som känns bra eller ej (Löfgren-
Mårtensson, 2013). 

I Nationalencyklopedin (Dahlöf, 2012) beskrivs det att den mänskliga sexualiteten innehåller 
olika behov och beteendemönster. Dessa ges uttryck i människors fortplantningsbeteende, 
tillfredställande av biologiska drifter, intima och känslomässiga relationer och sexuell njutning 
samt avkoppling. Världshälsoorganisationen (WHO) (Dahlöf, 2012) anser att sexualitet är ett 
grundbehov för människor som inte kan skiljas från andra livsavseenden än avseendet att vara 
mänsklig. Begreppet är inte synonym med att ha samlag, det kan vara en del av en persons 
sexualitet, men sexualitet är mycket mer än så. Energin som ger människor drivkraft till att söka 
kärlek, kontakt och närhet av en annan person innefattar sexualitet och den uttrycks i hur 
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människor känner och rör vid varandra. Det är ett helhetsperspektiv som återfinns både 
biologiskt, psykologiskt och socialt. 

Sexualitet har en stor betydelse vid människors bekräftelse av könsidentitet, allt ifrån om du är 
kvinna, man (cis-person), transperson eller intergender men den är även viktig vid personers 
sexuella orientering så som om en person är heterosexuell som normen eller homosexuell, 
bisexuell eller asexuell. Alla personer med varierande sexualitet har exakt samma rättigheter i 
Sverige (Löfgren-Mårtensson, 2013, Dahlöf, 2012, Berg & Summanen 2011).

4.1.6 Etnicitet 

Enligt Nationalencyklopedin (Schulz, 2015) är etnicitet identifikation med och känsla av 
tillhörighet till en etnisk grupp. Dock är det svårt att definiera vad etnicitet är eller vad det 
inkluderar. Det finns inget rakt svar på vad begreppet innefattar, men kan ses som resultat av 
sociala bearbetningar och samverkan mer än något som är statiskt. Det är processer där 
människor känner en känsla av samhörighet inom en grupp, men även mellan olika grupper 
människor. Etnicitet handlar om att tillhöra en grupp där alla har liknande levnadsförhållande, 
tillexempel ekonomiska resurser, territorium, kulturell och/eller språklig samhörighet, detta kallas 
etnisk gemenskap. Alltså har begreppet att göra med klassificering av människor och 
grupprelationer. För att få en något så när förklaring på begreppet konstateras att etnicitet brukar 
ha samband med det som kallas kultur, alltså språk, religion, seder och bruk. Med dessa 
kategoriseringar följer maktdimensioner, där vissa etniciteter värderas högre än andra (Mattsson, 
2010, Wikström, 2009, Hylland Eriksen, 1993).  

Etnicitet är relevant och uppstår via sociala situationer där personer möter varandra och hur 
människor tar vara på utmaningarna och kraven som uppkommer i livet. Inom 
samhällsvetenskaplig forskning används rasifiering som en term för att framhålla tankesättet att 
människor som tillhör olika raser enbart är en konstruktion och inte biologiskt faktum. När 
omgivningen tillskriver en person en rastillhörighet kallas det att personen rasifieras. Genom att 
konstruera sådana föreställningar ses de människornas bakgrund eller ursprung som medfödda 
biologiska egenskaper. Att definiera personer genom upplevda fysiska olikheter på det här sättet 
kan leda till strukturell diskriminering, vilket kan leda till att det påverkar icke-rasifierade 
personers bemötande av rasifierade personer i vardagslivet, så som diskriminering på 
bostadsmarknaden, arbetsmarknaden eller hur rasifierade framställs som exotiska i reklam 
(Svanberg, 2015, Eriksson & Göthlund, 2012) 

Varför det är så få personer av icke västerländsk etnicitet i material inom reklambranschen beror 
enligt Fiske (Lindgren, 2005) på att de vita personerna har satt sig själva som norm i historien. 
Varför den vita normen i reklam fortsätter att reproduceras menar Jarlbro (2006) kan bero på 
sändarnas egna personlighetsdrag som inom reklambranschen under lång tid har varit den vita, 
hetero, medelålders människan med västerländsk ursprung.  

4.1.7 Klass 

Begreppet klass syftar traditionellt på de ekonomiska villkor som olika grupper av människor 
lever i. Klassteorier hänvisar till en ordning i samhället mellan olika samhällsgrupper som är 
uppbyggda på hierarkisk ordning och maktrelationer. Klassbegreppet delas ibland upp i två 
kategorier, objektiv klass och subjektiv klass. Den objektiva klassen utgör en grupp människor 
efter vilken utbildningsnivå, inkomst och bakgrund personerna har medan subjektiv klass beror 

!13



på en persons upplevda klasstillhörighet. Detta betyder att en person som objektivt sett kan 
tillhöra medelklass subjektivt kan tycka att den tillhör arbetarklassen (Mattsson, 2010).  
Karl Marx talade om tre olika centrala samhällsklasser: borgarklassen (även kallad den 
kapitalistiska klassen), småborgarna och arbetarklassen. Av dessa tre samhällsklasser är det 
borgarklassen som äger och köper arbetskraft i och med att de anställer personer. Småborgarna 
har kapital men de anställer inte personer som gör jobbet åt dom. Den sista klassen enligt Marx, 
som också är den största, är arbetarklassen. Det är denna grupp som borgarklassen köper in sin 
arbetskraft från. Detta leder till, menar Marx, att arbetarklassen är en förtryckt, underordnad, 
utnyttjad och exploaterad grupp (Mattsson, 2010).  

Sociologen Pierre Bourdieu menar att klass berör mer än enbart de ekonomiska förutsättningarna 
hos en grupp. Han tar upp kapitalformer istället för klass där det finns fyra olika former som har 
olika utgångspunkter i förhållandet till klasspositionerna i samhället. Det ekonomiska kapitalet 
avser olika personer ekonomiska tillgångar, det kulturella kapitalet syftar på tycke och smak av 
musik, film och andra kulturella former. Utöver dessa kulturella former ingår dessutom 
utbildning inom den kulturella kapitalet. I det sociala kapitalet återfinns kontaktnätet en person 
har, ju starkare nät desto fler kontakter som hjälper personen att utvecklas och gå framåt på 
arbetsmarknaden. Det fjärde och sista kapitalet är det symboliska kapitalet, vilket utgår från 
värdet från de andra kapitalen och vilka olika värden de kan ha olika sammanhang. Exempel på 
detta är att en akademiskt examen från universitet kan ses som något viktigt i medelklassen men 
inte alls behöver ses som lika viktig i arbetarklassen (Mattsson, 2010). 

4.1.8 Funktionalitet  

Det är viktigt att skilja funktionshinder från den sjukdom eller skada som är orsaken till 
funktionsnedsättningen. Det är ingen egenskap hos en enskild individ, utan det redogör en 
situation där individer och omgivningen möts. Funktionsnedsättning avser de människor som på 
grund av en skada eller sjukdom har bestående funktionsnedsättning. Det är på grund av bristande 
tillgänglighet och andra brister i samhället som dessa personer möter problem i sitt sätt att leva. 
Om samhället anpassas till alla människors behov kommer det leda till större möjligheter för att 
allas jämlikhet och delaktighet i samhället (Dammert, 2013).  

Funktionsnedsättning kan ses som relaterad till psykologiska, sociala, biologiska, existentiella 
och administrativa faktorer. Psykologisk funktionsnedsättning handlar om nedsatt intellektuell 
förmåga och social funktionsnedsättning utgår ifrån svårigheter att möta de krav som ställs från 
samhället. Det kommer ständigt förnyelse och omformulering av begrepp för att förhindra 
exkludering av enskild person. Personer med funktionsnedsättning är ingen enhetlig homogen 
grupp, utan är som alla andra grupper heterogen där varje unik person har sina egna behov. Om 
samhället grupperar in alla under samma gruppering, kan det leda till förtryck, isolering, 
övergrepp och diskriminering (Blomberg, 2006). 

I FN:s konvention, artikel 3, Allmänna principer, om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning står det att alla ska ha lika möjlighet att bli delaktiga i samhället.  
Syftet med konventionen är att bygga upp och stärka det viktiga skyddet av de mänskliga 
rättigheter som de personer med funktionsnedsättning har. Fokuset på konventionen är icke-
diskriminering och tar upp diverse nödvändiga insatser för att de personer med 
funktionsnedsättning ska kunna ha samma medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala samt 
kulturella rättigheter som alla andra. Konventionen är undertecknad av alla medlemsländer i den 
Europeiska Unionen. (http://www.manskligarattigheter.se/, 2015).  
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4.2 Reklam 
Under detta avsnitt kommer begreppet reklam redas ut och hur den är utformad och hur den 
påverkar människor i dagens samhälle. Det tas även upp exempel på grupper som osynliggörs i 
marknadsföring och reklam, för att på så vis påvisa att en mer inkluderande reklam behövs. 

4.2.1 Reklam idag 
Det fanns en tid när folk köade utanför biograferna god tid innan filmen startade enbart för att få 
se reklamen som visades innan filmen. Detta förändrades när TV4:as sändningar startade på det 
linjära nätet i Sverige 1990. Det blev ett bevis på att Sverige blivit en del och tagit steget in i den 
moderna medieutvecklingen. TV-reklam och program som var skräddarsydda för olika delar av 
dagen, för att rätt personer skulle nås av reklamen. På den här tiden var reklam enbart reklam, 
inget mer, men utbudet av reklam i Sverige har fördubblats de senaste tjugo åren, där företag 
satsar mer och mer pengar. Även reklamen förändras där specifika webbsidor och sociala medier 
får en allt större roll likväl som event, sponsring och produktplacering på rätt ställen ökar. 
Förändring är viktigt, den har gjort att reklam även berör medborgare, konsumenter och 
medarbetare i olika organisationer och företag istället för att bara en sak mellan företag och dess 
möjliga kunder (Rosengren, Sjödin, 2011).  

Reklam finns i vårt undermedvetna och påverkar vår syn på vad som anses vara accepterat socialt 
eller inte och vad samhället förväntas av oss eller ej (de los Reyes, 2005). (Det  normer, ideal och 
synsätt väsentliga för hur det sociala livet i ett samhälle fungerar.) Reklam förmedlar inte bara 
budskap för de produkter eller tjänster som den ska sälja, utan den förmedlar även bilder och 
budskap som berättar mer. Rosengren och Sjödin (2011) menar att det som exponeras i det 
offentliga rummet kan göra intryck på uppfattningar om omvärlden och samtiden under ett 
långsiktigt perspektiv.  

Om samtiden vinklas felaktigt genom reklam skapas förvrängda föreställningar om hur samhället 
bör ser ut. Om en stor del av reklamen från reklambyråer inte delger en representativ eller 
trovärdig bild av realiteten skapas det en paradox. Pollay (1986) påstod att reklambyråer ser sig 
själva som en spegel mot omvärlden. Det brukar sägas att reklam återspeglar samhället, men 
detta behöver inte stämma, då det kan spegla samhället missvisande och på så sätt dölja vissa 
samhällsförhållanden. Reklam bör ses som en slags övertalning där mottagaren av reklam 
påverkas att köpa eller göra något den inte har handlat eller gjort förut. I dessa övertalningar som 
i alla andra framhävs vissa förhållanden och andra döljs (Jarlbro, 2006).  

Idealbilden över hur en kvinna framställs i reklam mot hur en man framställs har knappt 
förändrats sedan 1975. Kvinnan är ung, sexig, glad och ensam som en dekorativ funktion för att 
behaga medan mannen inte behöver vara särskilt ung, men däremot framställs han som stark och 
handlingskraftig (Nowak, Andrén, 1981). Även om förändringar sker inom reklam så är det 
fortfarande väldigt hög andel kvinnor i reklam för hushållsprodukter, omvårdnad, kärleksliv och 
intresse för sitt utseende medan männen syns i reklam för produkter utanför hemmet, ofta i sin 
yrkesroll (Jarlbro, 2006, Wallin Wictorin, 2009).  

Många unga kvinnor känner sig missnöjda med sina kroppar på grund av rådande kroppsideal 
inom reklam. Men unga kvinnor påverkas även av vänner, bekanta och andra rådande normer och 
inte enbart vad som visas i reklam (Jarlbro, 2006). Detta fenomen där kvinnor påverkas av 
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varandra brukar ses som reklamens oavsiktliga konsekvenser., alltså vad reklam av en viss 
produkt kan sälja utöver själva produkten. Många av modellerna i dagens reklam är mycket smala 
och de väger betydligt mindre än den genomsnittliga kvinnan plus att de nästan alltid är 
retuscherade för att se ännu mer ”perfekta” ut (Rosengren & Sjödin, 2011). 

Enligt Rosengren och Sjödin (2011) är det viktigt för branschen att se vilken betydelse branschen 
har på samhället och på så vis ta fram reklam som påverkar samhället i positiva riktningar. Vilket 
ansvar branschen har för människors uppfattning om kön, sexualitet, etnicitet, klass, 
funktionalitet och ålder. Ett exempel på detta är en reklamkampanj där de lyfter fram och visar 
fem olika skyltdockor med synlig funktionsnedsättning i ett skyltfönster för att ifrågasätta de 
skönhetsideal som finns i samhället (Wendick, 2014). 

4.2.2 Att osynliggöra grupper 
Kvinnor utesluts allt som oftast ur undervisningsmaterial i skolan och blir på grund av det 
bortglömda och osynliggjorda i historien. När de väl syns är de mest bihang till männen eller 
återfinns i de traditionella könsrollerna som mamma och fru (Ohlander, 2010). Till exempel 
romers historia och personer med funktionsnedsättnings roll i samhället har också osynliggjorts. 
Om de som avviker från normen mot all förmodan skulle återfinnas i litteraturen är det oftast i 
problematiska sammanhang. Att osynliggöra en grupp eller en specifik person som bryter mot 
normen är som en form av bestraffning, vare sig om det är medvetet eller ej. Det kan i långa 
loppet leda till att personer kan osynliggöras ur sammanhang de annars är delaktiga i. (Dahlén, 
2011) Kvinnor inom de gröna näringarna osynliggörs tillexempel. Enligt statistik (LRFs 
Jämställdhetsakademi, 2009) så är det 15% av de enskilda jordbrukarna i Sverige kvinnor vilket 
kan vara vilseledande statistik. De flesta jordbruksföretagen har en man som ägare även om det är 
ett familjeföretag där en man och en kvinna är lika delaktiga i arbetet i företaget (Grändeby, 
2009).   

Det är i första hand vita, västerländska, heterosexuella, medelklassmän som i stor utsträckning 
producerat kunskap. Detta har fått stor betydelse om vad personer tror sig veta, vad folk tror är 
sant, vilken kunskap som ifrågasatts som trovärdig eller ej och vilken kunskap som osynliggjorts. 
För att få till en förändring bör det riktas ett större fokus mot underordnades berättelser, då dessa 
berättelser utelämnats och exkluderats när sanningar och generella historier. Detta ska då leda till 
att utmana den rådande ordningen för att lyfta fram alternativa erfarenheter och tolkningar för att 
få fram mer komplexa förståelser och tolkningar (Mattsson, 2010). 

Under 1960-talet lyftes inte frågorna om utbyggnad av barnomsorg och jämlikhet i medier, utan 
när reportage handlade om kvinnor i vardagen var det deras arbete och omsorg för barn, man och 
hemmet (Jarlbro, 2012).  

4.3 Vad är semiotik? 
Begreppet semiotik kommer från det grekiska ordet semion som betyder tecken (Ekström 2008, Z 
Nordström, 1988). Tecken är något som människan sänder och tar emot som uppfattas av 
människans sinnen samt är det beroende av att avsändaren uppfattar att det är ett tecken. Ett 
exempel på detta är om en person befinner sig på en auktion och drar i sin örsnibb, då är detta ett 
tecken på att personen lagt ett bud som förs vidare till auktionsförrättaren. Detta betyder att en 
kommunikation har ägt rum (Fiske, 1990). Semiotiken uttrycker även att verkligheten är text, 
med det menas att allt kan läsas av, kodas och tydas och alla slags kulturella uttryck kan 
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analyseras via semiotikens principer, så som filmer, tv-program, reklam och böcker (Lindgren, 
2005).  

Semiotik är en viktig teori för att ta reda på bildens betydelse i kombination med text, ljud, bild 
och musik. Genom dessa olika typer av kommunikation uppstår det olika språk,  bild/text-språk 
som tagits form i tryckt material eller ett bild/text/ljud-språk som går att finna i exempelvis film, 
tv och webbsidor. För att en person ska kunna handskas med språket krävs det en utgångspunkt 
från tecknet som återfinns i alla typer av språk (Hanson, Karlson, Nordström 2006). Utifrån 
semiotiken kan dessutom dolda budskap och ideologier bli uppenbarade med hjälp av en djupare 
analys och tolkning (Ekström, 2008) Ideologier kan beskrivas som ett sätt att uppfatta världen 
och vilka olika föreställningar en människa har. Det återspeglar inte hur verkligheten 
är utan enbart hur en viss person uppfattar den (Lindgren 2005). 

Den person som utvecklade semiotiken till en teori för modern medieanalys är den franska 
litteraturforskaren Roland Barthes. Han hade talang i att analysera bilder, texter och olika 
företeelser. Samme Barthes presenterar i Mytologier (1957) en teoretisk tankegång, som lagt 
grunden hur populärkultur och dess uttryck kan studeras. Syftet med dessa tankegångar är att 
verkligheten enbart är en konstruktion som uttrycker sig enligt bestämda meningssystem 
(Lindgren, 2005). Utvecklandet av Barthes teorier har haft stor inverkan inom bland annat medie- 
och kommunikationsvetenskap (Ekström 2008). De utvalda analysverktyg som tillämpas i denna 
studie kommer att presenteras vidare i delen som berör metod. 

En bild är polysemisk, vilket betyder att en bild är öppen för flera tolkningar och flera olika 
avläsningssätt. Detta gäller även texter, men däremot så läses texter från vänster till höger (i 
västvärlden) ord för ord, mening efter mening. Det är därför viktigt att undersöka alla detaljer i en 
bild och inte bara de som är mest framträdande och för personen som skapar en bild viktigt att 
försöka förstå vad mottagaren kommer att intressera sig för i bilden. En person som gör bilder 
måste ta hänsyn till vad mottagarna kan uppfatta och förstå med bilden, för att inte skapa 
missförstånd (Eriksson, 2009). 

Figur 3. Detta är den terminologi som Barthes använder för att visa vad semiotik är uppbyggt (Lindgren, 
2005). 

Det som framförallt skiljer bildspråk från andra andra språk är att det oftast liknar något verkligt, 
som en person eller ett bord. Barthes delar upp bildsemiotik i en språklig nivå (denotation) och en 
mytologisk nivå (konnotation). Den språkliga nivån saknar bakomliggande koder och är det 
första som ses i en bild (nivå 1 i figur 2). Förtydligande av begreppet är att det som känns igen i 
en bild, kommer kännas igen i verkligheten. I den mytologiska nivån uppstår en mer symbolisk 
innebörd av bilden (nivå 2 i figur 2). Detta är en process där det skapas mening i bilden, vilket i 
sin tur gör tecknet till ett uttryck (betecknande) så bilden får ett ytterligare innehåll (en 
betecknad). (Z, Nordström, 1988, Lindgren, 2005).  
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Figur 4. Exempel på denotativa- och konnotativa nivån av bildsemiotik. 

Det första som ses i figur 4 är ett glas med någon slags vätska i, en vit tallrik med två brödskivor 
med tillbehör ovanpå som står på någon slags träliknande skiva. På den ena brödskivan är det en 
feferoni och något rött och på den andra en ostbit, de har båda någon slags pinne igenom sig.  
Detta är ett exempel på den denotativa nivån. 

Via den konnotativa nivån kan vätskan i glaset ses som vitt vin, då glaset är ett vinglas och färgen 
på vätskan är av typsikt vitt vin-färg. De två brödskivorna är baguettskivor med en tandpetare 
igenom sig, vilket i sin tur kan leda till att detta kan vara en klassisk pintxo från Baskien (en slags 
tapas på en baguettskiva med olika maträtter på, med en tandpetare igenom). Trädskivan som 
tallriken och glaset står på kan tolkas som ett bord som står utomhus, då det är regndroppar på 
bordsytan och att det går att urskilja tre av fyra kanter. 
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5. Metod 
För att besvara syftet med rapporten användes kvalitativa forskningsmetoder som hjälp för att få 
en djupare förståelse och vetskap kring hur det kan inkluderas fler grupper i reklam. Under den 
här rubriken kommer de metoder som använts under arbetet förklaras och gås igenom var för sig. 
De valda metoderna var: kvalitativa innehållsanalyser, kvalitativa strukturerade intervjuer och 
semiotik. I detta kapitel tas det även upp hur tillvägagångssättet var, vad som valdes ut och vad 
som sorterades bort, hur bearbetningen av analysen gick till, vilken trovärdighet studien har och 
vad det fanns för förväntade resultat. Varje enskild metod är uppdelad under egna rubriker för att 
göra det hela lättillgängligt och förståeligt.  

Studien är uppdelad i tre olika delmål där information om de olika teoretiska delarna skaffades. 
Därpå analyserades de färdiga trycksakerna efter den semitiska bildanalysmetoden och till sist 
genomfördes det kvalitativa intervjuer med anställda på Pondus Kommunikation. Mer 
information om tillvägagångssätt och behandling finns i underrubrikerna. 

5.1  Tillvägagångssätt 
I början av arbetet hämtade författaren ny information och mer kunnande om intersektionalitet, 
hur det går till att göra bild- och textanalyser och vad och vilka människor som ingår inom 
normen i reklam idag. Därefter kommer hämtades information från andra examensarbeten och 
artiklar på liknande ämnen in. Detta gjordes både för att få en översyn på hur andra skrivit och 
strukturerat examensarbeten men även vad de tagit upp och vilka referenser som kan vara 
väsentligt till denna rapport. 

Under arbetets gång analyserades trycksaker från Umeå kulturhuvudstadsår, gjorda av Pondus 
Kommunikation,  för att få en djupare inblick i vilka som finns representerade. I analysen var det 
inte enbart bilderna som analyserades utan även vem som tagit bilderna, vem som skrivit texterna 
i broschyrerna och vilka som får komma till tals. Detta var viktigt ur ett intersektionellt 
perspektiv då en diskriminering sällan kommer ensam, vilket gjorde att författaren ansåg det 
viktigt att analysera det mesta grafiska i broschyrerna.  

För att få en större förståelse och djupare bild av hur Pondus Kommunikation arbetat med 
utformningen av broschyrerna gjordes det kvalitativa intervjuer. Ett antal formgivare på byrån 
blev intervjuade om hur de tänkte när de arbetade med utformningen av trycksakerna till 
beställarna. Rapportskrivaren följde dessutom med på flera möten som Pondus Kommunikation 
hade med beställare för att få se hur samtal om inkluderande reklam kan gå till i arbetslivet.  

Efter att analyserat klart och studien är färdigskriven ska det tas fram en manual, som ska vara till 
hjälp till organisationen hur det går att arbete för att får en bredare representation utifrån kön, 
ålder, klass, etnicitet, funktionalitet och sexuell läggning i ens reklam. Denna ska vara snyggt och 
stilrent utformad och med ett mer vardagligt språk, just för att den blir lätt att förstå. Manualen 
återfinns under bilagor (se bilaga 11.2). 

5.2 Kvalitativa innehållsanalyser  
För att veta och förstå hur inkluderande reklam ska kunna utformas i en allt större bredd är 
innehållsanalyser ett bra hjälpmedel att precisera vad som exakt är inkluderande reklam eller ej 
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och hur den reklamen yttrar sig. Bryman (2011) skriver att kvalitativa innehållsanalyser bör 
användas när en studie har fått in ostrukturerad information från tillexempel bildanalys. 
Kvalitativ innehållsanalys är en metod där tillexempel bilder, text eller ljud analyseras steg för 
steg med en fokuspunkt på att hitta likheter och skillnader i materialet.  

Analysen är ett bra komplement till de kvalitativa intervjuerna med de utvalda personerna, just 
för att det ger en djupare inblick i omvärlden kring just området inkluderande reklam. Under 
detta arbete kommer just bilder analyseras, men enligt Lindgren (2005) kan även bokstäver, ljud 
och filmer analyseras. Det är dessutom utifrån innehållsanalysen av de grafiska trycksakerna de 
specifika intervjupersonerna passar att intervjuas, då det är intervjupersonerna som arbetat med 
själva utförandet av trycksakerna. 
Det är dock viktigt att ha i åtanke att tolkningar är vinklade erfarenheter vilket gör det svårt att 
göra neutral bedömning när saker analyseras, vilket leder till att ingen opartisk sanning kan 
fastställas (Bryman, 2011). 

5.2.1 Kvalitativa strukturerade intervjuer  
Den kvalitativa forskningsintervjun är en väl använd metod som baserar sig i den grundläggande 
strukturen av mänsklig samverkan, med andra ord samtalet mellan människor, både med talspråk 
och med kroppsspråk. Intervjun går ut på att ställa enkla och raka frågor där intervjuobjekten 
svarar med utförliga och innehållsrika svar. Med kvalitativa intervjuer som metod i denna uppsats 
uppkommer en mer djupgående förståelse för hur intervjuobjekten ser och tänker angående 
inkluderande reklam. Alla svar baserar sig på den unika intervjupersonens subjektiva värld, där 
alla personer har olika upplevelser, erfarenheter, attityder och tankar angående inkluderande 
reklam (Trost, 2010).  

Att använda sig utav intervjuer som teknik uppkommer lärdom under samtalet mellan 
intervjuobjekt och intervjuaren, detta leder till ökad kunskap och förståelse under samtalets gång. 
Kvale och Brinkman (2014) menar att till skillnad från mer kvantitativa forskningsmetoder, som 
fungerar som kontrast till kvalitativ forskning, kan intervjuare fördjupa sig olika tankegångar från 
intervjupersoner för att på så sätt få en större förståelse kring svar. I just den här rapporten 
kommer kvalitativa intervjuer hjälpa till att förstå hur Pondus arbete och strategi runt 
inkluderande reklam ser ut och används, där personal får beskriva med egna ord hur det fungerar 
och hur de själva ser på att fler ska få synas i reklam. De frågor som ställdes vid de kvalitativa 
intervjuerna under studien finns att ta del under kapitel ”11.2 Kvalitativa intervjufrågor”. 

5.2.2  Bildanalys - Semiotik 
Ur semiotiken tas analysverktygen denotation, konnotation, myter, metonymer och förankring 
samt relä ut. Denotation ger den konkreta, bokstavliga och tydliga innebörden av ett ord, en bild 
eller en text. Ett exempel kan vara en bild på Oprah Winfrey, där är den denotativa nivån att 
betraktaren ser en person som till synes ser ut som en kvinna med mörkt långt hår. Konnotation 
däremot står för de djupgående skikten av innebörd, det vill säga vad bilden eller texten 
kommunicerar (Ekström 2008). I bilden i tidigare nämnda exempel på Oprah blir slutsaten av 
konnotationen The Oprah Winfrey Show och Harpo Productions. Något som ofta uppstår är att 
konnotativa fakta feltolkas som denotativa fakta. Vilket resulterar i att semiotikens mål är att 
tillhandahålla med en analytiskt metod och en synvinkel som skyddar personer mot liknande 
typer av misstolkning (Fiske 1990). 
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Enligt Barthes är alla bilder polysema, vilket innebär att bilden har flera olika betydelser. Det blir 
uppenbart tydligt då det analyseras om sambandet mellan bild och text, detta kallar Barthes 
för förankring. Begreppet förankring går att förklara hur ord, till exempel en rubrik 
liggandes ovanför en bild på en annonssida, kan inneha olika betydelser i en bild. Orden visar 
vägen för mottagarens uppmärksamhet mot en viss definition av bilden och i och med det undflys 
andra betydelser. Kontrollen av tolkningen står förankringen för vilket medför att mottagaren får 
en begränsning av bildens mångtydighet. Med relä menas att bild och text kompletterar varandra 
tillsammans för att skapa ett meddelande eller en berättelse. Serietidningar är uppbyggda så att 
text och bild samarbetar tillsammans för att skapa en berättelse och betydelse (Ekström, 2008).  

För att nå ett mer djupgående sätt att analysera konnotationen av de framtagna trycksakerna 
kommer myter användas, något som Barthes påstår är de kulturella värden och uppfattningar 
som finns på den konnotativa nivån (Ekström 2008). Det går även att påstå att myter upprätthåller 
samhällets olika maktordningar och får dessa att kännas som naturliga och självklara (Ekström 
2008). Normalt används myter med avsikt att förklara något på ett oriktigt sätt, att det är en 
föreställning av sanningen. Dock så antyder Barthes att denna användning av termen är tvivlarens 
användning av ordet. Han däremot ser på myter som en troende, vilket utgår från det ursprungliga 
syftet (Fiske 1990). En myt kan tillexempel vara synen på vad som ses vara manligt respektive 
kvinnligt och vad är då skillnaden mellan en myt och en norm? (Ekström 2008). Exempelvis kan 
det vara en reklambild på en kvinna som lagar mat vid spisen i köket. Konnotationen blir att 
det presenteras som en naturlig syssla att kvinnor ska laga mat och ha hand om hemmasysslorna. 

Ett annat vanligt begrepp som används inom semiotiken är metaforer. Begreppet metafor kan 
enkelt förklaras att ett tecken står i ett annat teckens ställe, för att utvidga betydelsen av ett 
speciellt begrepp. (Lindgren 2005). Fiske (1990) menar att det är vad som görs när metaforer 
används för att formulerar det välbekanta i inte så fullt bekanta termer. Svart bakgrund i en 
reklambild kan tillexempel används som en metafor för att föreställa sorg, ondska eller synd.  

Det sista begreppet som används är metonymi, vilket går att förklara att en metonym låter en liten 
del stå för helheten. Ett exempel på hur detta ter sig i verkligheten kan vara bilden på en 
Wallstreetskylt  som ofta står för hela USAs börsmarknad, vilket betyder att det bara är en del av 
verkligheten som valts ut för att representera helheten av börsmarknaden (Fiske 1990). 

5.2.3  Urval och bortfall 
I början av arbetet gicks de olika trycksakerna som skulle analyseras igenom för att se hur 
Pondus Kommunikation kan arbeta mot en mer inkluderande reklam. För att få en bild av hur 
inkluderande reklam kan se ut hämtades information in från Sveriges reklambyråer (2015), http://
vemsyns.se/ (2015) och Genusfotografen (2015). Men bara för att en viss reklam verkar visa 
bredd av diverse människor, är det fortfarande en subjektiv tolkning av att den uppfattas som 
inkluderande. Men då rapporten syftar till att ta reda på hur fler människor kan inkluderas i 
reklam ur Pondus Kommunikation synvinkel valdes tre olika personer som jobbat med den 
grafiska framtagningen och projektledning, som ansvarar för arbetets strategiska fas. Personerna 
valdes ut efter ett strategiskt urval av vilka personer på Pondus som jobbat med produkterna 
(Bryman, 2011). Då intervjupersonerna suttit på samma kontor togs den första kontakten muntligt 
och de har alla varit verksamma inom området rapporten tar upp. Varför det enbart skett 
intervjuer med folk verksamma inom yrket är att de kan ge en trolig och realistisk bild på hur 
Pondus arbetar inom det rapporten studerar. Under rubrik 5.3 finns en förklaring och presentation 
av intervjupersonerna och hur de nämns i rapporten.  
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5.2.4  Genomförande av intervjuer 
Samtliga intervjuer som gjordes skedde på plats på Pondus Kommunikations kontor, där 
intervjuerna gjordes med en person i taget. Detta för att få ut så mycket som möjligt av varje 
enskild intervju. Enligt Ekström & Larsson (2010) är det bra att intervjuer sker ansikte mot 
ansikte, det ger intervjuaren större chans att få tag i viktig information som kan finnas i 
kroppsspråk och ansiktsuttryck plus att det underlättar samtalet att se varandra. Då en av 
intervjupersonerna skulle vara bortrest under en period så gjordes en första del på 30 minuter av 
intervjun innan personen åkte iväg och ytterligare cirka 30 minuter när den samma var tillbaka på 
kontoret. De två andra intervjuerna genom gjordes på ungefär 60 minuter under en och samma 
sittning. Alla intervjuer spelades in på en iPhone så författaren lättare skulle kunna komma ihåg 
vad som togs upp under intervjuerna. 

Trost (2010) lyfter fram att det är bra att göra intervjuerna på en trygg miljö för 
intervjupersonerna, det var en av två anledningar till varför intervjuerna gjordes på Pondus 
Kommunikations kontor. Den andra anledningen var att alla satt på kontoret och att det var 
enklast att ta intervjuerna just där. Något mer som Trost (2010) trycker på är att den som leder 
intervjun kan samla in fler intryck från miljön och atmosfären hos byrån. För att bli av med brus 
och andra avbrott i intervjuerna så bokades enskilda rum, främst för att inte kunna bli störda av 
andra personer på kontoret, men även så att intervjupersonerna kunde känna att de kunde säga 
vad de ville utan att någon annan skulle höra vad de sa. På så sätt kunde intervjupersonerna säga 
precis vad de ville, utan att vara rädd att någon skulle bryta samtalet och komma in med egna 
åsikter. 

Figur 5. Bild på Pondus Kommunikations kontor, där intervjuerna utfördes.  

5.3  Bearbetning och analys av data 
Alla personer som intervjuats har fått en pseudonym för få vara anonyma, mest för att de ska 
känna sig säkra och inte känna sig förbisedda. Att skriva intervjupersonernas namn hade inte gett 
rapporten något mer mervärde än att lämna pseudonymer. Men däremot behålls byråns namn och 
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dess beställare för att det är solklart vem som är avsändare och beställare av de trycksaker som 
det gjorts innehållsanalyser av.  

För att ha användning av intervjuerna är samtliga transkriberade, med vilket menas att det talade 
språket i intervjuerna översatts till skriftspråk. Tack vare iakttagelserna och erfarenheten från 
intervjuerna har empirin av vad som kom fram tematiserats. De citat som återfinns i rapporten 
från intervjupersonerna är ordagranna och oredigerade från vad dom sa vid intervjutillfället för att 
behålla äktheten i svaren och på så vis öka trovärdigheten i rapporten. I rapporten har författaren 
ställt forskningsbara hypoteser utifrån den valda teorin och dragit slutsatser och skapat teorier 
utifrån intervjupersonernas svar (Cohen & Manion, 2007).  

5.4  Trovärdighet och relevans 
Något som varit viktigt att ha med i bakhuvudet vid kvalitativa intervjuer är att Kvale & 
Brinkman (2009) tar upp att kvalitativa intervjuer många gånger får kritik för att kvaliteten och 
trovärdigheten är låg plus att den verkar vara för subjektiv och inte nog vetenskaplig. Dock så 
anser rapportskrivaren att just användande av kvalitativa intervjuer hjälper till att besvara syftet 
bäst. Framförallt vid undersökningen av hur fler personer kan bli inkluderade i reklam och hur en 
byrå arbetar med detta idag skulle kvantitativa tillvägagångssätt inte visa tillräckligt med insikt 
hur det fungerar och det hade varit svårt att tillämpa räknebar och generaliserande empiri på 
denna studie. Dock så hade gått att få ut en totalbild av hur och om Pondus jobbar med 
inkluderande reklam eller inte via kvantitativa tillvägagångssätt. Det hade gått att se strukturer 
och tendenser och sedan indikera på vad som var olikheter och likheter (Eggeby & Söderberg, 
1999). Under studien har författaren även försökt undvika egna tolkningar med hänsyn till att 
hålla sig neutral i teorierna och ämnet som tas upp i rapporten.  

5.5  Förväntade resultat 
Det finns alltid risker vid studier, tillexempel på intervjupersoners trovärdighet, personen som 
intervjuas kan dölja information och kan även tro sig veta vad intervjuaren har för förväntningar 
på vad det ska komma för svar. Detta kan leda till att intervjupersonen säger specifika saker som 
den tror att intervjuaren vill höra istället för personens åsikter och resonemang. För att inte få det 
att framställas som objektiva sanningar användes materialet varsamt.  

Manualen ska göras till Pondus Kommunikation som enklare ska kunna utvecklas internt och 
höja möjligheten att påverka och öka kunnandet inom andra organisationer, såsom kommuner, 
landsting och företag i den offentliga sektorn. Framförallt att belysa den underrepresentation som 
reproduceras i dagens reklam plus att höja ambitionsnivån på dessa organisationer och tänka mer 
brett och inte enbart på jämställdhet mellan könen i deras reklam.  

Kvalitativa intervjuer

Företag Del av projektet Pseudonym

Pondus Kommunikation Hela Mioström

Pondus Kommunikation Hela Kimskog

Pondus Kommunikation Andra halvan Robindahl
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6. Resultat - Analys 
Resultat alternativt analysdelen av denna rapport kommer att vara uppdelad i tre olika delar med 
egna underrubriker för att förtydliga och få en mer stilren disposition och dessa tre delar är 
”Analys av det tryckta materialet” , ”Analys av de kvalitativa intervjuerna” och ”Manualen”. 

6.1 Analys - tryckta materialet 
Som tidigare nämnt har det tryckta materialet från Pondus Kommunikation analyserats enligt de 
referensramar inom teori och bildanalys, bildsemiotin, som rapporten är skriven utefter. För att 
disponera analysen av det tryckta materialet har den delats upp i fem olika kategorier: 
Stereotyper, jämställdhet utifrån kön, mångfald, klasstillhörighet och funktionalitet. Dessa fem 
kategorier är uppräknade utifrån vilken plats de tas upp under teoriavsnittet så det ska bli enkelt 
att koppla varje rubrik till teorin. 

6.1.1 Stereotyper (normer) i det tryckta materialet? 
Alla rubriker nedanför denna handlar om vissa normer och stereotyper som återfinns i 
broschyrerna. Att reklam reproducerar normer och stereotyper som finns i samhället och som 
funnits under en längre tid är inte en ny företeelse. Jarlbro (2006) menar att det finns studier som 
visar att det finns märkbara könsstereotyper och heteronormativa stereotyper i den reklam som 
produceras idag.  

I Umeå 2014 broschyrerna visar upp både bra och lite mindre bra bilder av diverse stereotyper 
som återfinns i samhället idag. De mest synliga stereotypa bilderna är framförallt 
heteronormativa par, alltså en bild på en man och kvinna i nära relation plus att det även återfanns 
en bild på ett dansande par där det var en man och kvinna som dansade. En annan bild som drog 
uppmärksamhet på ämnet stereotyp var en bild på en ung kille som satt vid en dator och spelade 
spel på ett så kallat lan. Enligt Roos (2009) är fortfarande dataspelsbranschen mansdominerad, 
där spelen för det mesta görs av män för män. Men studier visar att mäns och kvinnors spelvanor 
inte särskiljer sig från varandra.  

Figur 6 ovan är ett bra exempel från broschyrerna hur normer och stereotyper går att brytas. 
Enligt Skielta & Enoksson (2014) kan samer vara mörka lika gärna som de kan vara ljusa. I 
samhället idag finns det en företeelse som gör att samer ses som mörka, små och med sneda 
ögon, detta grundar sig inte i något annat än den rasbiologiska formningen som hittades på i 
början av 1900-talet. 

Den denotativa nivån i figur 6 är en person som håller i ett slags djur i famnen, i bakgrunden ser 
vi cirka fem stycken djur till med horn. De står på en stenig yta med en blå himmel med några 
stack-moln. Vid en närmre blick av bilden, via den konnotativa nivån, är djuren renar och 
personen som står och håller i ett djur är en kvinna som håller i en renkalv. Även detta är något 
som bryter av från den vanliga stereotypen av samer, då kvinnor inom renskötseln är sällsynt och 
där de ses som lata, att de inte orkar någonting och ska ta hand om hemmet och stötta upp 
mannen (Sjögren, 2014). Lindgren (2005) tar upp att kvinnor stereotypiseras som bland annat 
sexobjekt och hemmafruar medan män framställs som ledande och mer betydelsefull i jämförelse 
med kvinnor.  
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Figur 6. Bild från ”Ett programår skapas - Kulturhuvudstadsåret, Umeå 2014” på en person som bär en 
ren. Foto: Magnus Ström 
 

6.1.2 Jämställdhet utifrån kön (genus) i det tryckta 
materialet 
I de nio broschyrer där bilder analyserats återfinns det 535 personer som går att se med blotta 
ögat. Då det även finns bilder med flera personer i, som tillexempel en bild på ett band som 
uppträder på en scen så är det svårt att avgöra hur många personer som står framför scenen och 
vilket kön dessa personer har, därför har de sållats bort i analysen. Utifrån antalet personer som 
finns i broschyrerna har det räknats på hur många kvinnor, män och transpersoner eller 
oidentifierade människor som är representerade. Antalet kvinnor i broschyrerna är 274 stycken 
vilket blir 51,2% av det totala antalet medan antalet män är 247 vilket är 46,2% av totalen. De 
sista procentenheterna är personer som är synliga transpersoner eller personer som är 
oidentifierbara, vilket är 2,6% av det totala antalet och de är totalt 14 stycken.  

I början av varje broschyr så finns det en person som hälsar läsaren välkommen till den nya 
årstiden. Könsfördelningen av dessa personer som fått chansen att uttrycka sig och synas lite 
extra mycket var sex (46,2%) stycken som var tillsynes av det manliga könet och sju (53,8%) 
stycken av det kvinnliga. Av de som visades i bild var det tre personer av det kvinnliga könet och 
tre personer av det manliga könet vilket betyder att det var jämställt mellan de två socialt 
konstruerade könen. Vissa projekt under kulturhuvudstadsåret har fått chansen att få uttrycka sig i 
varje årstidsbroschyr, olika projekt som aktuella i just den årstiden där de fått chansen att uttrycka 
sig. Det är totalt 37 personer som fått uttala sig om sitt projekt och det är en majoritet av det 
kvinnliga könet, 67,6% vilket är 25 personer av det totala medan 32,4% av det manliga könet, 
vilket är 12 personer.  

Att nå ett jämställt utbud i reklam och olika material går inte bara ut på att räkna antal personer 
av ett visst kön, men det kan enligt Jacobson, Lindsten och Edström (2010) leda till ett större och 
ökat medvetande för frågor inom jämställdhet och representation. De menar även på att den 
ökande medvetenheten för jämställdhet även kan föra upp andra maktperspektiv på agendan, 
vilket i sin tur kan ge en ökad representation av olika personer i media.  
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6.1.3 Olika sexuell läggning i det tryckta materialet 
Det är svårt att se vilken sexuell läggning en person har utifrån utseende och genom att endast ha 
tillgång till att titta på bilder, därför har rapportskrivaren letat efter bilder där det är mer eller 
mindre uppenbart att två eller fler personer har en kärleksrelation. I broschyrerna hittades det fyra 
sådana bilder där ingen av dessa visade på någon samkönad relation utan det var bilder som 
visade på heteronormativitet. 

Vid analysen av figur 7 enligt den denotativa nivån syns det fyra ben, varav två ben har långa 
byxor på sig och de andra två är barbenta. Benen med långa byxor har ett par låga skor medan de 
andra benen har ett par högklackade skor. Båda lyfter en bakdelen av den högra foten i en slags 
rörelse. I den konnotativa nivån går det att förstå enligt de normer som återfinns i det 
västerländska samhället att benen med långa byxor är av det manliga könet och den med bara ben 
är av det kvinnliga. I och med att de lyfter hälarna på höger fot båda två i en rörelse och står nära 
varandra går det att förstå att de dansar någon slags dans, vilket gör att det går att läsa av att det 
är ett heteronormativt par, en man och en kvinna som dansar. 

 Figur 7. Bild från ”Den fjärde årstiden - Gijrra-Giessie” på ett dansande heteronormativt par. 
Foto: Erik Israelsson 

Ytterligare ett exempel från broschyrerna där heteronormen tog plats istället för tillexempel ett 
homosexuellt par var figur 8. Bilden används till att marknadsföra en teater som gick under 
Kulturhuvudstadsåret Umeå 2014. På bilden ses två personer som står tätt intill varandra med 
näsorna emot varandra, den ena håller sin högra hand på den andras huvud medan den vänstra 
ligger på axeln. Uppe i vänster hörn ses ett hjärta. Detta är det första som ses, alltså i den 
denotativa nivån. Vid den djupare nivån, den konnotativa nivån, är det två personer, en man och 
kvinna som står och håller om varandra. Kvinnan håller sin högra hand på mannens hår och pillar 
lite i hans hår. De stryker näsorna mot varandra och ler med stängda munnar. Hjärtat uppe till 
vänster förstärker känslan av att de har en romantiskt relation med varandra, vilket även förstärks 
av deras närhet till varandra. 
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Figur 8. Bild från ”Den sjätte årstiden - Tjakttja-Giessie” på ett romantiskt heterosexuellt par. Foto: 
Martin Kaufold 

6.1.4 Mångfald i det tryckta materialet 
För att beräkna på mångfald i de olika broschyrerna utgick rapportskrivaren från normen som är 
den vita, västerländska personen. Människor med annan etnicitet än den västerländska 
sammanslogs för att göra det enklare att sammanställa och få ett bättre nyckeltal i procent än vad 
som hade skett om personer med olika etniciteter hade delats upp utifrån olika etniciteter. Det var 
till synes en stor majoritet personer av västerländsk etnicitet, 83,8% medan människor med annan 
etnicitet uppgick i 16,2% i broschyrerna. Även i denna analys fanns det bilder med fler personer i 
som inte gick att identifiera tack vare svårigheterna med att se etnicitet på människor i ett 
publikhav. 

Av de tretton personer som har skrivit välkomstbreven i varje enskild broschyr fanns det bild på 
sex stycken, dock så var ingen av dessa personer en person med icke västerländsk etnicitet. De 
övriga sju personer som har skrivit breven är svårt att avgöra om de är av annan etnicitet än den 
västerländska tack vare att det inte finns någon bild, men de alla har västerländskt klingande 
namn.  
Det återfinns även 37 personer från olika projekt under kulturhuvudstadsåret som har fått uttrycka 
sig och vara med på bild. Av dessa 37 personer är det två stycken som är av annan etnicitet än den 
västerländska, vilket betyder att 35 personer är av västerländsk etnicitet. Den procentuella 
uppdelningen av etnicitet är 5,4% av icke västerländska och 94,6% västerländska personer.   

6.1.5 Klasstillhörighet i det tryckta materialet? 
Genom att bara analyser bilder är det svårt att se personers klasstillhörighet. Därför undersöker 
denna rapport de personer som har fått uttrycka sig i välkomsttexter och samarbetspartners ord i 
slutet av varje broschyr. Efter att ha tittat på vilken yrkesroll de i broschyren har så går det att 
knyta till att de flesta i sammanhanget har ett stort kulturellt kapital, alltså att de har ett tycke och 
smak av musik, film och andra kulturella former. De flesta har även någon slags utbildning som 
även det ingår i det kulturella kapitalet (Mattsson, 2010). Däremot handlar broschyrerna om just 
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kultur och Umeås Kulturhuvudstadsår 2014, vilket har en avgörande roll i varför personerna som 
fått uttala sig i broschyrerna har ett högt kulturellt kapital. 

6.1.6 Funktionalitet i det tryckta materialet? 
Det är svårt att bedöma utifrån att titta på en bild om en person har någon nedsatt funktionalitet. 
Det finns ett antal funktionsnedsättningar som inte är fullt synliga därför kan resultatet bli något 
missvisande. De personer som har räknats som personer med funktionsnedsättning har alla 
synliga funktionsnedsättningar, såsom att de sitter i rullstol, har en teknikkäpp eller använder sig 
utav kryckor. I studien av broschyrerna visar det sig att det är en stor minoritet personer som 
exploateras med synliga funktionsnedsättningar. Det var enbart 1,1% av alla personer som 
porträtterades som hade någon synlig funktionsnedsättning, vilket gör att 98,9% av personerna i 
broschyrerna inte har några synliga funktionsnedsättningar.  

Figur 9. Bild från ”Den andra årstiden - Gijrra-Dálvvie” på en grupp personer med synlig 
funktionsnedsättning. Rättigheterna tillhör Al-Harah Theatre 

Den denotativa nivån i figur 9 uttrycker att det är sex personer som står och sitter bredvid 
varandra på ett led. Två av personerna håller i en pinne, medan en annan håller i något med båda 
sina händer, fem av personerna står upp och den sista sitter ner och håller i en boll. 
I den konotativa nivåns granskning uppkommer en mer förståelse för vad som återfinns i bilden. 
Den ena pinnen, som personen längst till vänster i bild håller i, är en teknikkäpp, pinnen som 
personen längst till höger håller i är en krycka. Personen som håller i något med båda sina händer 
håller i en rullator och personen som sitter ned sitter i en rullstol och håller i en basketboll. 
Utifrån dessa värden uppstår en förståelse för att personerna på bilden har någon synlig 
funktionsnedsättning. Det är den enda bilden i de tryckta broschyrerna för Umeå 2014 som har 
med personer med synlig funktionsnedsättning.  

Det är dock inte så ovanligt att det ser ut så då personer med synliga funktionshinder sällan 
representeras i reklam. I Sverige har var tionde person någon slags funktionsnedsättning vilket 
inte avspeglar sig i reklambilder runt om i landet. Om personer med funktionsnedsättning väl får 
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chansen att vara med i reklam så är det för att representera sin funktionsnedsättning och inte att 
personen är en människa, som precis vem som helst (Samhall, 2015).  

6.2 Analys - kvalitativa intervjuerna 
Analysen av de kvalitativa intervjuerna är uppdelade i olika underrubriker för att få en tydligare 
disposition om de frågor som de som blev intervjuade pratade fritt utifrån. Detta gjordes för att 
rapportskrivaren skulle få en förståelse om hur Pondus Kommunikations samarbete med kunden 
för broschyrerna såg ut, hur Pondus Kommunikation arbetar med inkluderande reklam och hur de 
enskilda intervjupersonerna ser på branschens ansvar för att inkludera flera olika slags människor.  

6.2.1 Umeå 2014 broschyrerna 
Broschyrerna togs fram på uppdrag av Umeå kommun för att presentera programmet för Umeå 
Kulturhuvudstadsår 2014. Målgruppen med broschyrerna var enligt Kimskog (personlig 
kommunikation, 30 april 2015) alla som bor i Umeå och dess omnejd men även turister.  
Kimskog (personlig kommunikation, 22 april 2015) menar att broschyrerna inte var någon 
masskommunikation utan att målgruppen var de mer kulturintresserade Umeåborna, politiker och 
tjänstemän från både Umeå och andra städer. Den första boken som gjordes skickades ut till olika 
europeiska länder med engelsk text så personer som inte talar svenska skulle kunna förstå den. 
Alla broschyrer gjordes på både svenska och engelska men inget annat språk eller tillexempel 
blindskrift, dock så påpekade både Mioström och Kimskog att till den första broschyren gjordes 
det en affisch som hängde med, vilken hade förklaringar på franska, spanska och tyska. 

I intervjun med Mioström kom det fram att det från början bara skulle vara en folder, men efter 
att Pondus tittat på föregående års kulturhuvdstadsböcker, som var tjocka, tunga och inte 
tillgängliga. Hen sa:  

”Lite grann som att visa att man är jätteduktig, men att den inte är tillgänglig för allmänheten”.  

Men i diskussion med beställaren kom det fram att Umeå 2014´s ledord var medskapande, person 
och nyfikenhet och att året skulle vara uppbyggt på de åtta samiska årstiderna (Mioström & 
Kimskog, personlig kontakt, 2015). Då blev det logiskt att även göra åtta broschyrer, en för varje 
årstid, som skulle vara lätt att ta till sig för gemene hen.  

Enligt Kimskog ville Pondus visa på medskapande, öppenhet, kreativitet och mångfald med 
broschyrerna. Det var mycket diskussioner kring mångfald och hur samer skulle representeras i 
broschyrerna med kommunen. Bland annat döptes varje broschyr efter de samiska namnen på 
årstiden istället för att använda den svenska benämningen. Mioström berättar att det ständigt var 
mycket tankar och diskussioner kring varje bild där en samisk person skulle vara med för att inte 
bilden skulle kännas stereotypisk. Hen påpekar också att det är känsligt ämne och därför var det 
så väldigt viktigt att göra rätt, något Pondus fick hjälp med av samer själva, då ingen på Pondus 
var same själv. Detta finns det bra exempel på i broschyrerna, som tidigare nämnts om bild 4 
under ”6.1.1 Stereotyper (normer) i det tryckta materialet?” där det är en samisk kvinna som 
håller i en renkalv vilket är sällsynt då kvinnor oftast ses som den som ska ta hand om hemmet 
och stötta upp mannen när han arbetar med renskötseln (Sjögren, 2014). Robindahl (personlig 
kontakt, 5 maj 2015) sa följande angående deras jobb med att ha med samer:  

!29



Vi har väl försökt att inte liksom ha allt för fördomsfulla bilder kring om hur samer ser ut och verkar 
kanske. Nu har det ju ändå varit liksom projekt som har haft bra bildunderlag och att man har visat upp 

mer än bara samiska koltar.  

Däremot verkar detta vara det enda perspektivet de arbetat med mot att motverka stereotyper i 
broschyrer, Mioström menar att kunskapen kanske inte fanns.  

Bilder som visas i broschyrerna representerar något av projekten på ett eller annat vis. De flesta 
bilderna kom från projektägarna själva där Pondus samlat in bilder till en bildbank. Alla tre, 
Robindahl, Kimskog och Mioström pratar om att vissa bilder var bilder som projektägaren 
verkligen ville skulle representera just det projektet. Mioström säger:  

Men det har ändå funnits vissa projekt under året som måste lyftas varje gång och det är Klungan, det 
är Elektra, ah det är några saker som alltid skulle vara med. Så kom det en bild på Klungan så var det 

bara att sätta in den liksom.  

Utöver dessa önskemål var det viktigt för Pondus enligt Kimskog att välja ut de bilder som var 
snyggast och passade bäst in och Mioström påpekade att det var viktigt att välja bilder som 
berättade någonting. Det var också särskilt viktigt att det skulle vara ungefär jämn fördelning av 
män och kvinnor, framförallt på framsidorna av broschyrerna, dock så kunde inte Pondus påverka 
om det bara var vita personer eller inte, menar Robindahl. Kimskog medger också att det var en 
ständig diskussion om vilka typer av bilder som skulle återfinnas och hur fördelningen skulle se 
ut. Hen fortsätter och säger: 

Klart att det finns säkert bilder där man hade kunnat tänka annorlunda på något sätt, men samtidigt är 
det en projektbeskrivning över ett program och ett programmål. Och när vi köpt bilder från tillexempel 

bildbyråer etcetera. Det finns någon tangobild tillexempel, som är två, det är ju inte så många bilder, 

men där är det en manliga och en kvinnliga fötter, det är ju en sån här stereotypbild. 

Detta är samma bild (figur 7) som analyserades under ” 6.1.3 Olika sexuell läggning i det tryckta 
materialet?”. 

Umeå kommun och framförallt för Umeå 2014 var det viktigt att broschyrerna skulle vara ett 
fönster för den kultur som finns i Umeå men även att dom skulle representera flera olika grupper 
av kultur. Mioström uttryckte sig att de hellre valde en bild från en teatergrupp med skådespelare 
som sitter i rullstol hellre än den traditionella skådespelaren. Bild 7 under rubriken ”6.1.6 
Funktionalitet i det tryckta materialet?” är bilden som Mioström talar om och berättar: 

Så hela 2014 var en möjlighet att lyfta det som annars döljs. Det gäller samekulturen, det gällde 
kollegiebegreppet och det gällde tillgänglighet. Men inte så himla mycket tycker jag, om jag ska se på 
det såhär efteråt, så är det inte särskilt multi-kulturelt, som det gamla uttrycket. Det är inte så mycket 

mångfald utifrån olika etniciteter utan det var liksom, vad ska man säga, funktionshinder, kön och 
samer. 

6.2.2 Inkluderande reklam 
Inkluderande reklam går ut på att visa upp en realistisk bild av de många olika slags personer som 
finns i samhället genom att ge en skiftande bild av människor utifrån etnicitet, sexualitet, klass, 
könstillhörighet och funktionalitet. Detta skulle leda till en mer inkluderande kommunikation från 
byråer och organisationer. Detta var något som samtliga personer som intervjuades höll med om. 
Kimskog (personlig kommunikation, 30 april 2015) sa att det går att nå den gruppen som 

!30



vanligtvis inte känner igen sig i reklam, vilket kan leda till en ökad och bredare målgrupp. Hen 
menar även på att det kan leda till en bättre spegling av samhället och vilka människor som finns 
runt omkring oss, reklamen påverkar hur människor behandlar och ser på varandra. Enligt Jarlbro 
(2006) förekommer vissa människor eller grupper sällan, eller aldrig i de sedvanliga medierna. 
När minoritetsgrupper inte har så stor plats i medier visas en skev bild av hur samhället ser ut. 
Detta kan leda till att en individ känner sig förminskad och osynlig på grund av att personens 
etnicitet, funktionalitet, sexualitet, klass eller könstillhörighet inte finns representerad i det 
offentliga rummet.   

Mioström berättar att det ofta ses som att det är kunden som bestämmer vilket inte behöver 
stämma då det är kommunikationsbyrån som lägger fram förslag och på så vis kan de styra 
kunden åt ett håll. Hen anser även att det krävs utbildning hos kunder för att få dom att förstå att 
det är viktigt att fler ska känna sig inkluderade. Robindahl tror att det handlar om att det 
fortfarande finns kvar gamla stofiler i branschen, som ser yrket som något trendigt och coolt, där 
det handlar om att tjäna så mycket pengar som möjligt istället för att bry sig så mycket om 
värdena i samhället: 

”Det är ju svårt att bryta normer, saker har ju sett ut som dom gjort i väldans många år och det 
är alltid svårt att bryta en norm och tänka nytt”. 

På frågan om varför en ökad representation i reklam behövs så ansåg respondenterna att ju fler 
personer som känner igen sig och lyfta personligheterna istället för utseendet desto mer kommer 
reklamen spegla av sig på samhället i stort och det kommer att bli lättare att kommunicera med en 
större massa. Framförallt Robindahl ställde sig frågande om det är viktigare att visa upp smala 
och snygga personer än att visa personer för den dom är. Mioström däremot lyfter upp reklamens 
stora exponerings yta i samhället och hen anser att det är viktigt att fler människor bli 
representerade för att visa mänskligheten att det finns olika slags människor: 

För att reklamen har så stor exponering i vårt samhälle och för mig är det viktigt att även om man 
tycker att reklam är jobbigt och tråkigt och allting sådär. Men det fungerar också som information och 
det är också som ett fönster och en spegling av det liv vi lever och vilka vi är som människor. Och jag 
tänker om man har inkluderande reklam så representerar det mer av mänskligheten och för mig är det 
viktigt därför att det ger ju liksom, ja men det gör ju liksom någonting med oss när vi ser bilder och 

läser texter och det skapar oss som individer.  

Kimskog pratade om att det behövs en ökad representation av olika grupper av människor i 
reklam samtidigt som hen tycker att det känns lite krystat:  

Men just att de tydligt har parat ihop fotomodellerna till att vara olika etnisk härkomst och så, det 
känns också så jävla pusslat liksom, men det är klart att det är bra. Precis som att, söker man på 

bildbyråer så är ju världen bestående av vita, heterosexuella par, med god ekonomi, snygga kläder, 
smala och glada barn. Så ser det ut sida upp och sida ner och sen finns det några slags resursbilder som 
är narkomaner, homosexuella och punkare och sånt där som också ska finnas med på något sätt. Men 

den stora mängden är ju liksom någon slags vit normalitet.  

Respondenterna menar också att det är lätt att tänka att man arbetar och tänker på ett visst sätt, 
men att det ändå är lätt att halka dit samma mönster igen, att producera något som följer normen. 
Robindahl säger:  

”Det skulle nog behövas mer tankekraft och mer eftertänksamhet för att verkligen börja, för 
någonstans måste det ju vända”.  
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6.2.3 Branschen 
När intervjupersonerna fick frågor om varför reklambranschen ser ut som den gör var det första 
som kom upp riktningen på kommunikation. Robindahl nämnde tillexempel att om en reklam 
riktar sig till en liten specifik målgrupp så ser inte alla i den målgruppen exakt likadana ut och där 
människor har olika bakgrund. En person kan tillexempel fortfarande ingå i en målgrupp med vita 
västerländska svenskar även om den är adopterad med en mörkare etnicitet. Mioström var inne på 
samma spår och uttryckte sig: 

Jag kan ju förstå att man vill ha en specifik målgrupp, jag kan ju förstå det, det skulle vara konstigt om 
jag sa att alla grejer skulle vara till alla människor, för så är det ju inte. Men i den här målgruppen så 
finns det ju också variationer. Så i den här lilla målgruppen kan det ändå vara inkluderande. Vi låtsas 
om att vi ska sälja en jättedyr bil, en jaguar. Då kanske det är till överklass, men inom överklassen så 
finns det ju också jättemånga olika människor. Det kan ju vara allt från funktionshindrade till svart 

eller tjock eller queer, eller vad vet jag. 

Fortsättningsvis pratar samtliga respondenter om branschens ansvar att tänka på hur reklam 
framställer personer och hur det går utveckla riktningen till målgrupper för att ge nya värden och 
ett nytt förtroende för reklambranschens varumärken. Miström påpekade att hen saknar konflikter 
och dynamik i reklamen idag, utan den mesta reklamen är besläktad med varann. En annan 
synvinkel kom Robindahl med, branschen bör börja tänka steget längre, tänka mer på inkludering 
istället för att bara försöka sälja så mycket som möjligt. Hen menade också på att om 
reklambranschen börjar fundera ett varv extra kommer den förväntade bilden på vad samhället är 
vana vid att se förändras. Då behöver det inte bara vara den muskulösa killen och den solbrända 
tjejen som exponeras längre, utan att det blir en större och bredare mix av människor. Tack vare 
ett sådant synsätt skulle det vara lättare att kommunicera det mesta mot fler.  

Tack vare att samhället matas av reklambudskap överallt så ju bättre branschen blir på att lyfta 
upp bra frågor och visa på inkludering desto mer kommer det bli accepterat att rycka på de 
rådande normerna, säger Robindahl. Mioström fyller i att reklambudskap är ett jättestarkt medel 
för att påverka samhället och därför är det lite skrämmande att inte fler i branschen tänker 
noggrannare i dessa frågor. Det är inte bara reklambranschen som måste tänka på det här, utan 
även TV, tidningar och representation på diverse kulturscener måste börja få en ökad inkludering:  

Reklamen är ibland som en liten svans som följer med, som är så här mobbad, nej den är inte mobbad 
utan tvärtom. Vi säger att det finns en Måns sen finns det Bill och Bull. Då kan jag tycka att reklamen 

är som Bill och Bull, man följer ledaren. - Mioström 

I frågan om hur stor medvetenhet det finns i branschen kring inkluderande reklam pratade 
Mioström om att många byråer inom reklambranschen jobbar efter rutin. Det kan bero mycket på 
att det kan vara väldigt stressigt där saker ska produceras och levereras snabbt och då kan det 
vara enklast att reproducera det som alltid har fungerat och gjorts. Det kan finnas ett motstånd i 
att ändra på branschens perspektiv menar Mioström och fortsätter prata om hur knöligt det kan 
vara i en diskussion med en kund, som kanske har ännu mindre koll än byrån själv. Sedan säger 
Mioström en intressant sak: 

Vi människor är väldigt bekväma, vi är väldigt lojala med våra begränsningar, vi tycker om att traska 
på i vårt, det är liksom människans natur. Samtidigt som vi också är förändringsbara och 

utvecklingsbara men jag skulle säga att den stora massan är ganska ”vi gör ingenting, vi tycker inte om 
förändring, förändring är jobbigt” och därför drar vi oss för att göra det. Sen kan det ju också vara så 

att du tror att du förlorar något på det, om jag som på en byrå ska börja ta in nya perspektiv då kan det 
vara som ” aha då kanske vi måste ta in annan personal också på byrån” och då blir det jättejobbigt tror 

man kanske, så man ser inte riktigt vinsterna utan man ser bara en massa jobb, det tror jag är ett 
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motstånd plus att du kanske, som det alltid är, du själv som kanske måste backa lite och det är det inte 
alla som vill heller. Man kanske måste lämna plats till någon annan. 

Men när väl en byrå väl har förändrat sitt perspektiv på hur reklam kan produceras och 
representeras av fler kanske det som kändes knöligt istället ses som ett sätt att återskapa en 
positiv bild av byrån. Slutligen medger dock Mioström att det allt som oftast är pengarna som 
styr och det är antagligen inte så många byråer som är beredda på att lägga pengarna på 
inkluderande reklam före en reklam som genererar mer snabba pengar till byrån. Robindahl ser 
dock ett ökande intresse för inkluderande reklam, speciellt så blir det mindre av den rent 
smaklösa reklamen i samhället. Avslutningsvis berättar Mioström om en erfarenhet från en 
föreläsning av en av Sveriges största Tv-kanaler: 

Vi gör inte tv, vi gör reklam, det är hela vår grundsyn, sen tv-programmen är ett medel för oss att sälja 
reklam, vi gör stålar.” ”Och då blev jag bara såhär ”jaha?” jag hade inte tänkt på det, jag tänkte det som 

en tv-kanal och på samma sätt skulle man kunna ändra med en byrå, alltså vi gör inte reklam, vi gör 
någonting för att stärka samhället och reklamen är medlet för det. 

6.2.4 Pondus Kommunikations arbete med 
inkluderande reklam 
I samtalen med respondenterna togs det även upp frågor kring hur Pondus Kommunikation jobbar 
med inkluderande reklam för att få en djupare förståelse om hur de arbetar med frågorna idag och 
framförallt veta vad Pondus behöver att utveckla i sitt arbetet med inkluderande reklam. Både 
Kimskog och Robindahl pratade i sina intervjuer om hur de tycker att Pondus är bra på att vara 
lyhörda inför kunden och jobbar tillsammans med densamme och komma fram till vad som 
behövs göras. På så vis bygger Pondus och kunden upp processen med reklamskapandet 
tillsammans. Båda fortsätter och berättar om gruppen människor som arbetar på Pondus. 
Kimskog lyfte upp mixen av människor, där alla har skilda typer av kompetenser och att det 
återfinns ett starkt socialt patos på byrån. Medan Robindahl nämnde att de flesta är likasinnade 
vilket gör det enklare för hela gruppen att diskutera könsrelaterade frågor och jämställdhet. Båda 
tar även upp den samsyn som finns för vad byrån inte skulle jobba med. Detta skulle tillexempel 
kunna vara reklam för vapen, viss politisk reklam eller reklam som utnyttjar barn och andra etiskt 
omoraliska stora snedsteg.  

I just arbetet med kund och hur Pondus har möjlighet att styra vilken riktning reklambudskapet 
kommer ta är det positiva reaktioner och svar. Både Mioström och Robindahl delger att det alltid 
går att informera kunden om vad Pondus anser är bäst för just dom och i och med att processen 
oftast är transparent och kundnära jobbar byrån och kunden fram resultatet tillsammans. Dock så 
tryckte Mioström på att det alltid går att presentera olika skisser till kunden och det ärr Pondus 
som väljer vad de vill presentera. Så på sätt har Pondus stor makt stora möjligheter på att styra 
och påverka kunden, däremot kan Pondus aldrig tvinga en kund till att välja och göra de skisserna 
som tas fram. Robindahl pratade om att Pondus alltid kan komma med nya perspektiv. Om en 
kund kommer med ett förslag som Pondus är kritiskt inställda till så medgav Robindahl och 
Mioström att de skulle försöka argumentera för en annan idé och presentera något som känns 
okej för byrån att göra. Mioström tog upp ett exempel: 

Försöka hitta dom största trådarna i kundens förslag, men inte på detaljnivå, utan ta ut. För mig så är 
det så att jag vaskar fram kärnan då, vad är det kunden vill ha? Det är det här och det här och det här, 
då vaskar man fram den kärnan och dom kärnämnena så gör man om detaljerna och säger att det här 

berättar det och det här kommer att göra det. 
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Om kunden fortfarande vill gå på sin idé skulle antagligen Pondus ta en diskussion internt om hur 
de skulle ställa sig i frågan enligt Robindahl.  

Intervjupersonerna svar går isär när samtalet om Pondus brukar diskutera vilka samhällseffekter 
en viss reklam kan få. Tillexempel sa Robndahl att de försöker hålla en kommunikation om vad 
Pondus anser är vettigt för byråns kunder medan Mioström påpekade att hen bara har 
kommunicerat det under arbetet med Umeå Kulturuhuvudstads broschyrerna. Det är inte alla 
kunder som är intresserade av det, anledningen tror Mioström är att kunderna kan bli rädda och 
att det blir så svart eller vitt och att kunden känner en mer rädsla än igenkänning. Hen fortsätter: 

Det finns vissa kunder som tycker att dom här frågorna är svåra och att dom hamnar i något slags 
fack /…/ När det gäller kommun, landsting och stora institutioner då är det självklara frågor som vi 

måste diskutera med kunden, men inte dom här småföretagen. 
Hur själva arbetet med inkluderande reklam fungerar på Pondus kommunikation just nu så 
berättade Robindahl att under arbetet med Kulturhuvudstadsbroschyrerna var det noga med att 
det skulle finnas ungefär lika stor representation av män som kvinnor. Något som bekräftades av 
Kimskog, som talade om att vissa projekt sätter igång diskussionen mer, speciellt projekt 
tillsammans med kommunen och landstinget. De ställer oftast krav på att det finnas lika delar 
män som kvinnor och personer med olika hudfärg. Robindahl anser att de försöker tänka på att få 
med flera olika etniciteter när de gör reklammaterial:  

Jag har gjort illustrationer nu till kommunen för förskola och jag har försökt se till att det finns med 
någon som inte är av svensk ursprung för att lyfta att alla finns. Det är sällan vi behöver diskutera så 

mycket kring det utan att det finns någonstans ändå där. Sen så kan man ju säkert bli bättre på att 
granska det man gör och prata om det kanske framförallt i efterhand och fundera vad hade vi kunnat 

göra bättre? Hade vi kunnat vinkla det på något eller visat något mer tänker jag. 

Både Robindahl och Mioström tyckte att Pondus har bra diskussioner om inkluderande reklam 
och hur de utmanar de rådande samhällsnormerna. Att de som arbetar på Pondus hela tiden 
försöker vara förstående, inlyssnande och hålla diskussionen vid liv. Tillexempel om någon på 
byrån skulle komma på en idé som var uppåt väggarna så hade någon vågat säga ifrån. De båda 
pratade även om vad Pondus bör förbättra i sitt arbete.  
Robindahl ansåg att de bör börja tänka efter ett extra varv för att bli medvetna om vad de gör, 
varför dom gör det och vad de vill uppnå med viss reklam. Hen tyckte även att Pondus kan bli 
bättre på att lyfta och tänka till mer på frågor kring inkludering och lyfta det mer i samtliga 
projekt och på så sätt påverka kunderna så långt det är möjligt. Mioström tyckte att Pondus skulle 
kunna driva frågorna om att utmana samhällsnormerna mycket längre:  

Nu är det som lite såhär ett försök att ”Hej vi är en snäll byrå”. Jag tycker att det skulle vara roligare 
personligen om det var ”Hej vi är en stenhård byrå och vi satsar på det här, för vi tror på det. 

6.3 Manualen 
Det har tagits fram en manual, eller handbok om hur reklam- och kommunikationsbyråer ska 
kunna implementera inkluderande reklam i deras arbete under en längre tid.  I den finns det 
metoder som kan vara till hjälp att förändra sitt arbete och få en mer inkluderande reklam. 
Manualen finns för beskådning under bilagor.  
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7. Slutsatser 
Slutsatserna ur denna studie togs fram utifrån den empiri som inhämtades från de kvalitativa 
intervjuerna med respondenterna från Pondus Kommunikation och bildsemiotiksanalysen av 
Umeå 2014 Kulturhuvudstadsår broschyrerna. Utifrån dessa konstaterades följande. 

Reklam påverkar vår syn på vad som är accepterat i samhället och påverkar vårt undermedvetna. 
Reklam är så mycket mer än att förmedla produkter och dess budskap. Det gör även intryck på 
oss människor om hur vår uppfattning om hur världen och samtiden ser ut (de los Reyes, 2005, 
Rosengren och Sjödin 2011).  
Något som kom fram i analysen var att en ökad inkludering skulle ge de personer som inte är 
vana att se sig själva i reklam större möjlighet känna sig representerade. De hittills 
underrepresenterade grupperna skulle utöver detta utgöra en större målgrupp och reklamen skulle 
dessutom bättre spegla hur dagens samhälle ser ut. 

I intervjuerna med respondenterna från Pondus framkom att det inte finns något speciellt 
policydokument eller riktlinjer för att arbeta med en inkluderande reklam. Det verkar som att 
personerna mer eller mindre hade dessa frågor som intresse på sidan om och försökte arbeta med 
att inkludera olika perspektiv i material som gjordes. Det är sällan att en enskild person ser sig 
som den som reproducerar normer eller stereotyper vilket kan vara problematiskt. Det ska istället 
vara reklambyrån som ska jobba med inkluderande frågor tillsammans och därför anser jag, 
utifrån den studie som genomförts, att Pondus bör sikta på att skaffa ett policydokument om hur 
de ska underlätta det framtida arbetet med inkluderande reklam.  

Då kommunen har fattat en stor del av besluten om vad som skulle finnas i Umeå 2014-
broschyrerna så är det märkligt att de inte uppmärksammat avsaknaden av homosexuella par, 
personer med funktionsnedsättning och personer med annan etnicitet än den vita västerländska. 
Det är även kommunen som tagit beslut om vilka olika projekt som skulle vara med under 
kulturhuvudstadsåret. Kanske kunde dom funderat mer på inkludering av olika slags människor 
redan här? 
Dock så talade respondenterna från Pondus Kommunikation om deras möjligheter att påverka 
sina kunder då de gärna vill arbeta nära och tillsammans i processen. Detta är något som Pondus 
bör arbeta mer med. Att ta fram specifika riktlinjer eller ett policydokument gällande arbetet med 
inkluderande reklam hade gjort att resultatet av broschyrerna hade haft en mer inkluderande 
reklam som hade lett till högre representation. En positiv bieffekt av detta skulle vara att byrån 
når ut till en större och bredare målgrupp vilket i förlängningen bör leda till högre intäkter.  

Det talades även om att broschyrerna och hela kulturhuvudstadsåret skulle lyfta upp ord som 
medskapande, öppenhet, kreativitet och mångfald. Jag ställer mig frågande om till vilken 
mångfald som det talas om. Visst var det en stor mångfald på olika kulturella evenemang men det 
saknades en mångfald av olika slags människor vilket analysen visar. Det fanns visserligen 
personer med olika etniciteter och personer med funktionsvarianter. I en broschyr som ska lyfta 
mångfald kan dock 1.1% personer med synlig funktionsnedsättning betraktas som alltför låg 
representation. Det kan också betraktas att 5,4% av det totala antalet personer som faktiskt fick 
komma till tals i broschyrerna hade annan etnicitet än den vita västerländska också är för låg 
representation. Då det är sannolikt att fler än 5.4% av Umeås befolkning har en annan etnicitet än 
vit västerländsk går det att saga att broschyrerna inte speglar hur Umeå kommun ser ut i 
verkligheten. 
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Men som en av de intervjuade personerna sa så fokuserades det mest på att inkludera samer på ett 
så korrekt sätt som möjligt. De visar att de vågar bryta rådande stereotyper med vissa val av 
bilder, framförallt med bilden på den samiska kvinnan som håller i en renkalv (figur 6). Pondus 
har även lyft fram kvinnor lika mycket som män, vilket är en bra början. När en byrå lyfter fram 
jämställdheten mellan kön ger det en ökad medvetenhet om jämställdhet vilket kan leda till att 
föra upp andra maktperspektiv. Vilket i sin tur kan ge en ökad representation av olika människor i 
reklamklimatet.  

En tanke som flyger genom mitt huvud är hur det kommer sig att Pondus är så pass duktiga på att 
ha jämn fördelning mellan män och kvinnor men är lite sämre på att inkludera olika etniciteter 
och personer med funktionsnedsättning. Det kan bero på att det är en homogen vit grupp 
människor där fördelningen mellan män och kvinnor är ungefär lika och ingen har någon synlig 
funktionsnedsättning. Som tidigare nämnts i rapporten så är det svårt att bryta normer och det är 
lätt att reproducera sig själv istället för att tänka ett varv extra på vad det är som produceras. 
Detta gäller speciellt vid stressiga situationer där material ska göras klart snabbt. Hade reklamen 
och kommunikationen som Pondus producerar sett annorlunda ut om det hade varit 30% av byrån 
som hade en synlig funktionsnedsättning eller om det hade funnits en större mix av olika 
etniciteter?  Det hade den säkerligen eftersom människor har en tendens att producera och 
reproducera utifrån vad dom ser är normen runt omkring dom.  

Pondus Kommunikation vill vara en medveten byrå och arbeta med att förbättra 
reklambranschens förlegade normer och de arbetar idag med att försöka få en jämn fördelning av 
män och kvinnor i sina material i jämförelse med hur mycket andra byråer i branschen arbetar 
med dessa frågor. Men branschen i stort och likväl Pondus har en del att jobba med och utifrån 
analysen och mina erfarenheter av den kommunikation och reklam som återfinns i samhället 
kommer här några punkter som skulle förbättra Pondus Kommunikations och andra 
reklambyråers i branschens arbete med inkluderande reklam och kommunikation. Först och 
främst bör de ta fram ett policydokument om hur de ska arbeta för att få en ökad representation i 
sin kommunikation. Med det dokumentet kommer en ökad kunskap om etnicitet, funktionalitet, 
sexualitet, klass och intersektionalitet vilket kommer göra att Pondus och andra byråer får ett 
bredare synsätt på representation i kommunikation och reklam. Här kommer de behöva ta sig en 
funderare på vad dom gör, varför dom gör det och vad dom vill uppnå med en inkluderande 
reklam och kommunikation. Nästa steg är att Pondus och andra byråer börjar granska och 
rannsaka sina arbeten och diskuterar gemensamt om inkludering i sitt material. Ju tryggare de blir 
att prata om det sinsemellan så kommer ett självförtroende byggas upp så de kan börja påverka 
sina kunder mer så även de tar inkluderande reklam på allvar och ser det som ett sätt att få ökad 
försäljning. 
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9. Tack till 
Under arbetet har jag haft stor hjälp av diverse personer som har hjälpt till att läsa igenom och 
granskat mitt arbete och gett mig feedback, ett stort stort tack till er! Jag hade inte heller kunnat 
gjort detta utan de personer som ställde upp att bli intervjuade på Pondus Kommunikation, tack 
för att ni verkligen tog er tid till att svara på mina frågor. Sist men inte minst tack till mina två 
handledare, Karin på Universitet och Marika hos Pondus Kommunikation, utan ert stöd och er 
hjälp hade det blivit betydligt tuffare att skriva denna rapporten! 
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11. Bilagor 
Här nedanför följer bilagor till rapporten. Dessa två bilagor är ”Kvalitativa intervjufrågor” och 
”Manualen”. 

11.1 Kvalitativa intervjufrågor 
Kvalitativa intervjuer 

Introduktion  
• Presentation av mig själv  
• Berätta var jag kommer ifrån (Umeå Universitet: Medieproducent programmet)  
• Förklara vad examensarbetet handlar om, samt syftet med intervjun och hur lång tid den 
beräknas ta 
• Informera om hur data kommer hanteras, exempelvis deras anonymitet. Samt fråga om det är ok 
att spela in samtalet  
• Förklara att det inte finns något rätt eller fel och att jag inte tar ställning till något i samtalet  

Inledande och allmänna frågor  
• Bakgrundsfakta om intervjupersonen (ålder, utbildning, yrkesroll, anställning, tidigare jobb osv)  
• Vad gör byrån?  
• Vad har byrån för kunder idag?  
• Om du skulle ge Pondus Kommunikation tre kärnvärden, vilka skulle det vara? • Är ni inriktade 
på något särskilt område?  
• Vad tycker du att ni är speciellt bra på?  
• Finns det några uppdrag ni inte tar, dvs tackar nej till?  
• Har ni några speciella riktlinjer eller policys i ert reklamskapande?  

Begreppsfrågor  
• Hur definierar du bra reklam och kommunikation? 
• Hur definierar du dålig reklam och kommunikation? • Är inkluderande reklam något du har 

hört talas om? 
• Om ja, hur då? 
• Om nej, vad tänker du/ni på när du hör inkluderande reklam? 
• Vad tycker du inkluderande reklam innebär? 
• Diskuterar ni kring normer, genus, sexuell läggning, etnicitet, funktionalitet på Pondus 

kommunikation? (en fråga i taget) 
• Om ja, hur tar det sig i uttryck i så fall?  
• Varför finns det inte så mycket inkluderande reklam, där alla kan känna igen sig i tror du? 

Specifika frågor  
Exempel med Umeå 2014 foldrarna 
• Vad ville Umeå 2014 ha hjälp med när ni inledde samarbetet?  
• Kan du berätta hur idén kom till med broschyrerna?  
• Vad var syftet och vad vill ni uppnå med broschyrerna?  
• Vilka är målgruppen?  
• Vänder ni er till befintliga eller nya kunder?  
• Hur var Umeå 2014 bemötande när ni presenterade idén för första gången?  
• Var det några särskilda värden ni ville lyfta fram med broschyrerna?  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• Hur väljer ni ut personerna i broschyrerna som porträtteras?  
• Diskuterar ni kring normer, genus, etnicitet och sexualitet vid urvalet av personerna? När?  
• Finns det någon risk att det inte känns genuint med det breda urvalet?  
• Finns det någon risk att man “spär på” fördomar för vissa stereotyper?  
• Hur har broschyrerna mottagits?  
• Har ni fått någon kritik?  
• Är ni involverade i diskussionen när Umeå 2014 presschef bemöter kritik gällande reklam? 
• Berätta om vilka styrkor och svagheter du ser med reklamen  

Fördjupande frågor  
Inkluderande reklam  
• Vad anser du att det finns för fördelar med inkluderande reklam? 
• Varför tror du att en ökad representation i reklam behövs? 
• Hur kommer det sig, tror du, att normerna inom reklam ser ut som de gör? 
• Hur kan inkluderande reklam stärka ett varumärke? 
• En del anser att reklam inte kan vara inkluderande och samtidigt rikta sig till en målgrupp. Vad 

tycker du om det? 
• Tänk dig att en kund ber er att rikta er mot en väldigt smal målgrupp, hur kan man göra 

inkluderande reklam då? 
• Kan inkluderande reklam ha andra effekter än försäljning? I så fall, vilka?  

Relation mellan kund och byrå  
• Vilka möjligheter har ni som byrå att styra reklambudskap i relation till er kund? • Brukar ni 
diskutera kring samhällseffekter och inkluderande reklam med era kunder?  
• Vad är din uppfattning om hur stor medvetenheten och kunskapen är kring detta?  
• Föreställ dig att er kund lägger fram ett förslag som ni är kritiskt inställda till, hur bemöter ni 
detta?  

Etik och moral  
• Hur uppfattar du att branschens generella uppfattning kring etik och moral är? • Vad innebär 
etik och moral för dig i din yrkesroll?  
• Tar din byrå särskilt ansvar gällande etik och moral?  

Samhällsansvar/ samhällsnytta  
• Forskning menar på att reklam och kommunikation påverkar samhället mer än bara försäljning 
av tjänster och produkter. Vad anser du om detta?  
• Hur kan man som reklambyrå bidra till ett bättre samhälle?  
• Kan du beskriva din syn på reklambyråers generella ansvar samt din byrå?  
• Det talas ofta om reklambyråers ansvar och förpliktelser gentemot samhället, men vad ser du 

för möjligheter med den påverkan reklamen har? 
• Anser ni att ni som byrå har möjligheten att påverka och eller utmana samhällsnormer?  
• Hur ser du på din påverkan på samhället i skapandet av dina produktioner? 

Avslutande frågor  
• Är det något du skulle vilja diskutera som vi inte tagit upp?  
• Tackar för att intervjupersonen tog sig dit och medverkade i intervjun.  
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11.2 Manualen
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