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Research questions: Do Swedish citizens consider the societal questions, ethnicity, 
religion and gender roles are inappropriate to use in a humorous manner in advertising 
activities?

Purpose: The purpose of this study, is to examine how humour in commercials and 
advertisements is perceived of people in the age 20-30 as well as to examine whether is 
considered inappropriate on current societal questions. 

Method: The quantitative study was based on secondary data from articles with the 
subject of humor and communication.  A survey with 28 questionnaires was conducted and 
compiled in charts to provide an overview. The quantitative study was a compliment to the 
qualitative study, which was based on secondary data from articles and books and the 
subject of humor, communication and humor techniques. 28 interviews was held and 
analyzed according to the theories and generated a conclusion. 

Conclusion: The respondents’ opinion whether or not to use ethnicity, religion or gender 
roles in advertisement or commercials varied from offensive to entertaining. However, 
there was an all over negative opinion concerning using religion in a humorous way, as 
opposed to ethnicity and gender roles, were the opinion varied from offensive to 
entertaining. Therefore, it’s considered more inappropriate to use religion than ethnicity
and gender roles, which is moderate appropriate in humorous commercials or 
advertisement, although it should be done with caution. 
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Frågeställning: Anser svenska medborgare i åldersgruppen 20-30 år, att 
samhällsfrågorna, etnicitet, religion och könsroller är opassande att använda på ett 
humoristisk vis i reklamsammanhang?

Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur humor i reklamfilmer och annonser 
uppfattas och tolkas av människor mellan 20-30 år för att sedan undersöka om det anses 
vara opassande i aktuella samhällsfrågor.

Metod: Den kvantitativa studien baserades på sekundär data från artiklar med ämnet 
humor och kommunikation. En mätning med 28 enkäter genomfördes och sammanställdes
i ett diagram för att ge en översikt. Den kvantitativa studien användes som ett komplement 
till den kvalitativa studien som baserades på sekundär data från artiklar och böcker om 
ämnet humor, kommunikation samt kommunikationsteknik. 28 intervjuer genomfördes 
och analyserades i enlighet med teorierna och genererade en slutsats.

Slutsats: Respondenterna hade delade åsikter huruvida etnicitet, religion eller könsroller i 
humoristiska reklamfilmer eller annonser var stötande eller underhållande. Däremot var 
uppfattningen angående religion huvudsakligen negativt till skillnad från etnicitet och 
könsroller där uppfattningen varierade mellan stötande till underhållande. Därmed har 
undersökningen konstaterat att det anses mer opassande att använda religion än etnicitet 
eller könsroller i humoristiska reklamfilmer eller annonser, dock bör det göras med 
försiktighet.
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1. Inledning

Nedan presenteras bakgrund om ämnet, problemformuleringen, frågeställningen, syftet, 
avgränsningarna samt valet av de reklamfilmer och annonser som använts i studien. Denna 
del ger en inblick till vad arbetet handlar om.

“The human race has only one really effective weapon and that is laughter.” -Mark Twain
(Quotery, 2014)

Perceptionen av något som anses vara “roligt” är en tolkning av det som finns i människors 
medvetande. (Dennett, 1991) Evans, Foxall och Jamal (2012) hävdar att marknadsförare 
använder skämt i olika former i reklamsammanhang för att fånga uppmärksamhet 
samtidigt som de vill skapa en positiv attityd gentemot varumärket. Däremot har ingen 
etablerad teori funnits, om var eller hur humor bör användas för att skapa denna positivitet 
och inte heller hur det går att undvika de negativa aspekterna som kan medföras. 

Huruvida något anses som humoristiskt i ett reklamsammanhang, är en individuell 
uppfattning som är baserad på en personlig tolkning. Psykiatern Goldstein hävdar att alla 
individer har olika rytmer i sitt beteendemönster och olika individer föredrar skilda 
sinnesmodaliteter.  (Lester, 1996) Ett ämne som exempelvis samhällsfrågor, där 
definitionen av vad som inkluderas är en tolkningsfråga, kan uppfattningen både vara 
underhållande eller stötande i ett humoristiskt sammanhang. (Willibald, u.å) Av denna 
anledning väcktes intresset för att ta reda på om det anses passande när humor används
tillsammans med tre olika samhällsfrågor, där den första samhällsfrågan, etnicitet och 
etniska grupper, definieras enligt nationalencyklopedin (2014, Etnisk grupp) som ett 
gemensamt ursprung och studien ämnar fokusera på olika ursprung utanför den nordiska
härmed kallad icke-kaukasiskt etniska gruppen som omfattar människor med mörkare 
pigment i huden samt utländskt ursprung. Andra frågan är religion och religiösa personer 
och förklaras enligt nationalencyklopedin (2014, Religiös) som ett sammanhängande 
trossystem som oftast kännetecknats av tro på en eller flera gudar. Sista frågan, könsroller, 
är en term som enligt nationalencyklopedin (2014, Könsroll) är sociala och kulturellt 
betingade skillnader mellan könen.

1.1 Bakgrund
Humor har inte alltid varit ett accepterat marknadsföringsverktyg hos marknadsförare. 
Den kända reklammakaren David Ogilvy var så negativt inställd till det att han uttalade sig 
om sin åsikt angående underhållning i reklamsyfte 1963 med att säga “Good copywriters 
have always resisted the temptation to entertain”. (Weinberger och Gulas, 1992 s.35) 
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Underhållning som verktyg har dock stärkt sin position under åren som en relevant och 
effektiv marknadsföringsåtgärd, tillräckligt mycket att Ogilvy ändrade sin ståndpunkt 1982 
angående underhållning i marknadsföring och sa då “I have reason to believe that… humor 
can now sell”. (Weinberger och Gulas, 1992 s.35) Detta påvisar att användningen av humor 
har ökat under åren i reklamsammanhang.

I modern tid hävdar Evans, Jamal och Foxall (2012) att humor grundar sig i en positiv 
känsla som väcks av någon impuls eller förbjuden känsla, av att någon social norm bryts 
eller att ett beteende inte är i enlighet med normen i en befintlig situation. Fortsättningsvis 
anser de att humor är effektivt när det kommer till att väcka uppmärksamhet samt att 
sannolikheten för att budskapet skall mottas positivt ökar, dock innebär detta inte att 
budskapet tas emot och tolkas på avsett sätt av konsumenten.

Ämnet humor och hur det uppfattas i reklam har undersökts tidigare där exempelvis 
Weinberger och Spotts (1989) studie handlade om perception av humor i USA samt 
Storbritannien, där frågeställningen lydde: “Do British and American advertising executive
differ in their views about the use of humor in advertising?” (s.39). Undersökningen 
skickades till 150 olika agenturer i USA och fick respons av 49 %, samt skickades till 26 
agenturer i Storbritannien med respons av 62 %. Undersökningens resultat visade att de 
brittiska agenturerna var mer accepterande och positiva gentemot humor i reklam och 
anser att användningen av humor ger en mer effektiv respons av konsumenter. 
Fortsättningsvis visade studien att USA däremot har en mer seriös syn på humor vilket 
resulterar i att de inte har lika positiv syn på användning av humor i reklam. Detta bevisar 
att det inte finns en generell nivå av humor utan olika kulturer reagerar annorlunda på
humor i reklam beroende på tolkning. (Weinberger och Spotts, 1989) 

1.2 Problemformulering
Kellaris och Cline (2007) hävdar att många av de mest minnesvärda annonskampanjer 
involverar någon form av humor, marknadsförare använder denna strategi för att locka 
kunder till sina produkter eftersom konsumenter tycker om att bli underhållna. Människor 
kommer ägna mer uppmärksamhet åt en humoristisk reklam än en informativ och nyckeln 
till en rolig reklam är att hitta en nivå som är passande för både produkten och 
konsumenten. Gränsen mellan rolig och stötande kan dock ofta vara känslig och 
marknadsförare bör vara säkra på att de positiva effekterna uppväger de negativa innan 
reklamen lanseras. (Kellaris och Cline, 2007) Studien avser undersöka om det uppstår en 
positiv eller negativ effekt när humor baserat på aktuella samhällsfrågor används i reklam i 
Sverige. I denna studie kommer de aktuella samhällsfrågorna, etnicitet, religion och 
könsroller som används i humoristiskt sammanhang i reklamfilmer och annonser att 
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undersökas och därefter kommer en slutsats att dras om vad som anses passande enligt 
normen idag. 

1.3 Frågeställning
Anser svenska medborgare i åldersgruppen 20-30 år, att samhällsfrågorna, etnicitet,
religion och könsroller är opassande att använda på ett humoristisk vis i 
reklamsammanhang?

1.4 Syfte
Syftet med denna studie är att ta reda på hur humor i reklamfilmer och annonser uppfattas 
och tolkas av människor mellan 20-30 år för att sedan undersöka om det anses vara 
opassande i aktuella samhällsfrågor.

1.5 Avgränsning
Då humor är en teknik som är applicerbart i en bred variation av marknadsföringsverktyg 
baserat på vilket ämne som marknadsföraren anses tycka lämpligt, avser avgränsningen att 
motivera varför de områden som studien omfattar är relevanta istället för att beskriva vad 
studien ej omfattar. 

Det första ämnet är etnicitet och fokusen kommer då vara på humor på bekostnad av en 
icke-kaukasisk etnisk grupp. Ämnet valdes för att uppskattningsvis var 1,5 miljoner av 
Sveriges befolkning födda utomlands år 2013, samma år ökade också invandringen med 12 
% mot föregående år. (Migrationsinfo, 2014). Det tyder på ett aktuellt mångkulturellt 
samhälle, vilket gör etnicitet i humoristiska sammanhang relevant att studera. 

Det andra aktuella ämnet är religion. Undersökningsområdet är relevant i ett humoristiskt 
sammanhang eftersom flera olika religioner praktiseras i Sverige, varav tre religioner är 
utmärkande, grundat på antalet anhängare. De är: Kristendomen, Judendomen samt Islam. 
(Migrationsinfo, 2014)

Tredje och sista samhällsfrågan som kommer att undersökas är hur könsroller ur ett 
humoristiskt perspektiv i marknadsföringsåtgärder uppfattas. Ämnet är aktuellt då 48,4% 
av 1318 stycken anmälningar där antalet är baserat på anmälningar som inkom till 
reklamombudsmannen under tiden som studien genomfördes, har blivit kategoriserade 
under prövningsgrunden “könsdiskriminerande”. (Reklamombudsmannen, 2014)

Studien kommer också att avgränsas angående marknadsföringsverktyg till reklamfilmer 
samt annonser. Den typen av marknadsföringsverktyg når ett bredare klientel eftersom de 
annonseras öppet och framgången av humoristiska marknadsföringsåtgärder beror 
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därmed på privatpersoners uppfattning av vad som anses roligt eller stötande och av den 
anledningen kommer studien utesluta företag och fokusera på privatpersoner.

För att studien inte ska bli för omfattande har avgränsning till geografiska områden dragit 
där Västerås kommer ligga till grund för majoriteten av intervjuerna samt 
enkätinsamlingen, en intervju har också genomförts i Stockholm då 
reklamombudsmannens kontor befinner sig där. Avslutningsvis har en avgränsning 
angående ålder gjorts till åldersspannet 20-30 år för att få en tydligare inblick på om det 
finns en generell tolkning vid denna målgrupp. 

1.6 Val av reklamfilmer samt annonser
Reklamfilmerna samt annonserna som använts i studien har publicerats på den svenska 
marknaden. Annons 1 som gjorts av GB Glass visar en ny lakritssmak. . Bilden har en svart 
bakgrund och visar en text som lyder “Nogger Black” (se bilaga 1). Annonsen har anmälts 
till Diskrimineringsombudsmannen (DO) och anses innehålla flera element som kan tolkas 
som rasistiska. (Diskrimineringsombudsmannen, 2014) Annons 2, vars annonsör är Hi-fi 
klubben, består av en annons med en bild på en målning av Maria och Jesusbarnet där 
barnet är utbytt mot en högtalare och har en text som lyder “Ljudevangeliet”. (se bilaga 2) 
Annonsen har anmälts till reklamombudsmannen för att den är stötande och strider mot 
goda seder. (Reklamombudsmannen, 2014) Annons 3 som annonseras av Svenska Mässan 
och Hotell AB (se bilaga 3) visar en kvinna som sitter vid ett skrivbord med fötterna på 
bordet och en text som lyder “boka möten som en man” följt av exempel i punktform. 
Annons 3 har erhållits via reklamombudsmannen och anmälts för opassande- och 
diskriminerande innehåll. (Reklamombudsmannen, 2014)

Reklamfilm 1, vars annonsörer är Comviq, visar en man med utländsk bakgrund och 
brytning som arbetar i en kiosk. I reklamfilmen träffar han en kvinnlig PT och blir själv 
inspirerad av att arbeta som det. Reklamfilmen har erhållits från reklamombudsmannen 
och har anmälts för stereotypiskt innehåll. (Comviq, 2012) (Reklamombudsmannen, 2014)
Reklamfilm 2 är gjord av Red bull och innehåller en humoristisk anspelning av Jesus samt 
en mirakulös händelse ur bibeln när Jesus går på vatten. Reklamfilmen har hittats via 
Youtube och har använts i studien för att se hur respondenterna reagerar till användningen 
av religion i humor på ett humoristiskt vis. (P Dubb, 2012) Reklamfilm 3 som gjorts av Jack 
and Jones visar en form av en träningsvideo som innehåller lättklädda kvinnor och 
insinuerar sexuella aktiviteter. Reklamfilmen har anmälts hos reklamombudsmannen för 
stereotypiskt-, sexistiskt- och könsdiskriminerande innehåll. (ILoveStyle.be, 2011) 
(Reklamombudsmannen, 2014) Samtliga reklamfilmer och annonser har erhållit en stark 
reaktion av befolkningen och har på något vis väckt massa känslor och åsikter. Av denna 
anledning anses de vara relevanta att använda i studien
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2. Teoretisk referensram

Nedan presenteras den teoretiska referensramen som kommer assistera studiens 
undersökning samt till viss del ligga till grund för analysen. 

2.1 Kommunikationsmodellen
Axelsson och Agndal (2005) hävdar att en vanlig utgångspunkt för konkurrensmedlet 
påverkan är en kommunikationsmodell (se figur 1). De argumenterar för att effekten 
sändaren vill uppnå hos mottagaren beror på kommunikationen mellan båda parterna, och 
hur denna information tolkas varierar utifrån mottagarens värderingar. Innan budskapet 
nått mottagaren kommer informationen störas av ett “brus” som utgör ett hinder i 
kommunikationsprocessen som avgör om mottagaren är mottaglig för budskapet över 
huvud taget (Evans, Jamal och Foxall, 2006). Detta “brus” är olika störningskällor och 
distraktioner bestående av överexponeringen av reklam. Det har uppskattats att en vanlig 
privatperson utsätts för minst 2000 reklambudskap varje dag och att cirka 1900 av dessa 
budskap passerar konsumenten som “brus” och går förbi ouppmärksammat (Evans, Jamal 
och Foxall, 2006). Överlever budskapet detta “brus” och blir mottaget hos konsumenten är 
kommunikationsprocessen slutförd.

Figur 1: Kommunikationsmodellen (Nilsson, 2011)

2.2 Humor som en uppmärksamhetsteknik
Evans, Jamal och Foxall (2006) hävdar att användandet av humor ökar uppmärksamheten 
hos konsumenten samt att det förbättrar igenkännandet av varumärket. De påstår också att 
tidigare forskning visade att 94 procent av de som arbetade med marknadsföring anser att 
humor fungerar som ett effektivt verktyg för att väcka konsumenters uppmärksamhet. 
Fortsättningsvis argumenterar Weinberger och Gulas (1992) att 55 procent av dessa också 
anser att humorbaserad reklam är överlägsen till icke humor-baserad reklam när det 
handlar om att fånga konsumentens uppmärksamhet. Kellaris och Cline (2007) resonerar 
att humor i reklam engagerar och involverar tittaren, överkommer tveksamhet att köpa 
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och drar konsumenternas uppmärksamhet till produkten. Fortsättningsvis argumenterar 
de också för att vissa av de mest minnesvärda reklamfilmerna är humoristiska.

2.3 Humorns konstruktion
Warren och McGraw (2013) resonerar att litteraturen om humor utanför 
marknadsföringens ramar har en underliggande negativ ton. Fortsättningsvis 
argumenterar de också att forskare från varierande teoretiska perspektiv hävdar att humor 
bland annat kräver nedvärdering, fel justering, frigörelse av förtryckande, antisociala 
känslor och förnedrande händelser utomstående sig själv. Smyth (1986) fortsätter att 
argumentera i liknande anda och hävdar att relationen mellan humor och ett kränkande 
ämne, är ett sätt att uttrycka hämmade impulser samtidigt som personen undviker psykiskt 
ansvarstagande inför ett känsligt och tabubelagt ämne.

2.4 Humor som teoribegrepp
Lynch (2004) resonerar att majoriteten av humorns litteratur baseras på två kategorier, en 
individuell kategori och en som baseras på humors funktion i sociala interaktioner, vilken
är dualistisk i sin natur. Cho (1995) hävdar däremot att det finns ytterligare en kategori 
inom humor, den känslosamma kategorin, som baseras på den individuella kategorins tre 
underteorier; Orimlighetsteorin, Befrielseteorin samt Överlägsenhetsteorin.

2.4.1 Orimlighetsteorin “Incongruity theory”
Lynch (2004) och Meyer (2000) resonerar att orimlighetsteorin går ut på att skratt är 
baserad på en intellektuell aktivitet eller när människor blir överraskade, om något oväntat 
händer eller är annorlunda i ett säkert scenario. Människor skrattar åt saker som 
överraskar dem eller på något sätt bryter mot accepterat mönster men det ska vara 
tillräckligt nära normen för att inte upplevas som hotande, men tillräckligt annorlunda för 
att vara anmärkningsvärt. Teorin betonar kognition, att individer måste rationellt ha 
kommit att förstå typiska mönster av verkligheten innan de kan märka skillnader i
verkligheten. En humoristisk situation måste involvera en person som har en bild av 
situationen som verkar normal och en annan bild av situationen där det är ett brott mot 
den naturliga ordningen (Janel Eisenbraun och Wilkins, 2009). Perks (2012) argumenterar 
också att teorins essentiella element är igenkännlighet och orimlighet för att det ska 
uppfattas som underhållande och olika metoder för att verka humoristisk enligt denna 
teori inkluderar, efterapning, förlöjligade och svikna förväntningar.
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2.4.2 Befrielseteorin “Relief theory”
De två aspekterna som Lynch (2004) påstår behöver tas hänsyn till i teorin, är de 
psykologiska och de fysiska aspekterna. Fortsättningsvis hävdar Lynch (2004) även att 
skämt som används som stressreducering agerar som ett befriande verktyg och han 
belyser också de medicinska fördelarna då den komplexa kroppsrörelsen som sker när en 
person skrattar bland annat avlastar muskelspänningar, ökar syreupptaget och hjälpar att 
motarbeta infektioner. Enligt denna teori kan skratt vara ett resultat av en 
energiuppbyggnad i kroppen och som Meyer (2000) hävdar, när en person omedvetet 
överkommit sociala hämningar. Denna energi består av nervositet som uppstått när en för 
stor belastning av obehagliga känslor blir för mycket att hantera, kroppens sätt att ta hand 
om denna överblivna energi blir då att skratta. (Lynch, 2004) Perks (2012, s.124) använder 
Platos citat “mixed pleasures of the soul” i befrielseteorin och hävdar att människor 
behöver gå igenom processen att frigöra sig från smärtan eller energiuppbyggnaden för att 
uppleva njutningen.

2.4.3 Överlägsenhetsteorin “Superiority theory”
I enlighet med befrielseteorin, så involverar överlägsenhetsteorin emotionella variationer. 
Däremot är resonemanget att i denna teori är det en part som blir road på någon annans 
bekostnad. (Perks, 2012) Denna typ av överlägsna humor är en av de äldsta analyserna och 
går tillbaka till Plato och Aristoteles som förklarar humor som en form av hån eller förakt 
och oftast var det riktad mot en själv. (Lynch, 2004) När en person inte uppfyller de sociala 
normerna blir hen underlägsen och till synes komisk. Fortsättningsvis argumenteras att 
den överlägsna humorn är ett sätt att anpassa sig till de överlägsna, alltså att utövaren av 
humorn får känslan av att inte vara lika underlägsen som den skämtet handlar om. (ibid)

2.4.4 Socialistisk humor
Lynch (2004) resonerar att socialistisk humor till viss del inkorporerar den individuella 
kategorins tre teorier; Orimlighetsteorin, Befrielseteorin samt Överlägsenhetsteorin. Den 
socialistiska humorn består av en paradox där det innebär att humorns funktion är att 
skapa en organisatorisk kultur men samtidigt gör den det motsatta. Fortsättningsvis 
argumenterar Lynch (2004) att för att förstå hur humor fungerar i sociala interaktioner, 
behöver den vara baserad på samt en kombination utav de tre teorierna av motiverande 
humor för att övergå till socialistisk dualism. Orimlighet fungerar som en bas som formas 
till en igenkännande humor som är en metod att förstå och uppmärksamma dualiteten i 
humorn. Överlägsenhet som en motivation av humor formar grunden till att förstå hur 
personer identifierar andra och hur personer kontrollerar eller motstår andra. Den sista 
delen, vilket är befrielse, används för att influera kontrollen och motståndet humor har 
organisationer. (ibid)
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2.4.5 Känslosam humor
Cho (1995) hävdar att det är det tematiska innehållet samt den psykologiska 
upphetsningen som är utgörande komponenter i den känslosamma humorn. Olika 
reklamåtgärder bör lyckas förmedla en hög känsla av upphetsning, både positiva som 
spänning, men också negativa känslor som exempelvis ilska och rädsla hos målgruppen. 
Dessa känslor tillsammans med ett humoristiskt meddelande blir en lyckad kombination 
då personen får ett känslomässigt utlopp för upphetsningen.(ibid)

2.5 Grader av humor
Veatch (1998) resonerar att viss humor är roligare än annan på grund av att ”mer är 
bättre” (s.181) i form av komplexitet, igenkännlighet och intensitet där de två sistnämnda 
graderna agerar i ett samspel. 

Komplexiteten i ett skämt definierar Veatch (1998) som att när humor innehåller många 
gömda inkorporerade överträdelser på det normativa beteendet som lyssnaren lägger 
märke till, uppfattas skämtet som roligare än om få skulle märkas. Å andra sidan om en 
humoristisk situation utvecklas genom att berättaren peka ut fler överträdelser i skämtet 
eller kan den också förlängas och intensifieras. Fortsättningsvis förklarar Veatch (1998) att 
om personen som blir utsatt för skämtet däremot njuter av själva överträdelsen eller 
kränkningen av en annan person, grupp eller situation eller om poängen med skämtet är 
att göra narr av en grupp som i det sällskapet, eller för lyssnaren inte är omtyckta, kan 
skämtet intensifieras ytterligare. Anledningen är på grund av distansen som personen tar 
gentemot skämtet när hen ogillar objektet eller objekten som utgör det humoristiska i 
skämtet.

Veatch (1998) hävdar att igenkännligheten i överträdelsen i det humoristiska 
sammanhanget spelar en betydande roll. Människor kan uppleva något som humoristiskt 
när de känner igen sig i skämtet eller när de har befunnit sig i en liknande situation. Veatch 
(1998) förklarar detta då de har upplevt en liknande situation eller scenario, så har 
människor en klar förståelse för en situation och kan relatera till den och humorn 
intensifieras därför på grund av denna förståelse.

2.6 Humor i kommunikation.
En kompetent form av kommunikation definieras som “the extent to which objectives 
functionally related to communication are fulfilled through cooperative interaction 
appropriate to the interpersonal context”. (Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier, 2006 
s.179) Definitionen är alltså att beroende på en personlig tolkning i en samarbetande 
interaktion mellan två eller flera parter som är föränderlig beroende på personer samt den 
fysiska miljön de befinner sig i. De argumenterar också för att kommunikationen behöver 
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vara både effektiv och passande, samt att något som anses generellt “passande” i en 
specifik situation uppfyller normen för just den situationen.
Det betyder dock inte att den formen av kommunikation är passande i alla situationer, utan 
kan i en annan situation anses som direkt opassande. (ibid) Lynch (2004) argumenterar för 
att använda humor som ett kommunikationsverktyg och förklarar det, i likhet med Bekelja
Wanzer och Bainbridge Frymier (2006) som en process där humor är ett meddelande 
skickat av en person eller grupp. När meddelandet är skickat är det beroende av att en 
grupp fångar upp meddelandet och sedan tolkas av den personen eller gruppen som tar i 
beaktning det sociala scenariot och rollen humorn har i det sammanhanget.

2.7 Den topografiska modellen
Modellen kommer ur den psykodynamiska teorin om personlighet där Hjelle och Ziegler 
(1992) förklarar att i den topografiska modellen är en personlighet organiserad och 
existerar i tre nivåer av medvetenhet; den medvetna, omedvetna och det undermedvetna. 
Fortsättningsvis argumenterar de om att när dessa tre nivåer sammanställs skapas en 
karta över sinnet där mentala moment som exempelvis tankar varierar i medvetenhet. I 
denna studie kommer enbart den medvetna och den omedvetna nivån att användas, 
eftersom den undermedvetna nivån är källan till det vardagliga beteendet (Hjelle och 
Ziegler, 1992) och därför ej relevant i denna studie eftersom vi avser att undersöka hur de 
tolkar reklam, inte varför de tolkar den som de gör. 

2.7.1 Medveten nivån
Den medvetna nivån förklarar Hjelle och Ziegler (1992) som något en person är medveten 
om i just det givna tillfället. De resonerar också att endast en liten del av den mentala 
kapaciteten utgörs av detta stadium, exempelvis, tankar, bilder, känslor, reaktioner och 
minnen. Innehållet som den medvetna upplevelsen består av, avser en specifik person i det 
tillfället i den specifika miljön och är ett resultat av ett brus som består av en process där 
personen registrerar en selektiv samling av information. Denna medvetna nivå är flyktig 
och sammansmälter med den omedvetna och undermedvetna nivån och ersätts med ett 
nytt medvetet stadium. (ibid)

2.7.2 Förmedveten nivå
Hjelle och Ziegler (1992) hävdar att den omedvetna nivån även kallas för det tillgängliga 
minnet. Till skillnad från den medvetna nivån så innefattar denna nivå de erfarenheter och 
intryck som inte är befintliga i nuet, utan det är minnen som är enkla att erhålla till 
medvetandet antingen spontant eller med lite ansträngning.



11

3. Metod

Nedan presenteras vilken forskningsmetod som låg till grund för studien, vilken ansats och 
vilken typ av data som användes samt motiveringen och valet av respondenter.

3.1 Forskningsmetod
Bryman och Bell (2011) förklarar att en kvalitativ studie fokuserar på förståelsen av en 
social verklighet baserat på hur deltagarna i en viss miljö tolkar deras verklighet och att en 
kvantitativ studie fokuserar på insamling och analysering av numerisk data, 
generaliseringar samt att tyngden ligger på prövning av teorier. Då studien som 
genomfördes hade som syfte att undersöka om det anses passande att humor appliceras på 
aktuella samhällsfrågor, är den en kombination av en kvalitativ och kvantitativ studie för 
att studera olika aspekter av en företeelse. (Bryman och Bell, 2011) Enkätundersökningen
tillhandahöll en kvantitativ studie för att undersöka de marginella skillnaderna om vad 
människor uppfattar som passande i marknadsföringssyfte. Enkäterna tillhandahöll också 
studien med en konsistent måttstock för skillnaden samtidigt som den ökade reliabiliteten 
till den representativa analysen. (Bryman och Bell, 2011) Intervjuerna försåg studien med 
ett kvalitativt perspektiv eftersom syftet med studien var att undersöka konsumenters 
uppfattning och tolkning av reklam, därför behövde fokuseringen på intervjuerna vara på 
konsumentens ord och meningar. (Bryman och Bell, 2011)

3.2 Forskningsansats
De två huvudsakliga ansatserna som används vid en studie är deduktiv och induktiv. Den 
deduktiva ansatsen utgår från redan etablerade teorier inom ämnet där generella 
antaganden kan göras och som i sin tur sedan underkastas en empirisk granskning. 
(Bryman och Bell, 2011) Fortsättningsvis förklarar de att den induktiva ansatsen kopplar 
tillbaka resultaten till ett teoriförråd och ett forskningsresultat som tillhör ett visst 
studieområde. Undersökningen baserades på en deduktiv ansats då den teoretiska 
referensramen underkastades en empirisk granskning i form av intervjuer där 
intervjufrågorna utformades utifrån den teoretiska referensramen.

3.3 Motivering av valda teorier
Den första modellen, kommunikationsmodellen och humor som en 
uppmärksamhetsteknik, beskriver vikten av att penetrera bruset som konsumenten 
upplever i marknadsföringsåtgärder. De tre kommande teoribegreppen: humor ur ett 
individuellt perspektiv: orimlighetsteorin, befrielseteorin samt överlägsenhetsteorin 
förklarar de tre mest relevanta teorierna om varför humor används. Fortsättningsvis 
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förklaras en socialistisk humor, vilket ger en beskrivning om hur humor används i en social
interaktion människor emellan.
Graden av humor, förklarar hur humor kan förlängas, intensifieras samt öka genom att 
bygga upp skämtet på olika sätt. Sista delen av den teoretiska referensramen tar upp 
humor i kommunikation och ger en förklaring till varför skillnader i tolkning uppstår. 

3.4 Datainsamling
Informationen som har presenterats och analyserats i denna studie bestod främst av 
primärdata, men även inslag av sekundärdata. Bryman och Bell (2011) resonerar att 
primärdata är data som samlats in direkt av grundkällan i form av intervjuer eller enkäter. 
Sekundärdata definieras enligt Bryman och Bell (2011) som redan insamlad information 
som bearbetats av andra, exempelvis statistik. Fördelarna med sekundärdata är bland 
annat att det är tidssparande samt kostnadseffektivt. De negativa aspekterna med 
sekundärdata är dock att de kan ha varit framtagna i ett specifikt syfte och därmed tagna ur 
en helhet som kan ha varit relevant i en studie vilket kan göra informationen vilseledande. 
(Bryman och Bell, 2011)

3.4.1 Primärdata
Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) klassificeras primärdata som direkta 
observationer av källor från en kvalitativ undersökning. Den primärdata som användes i 
studien var i form av semi-strukturerade intervjuer med 28 stycken respondenter för att få 
en insikt och en representativ överblick hur humor i reklamfilmer tolkas och uppfattas. 
Enkäten är även en källa till primärdata för att samla in data som är lätthanterlig där de 
tillhandahöll en tydlig överblick till de slutna frågorna där respondenten ställdes inför ett 
antal svarsalternativ att välja mellan. Den insamlade data bestod även av personliga 
tolkningar och uppfattningar av ämnet från en intervju med reklamombudsmannens jurist. 

3.4.2 Sekundärdata
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) menar att sekundärdata består av indirekta 
observationer av källor från en kvantitativ studie.

Den insamlade sekundärdata som användes i denna studie kom främst ifrån vetenskapliga 
artiklar som har hittades via Mälardalens Högskolas databaser, Discovery och Google 
Scholar, där inloggning behövdes för tillgång. De sökord som användes vid sökningen var: 
humor, humor i reklam, psykologisk humor, humor in advertising, humor effect, humor 
theory samt offensive commercial. Både svenska och engelska sökord användes för att 
generera fler träffar samt att detta ansågs vara det föredragna tillvägagångssättet för att 
tillhandahålla data, som sedan analyserades enligt relevansen för denna studie.
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Under sökningens gång upptäcktes att de engelska sökorden genererade fler träffar, fler
vetenskapliga artiklar hade skrivits på det engelska språket, vilket ledde till att de 
användes mer i studien. Dem Sekundärdata som har använts i studien var baserad på 
offentlig statistisk samt uppgifter som framgick vid intervjun med reklamombudsmannens 
jurist.

3.5 Intervju
Semi-strukturerade intervjuer valdes att genomföras då frågorna var bestämda utifrån ett 
specifikt tema där respondenten hade möjlighet att utforma svaren på ett personligt sätt. 
Då det var intervjupersonens uppfattning och tolkning om samhällsfrågor som studien 
ämnade undersöka, så behövde intervjuprocessen vara flexibel. Denna struktur gav också 
intervjuaren möjlighet att ställa frågor som inte fanns i intervjuguiden vilket var 
fördelaktigt för att få ytterligare förståelse till respondentens tolkning. (Bryman och Bell, 
2011)

3.5.1 Val av respondent
En semi-strukturerad intervju valdes att genomföras med Gunilla Welander, som är jurist 
för reklamombudsmannen i Sverige, då studien handlar om humor och har därigenom ett 
förbestämt tema samt förbestämda frågor. Hon försåg studien med en överblick över vilken 
typ av klagomål som inkommit angående reklamutbudet i Sverige och hur hon såg på dessa 
fall ur en professionell synvinkel.

Ytterligare en semi-strukturerad intervju genomfördes, där intervjuguiden skiljde sig från 
den tidigare, däremot med samma tema. Denna intervjuguide utformades för att tillföra en 
allmän tolkning till studien. Bryman och Bell (2011) hävdar att urvalet bör vara specificerat 
för att kunna presentera ett representativt resultat. Ett kvoturval, som är ett icke 
slumpmässigt val av respondenter som representerar olika kategorier, kommer att 
användas. Stickprovet behövde därför bestå av personer inom olika kategorier av etnicitet, 
kön och religion då dessa är de olika samhällsfrågorna som studien avser undersöka. 
Fortsättningsvis resonerar de att då respondenterna är utvalda av intervjuarna behöver
kvoturval inte vara representativt. Däremot argumenterar Bryman och Bell (2011) att 
oberoende vilken urvalsmetod som används, kan studien endast generaliseras till den 
population som användes i stickprovet. Eftersom kvoturval är en tidseffektiv metod, lätt att 
hantera samt att metoden ofta används i opinionsundersökningar, en insamling av åsikter 
från personer, som denna studie är, får studien ett representativt urval då respondenterna 
speglar en population från relevanta kategorier. (ibid)



14

De relevanta kategorierna som kvoturvalet baserades på i denna undersökning var 
etnicitet, religion samt kön och fördelningen mellan dessa är lika då de tre frågorna har haft
lika stor relevans i studien. 

3.5.2 Tillvägagångssätt
Den primärdata som insamlades bestod av kvalitativa intervjuer med ett kvantitativt 
komplement med 28 respondenter som hittades på Mälardalens Högskola. 
Respondenterna som deltog i intervjuerna bestod av 7 kvinnliga respondenter som tillhör 
en kaukasisk etnisk grupp och 7 stycken som ej tillhör en kaukasisk etnisk grupp, 7 manliga 
respondenter som tillhör en kaukasisk etnisk grupp och 7 stycken som ej tillhör en 
kaukasisk etnisk grupp. Kontakten togs genom att gå fram till de personer som verkade 
passande för de ovanstående nämnda kriterierna och frågan ställdes om de var 
intresserade av att delta i studien. Datum och tid bokades med de personer som var villiga 
att ställa upp i undersökningen. Ytterligare ett sätt som potentiella respondenter togs i 
kontakt med, var genom utformade flygblad (se bilaga 4) med en kort beskrivning om 
undersökningen samt kontaktuppgifter. 6 flygblad skrevs ut och sattes upp på Mälardalens 
informationstavlor. En respondent tog kontakt och deltog i undersökningen via flygbladen. 
Alla intervjuer genomfördes mellan 8-12:e december 2014 mellan kl. 10.00–16.00 i 
Mälardalens högskolas bibliotek, där ena intervjuaren ställde frågorna och den andra 
antecknade.

För att samla in den andra delen av primärdata skickades e-post till reklamombudsmannen 
med en förfrågan för eventuell intervju. Besked mottogs med ett svar att en intervju skulle 
planeras med Gunilla Welander, jurist på reklamombudsmannen. En överenskommelse om 
datum och tid bestämdes sedan via e-post. En beskrivning av intervjun skickades till 
respondenten dagen innan intervjun med anledning av inhämtning av information och 
statistik som var relevant för studien skulle ha förberetts. Intervjun tog plats på 
reklamombudsmannens huvudkontor i Stockholm, den 2:a december 2014 kl. 14.00 och 
pågick fram till 15.00.

3.6 Enkät
Enkäter i kombination med de semi-strukturerade intervjuerna, antalet genomförda 
enkäter var alltså densamma som antalet intervjuer, valdes att genomföras då det enligt 
Bryman och Bell (2012) kan uppstå en skevhet och variation mellan respondenternas svar i 
semi-strukturerade intervjuer, det kan som följd göra det problematiskt att presentera en 
representativ slutsats. Enkäter har däremot möjligheten att använda slutna frågor, där 
respondenten ställs inför ett antal svarsalternativ, vilket gör informationen lättare att 
datorisera för att sedan dra representativa slutsatser. (ibid)
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3.6.1 Utformning
Vid den semi-strukturerade intervjun med varje respondent, genomfördes även en enkät 
med två slutna frågor med styrda svarsalternativ genom likertskalan. Detta för att se om 
respondentens svar stämde överens i en skala.
Skalan i enkäten hade horisontella svarsalternativ då Bryman och Bell (2012) 
argumenterar att respondenter blir mer motiverade att svara då enkäten känns kortare än 
med vertikala svarsalternativ. Enkäten utformades av ett mått på 1-5 där 1 står för 
”underhållande”, 2 står för ”ganska underhållande”, 3 står för ”neutral”, 4 står för ”ganska 
stötande” och 5 står för ”stötande”. Evans, Jamal och Foxall (2012) argumenterar att i en 
kvantitativ studie är likertskalan ett mått som möjliggör en beräkning av genomsnittliga 
poäng för respondenternas svar, både för enskild skala och helheten av undersökningen. 
Siffrorna underlättade sammanställningen av resultatet av undersökningen vilket betyder 
att enkäten hade en konsekvent utformning som gjorde det lätt för respondenten att 
besvara den.

3.6.2 Bortfall
Enligt Bryman och Bell (2011) så förklaras bortfall som att när en individ ej är tillgänglig, 
exempelvis då respondenten inte går att nå, ej besvarat alla frågor eller av annan anledning 
inte svarar. Studien hade inga bortfall då alla enkäter besvarades samt att svaren har 
kontrollerades i samband med att intervjun genomfördes, samtliga respondenter 
besvarade alltså alla frågor.

3.7 Operationalisering
Operationalisering är ett begrepp som operationell definition härrör ifrån och innebär att 
för att komma fram till ett mått på ett begrepp, behövs det en eller flera indikationer för det 
begreppet (Bryman och Bell, 2011). Genom att använda olika tekniker kan dessa 
indikationer utformas och i denna studie konstruerades intervjufrågor. 
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3.7.1 Intervjuguide till jurist på reklamombudsmannen

(Se bilaga 5 för endast frågor)

Fråga: Frågeställning Teori Motivering
Ett Anser ni att 

konsumenter har fått 
en ökad medvetenhet 
om reklam som 
anspelar sig på 
humor?

Uppmärksamhetsteori Weinberger och Gulas (2011) argumenterar för att 
humor-baserad reklam fångar kundens 
uppmärksamhet överlägset bättre än icke humor-
baserad reklam, frågan är därmed ställd för att 
undersöka sammankopplingen mot det svenska folket.

Två Upplever ni att den 
humoristiska 
konstruktionen i 
reklamfilmer blivit 
successivt mer 
förlöjligande?

Humors konstruktion Denna fråga ställs för att undersöka om den 
underliggande negativa tonen som Warren och 
McGraw (2013) syftar till är påtaglig inte bara utanför 
marknadsföringens ramar, utan även inom.

Tre Vilken typ av reklam 
får ni flest reaktioner 
på, humor-baserad 
reklam eller icke 
humor-baserad 
reklam?

Kommunikations-modellen Axelsson och Agndal (2005) hävdar att för att nå 
mottagaren måste budskapet penetrera bruset som 
finns i konsumenters medvetande, frågan syftar till om 
humor är mer eller mindre effektivt i att framgångsrikt 
framföra budskapet.

Fyra Upplever ni att 
humoristiska 
stereotypiska skämt 
om könsroller i 
reklamsammanhang 
är mer eller mindre 
accepterat? 

Orimlighetsteorin 
”incongruity theory”

Perk (2012) resonerar att teorin hävdar att 
igenkännlighet och orimlighet är de essentiella 
elementen i ett skämt. Frågan ställs därmed för att 
undersöka om stereotypiska skämt om könsroller med 
en humoristisk anspelning är accepterade. 

Fem Anser ni att reklam 
som baserar sin 
humor på etniska 
skillnader är 
acceptabelt eller inte 
acceptabelt?

Överlägsenhetsteorin Perks (2012) hävdar att teorin baseras på emotionella 
variationer där en part blir road på någon annans 
bekostnad. Frågan ställs för att undersöka om etniska 
skillnader är godtagbart att använda i humoristiska 
sammanhang.

Sex Anser ni att humor 
baserad på religion är 
passande i svensk tv-
reklam eller 
annonser?

Humor i kommunikation Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier (2006) hävdar 
att situationer uppfattas som passande eller inte 
passande beroende på individuella erfarenheter samt 
miljön de befinner sig i. Frågan ställs för att undersöka 
huruvida respondentens professionella åsikt anser om 
det är passande eller inte passande.
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3.7.2 Intervjuguide till respondenter

Fråga: Frågeställning Teori Motivering
Ett Upplever Ni att reklam 

som innehåller 
stereotyper med en 
icke-kaukasisk etnisk 
grupp är kränkande 
eller underhållande? 

Orimlighetsteorin 
”Incongruity theory”

Frågan ställs för att undersöka om Perks (2012) 
resonemang att något är humoristiskt när det går från det 
igenkännligt till orimligt till exempel förlöjligande eller 
efterapning. 

Två Vad är er reaktion efter 
att ha sett annonsen 
och har er uppfattning 
ändrats?

Humor i 
kommunikation

Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier (2006) definierar 
att en situation som anses passande kan ändras till en 
opassande vid byte av miljö. Frågan är ställd då 
respondenten innan ej hade ett visuellt exempel, utan 
bara en egen tolkning av frågan. Miljön ändras i och med
att hen har sett en annons och utrymme för egen tolkning 
av frågan har minskat, det är då relevant att se om hens 
uppfattning har ändrats beroende på miljöbytet.

Tre Vad är er reaktion efter 
att ha sett 
reklamfilmen och har 
ni samma uppfattning 
som ni hade tidigare?

Humor i 
kommunikation

Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier (2006) definierar 
att en situation som anses passande kan ändras till en 
opassande vid byte av miljö. Frågan är ställd då 
respondenten fick ett rörligt visuellt exempel. Miljön 
ändrats i och med att hen har sett en reklamfilm och 
utrymme för egen tolkning av frågan har minskat 
ytterligare sen det visuellt stilla exemplet, det är då 
relevant att se om hens uppfattning har ändrats beroende 
på miljöbytet.   

Fyra Anser Ni att reklam 
som använder religion 
på ett humoristiskt vis 
är underhållande eller 
stötande?

Humor i 
kommunikation

Frågan är ställd för att undersöka om respondenten anser
att religion är ett passande ämne. Warren och McGraw’s 
(2013) argument om att humor måste innehålla 
frigörande av förtryckande känslor och Smyth (1986) 
resonerar i samband med studien att humor tillsammans 
med ett kränkande ämne brukas för att frigöra hämmade 
impulser inför ett opassande ämne. 

Fem Vad är er reaktion efter 
att ha sett annonsen 
och har er uppfattning 
ändrats?

Humor i 
kommunikation

Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier (2006) definierar 
att en situation som anses passande kan ändras till en 
opassande vid byte av miljö. Frågan är ställd då 
respondenten innan ej hade ett visuellt exempel, utan 
bara en egen tolkning av frågan. Miljön ändrats i och med 
att hen har sett en annons och utrymme för egen tolkning 
av frågan har minskat, det är då relevant att se om hens 
uppfattning har ändrats beroende på miljöbytet
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Sex Vad är er reaktion efter 
att ha sett 
reklamfilmen och har 
ni samma uppfattning 
som ni hade tidigare?

Humor i 
kommunikation

Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier (2006) definierar 
att en situation som anses passande kan ändras till en 
opassande vid byte av miljö. Frågan är ställd då 
respondenten fick ett rörligt visuellt exempel. Miljön 
ändrats i och med att hen har sett en reklamfilm och 
utrymme för egen tolkning av frågan har minskat 
ytterligare sen det visuellt stilla exemplet, det är då 
relevant att se om hens uppfattning har ändrats beroende 
på miljöbytet.   

Sju Vad är din uppfattning 
om att använda 
stereotypiska 
könsroller på ett 
humoristiskt sätt för att 
marknadsföra en 
produkt?

Kommunikations-
processen samt humor 
som uppmärksamhets-
verktyg

För att budskapet ska överkomma bruset innan det 
mottas av konsumenten, så argumenterar Axelsson och 
Agndal (2005) att informationen måste vara relevant och 
uppmärksammas. Fortsättningsvis resonerar Kellaris och 
Cline (2007) att humor involverar tittaren, 
uppmärksammar produkten samt överkommer 
tveksamhet till köp. Frågan är därmed ställd för att 
undersöka respondentens uppfattning av könsroller som 
en uppmärksamhetsteknik är ett negativt eller positivt 
tillvägagångssätt.

Åtta Vad är er reaktion efter 
att ha sett annonsen 
och har er uppfattning 
ändrats?

Humor i 
kommunikation

Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier (2006) definierar 
att en situation som anses passande kan ändras till en 
opassande vid byte av miljö. Frågan är ställd då 
respondenten innan ej hade ett visuellt exempel, utan 
bara en egen tolkning av frågan. Miljön ändrats i och med 
att hen har sett en annons och utrymme för egen tolkning 
av frågan har minskat, det är då relevant att se om hens 
uppfattning har ändrats beroende på miljöbyte

Nio Vad är din reaktion 
efter att ha sett 
reklamfilmen och har 
ni samma uppfattning 
som ni hade tidigare?

Humor i 
kommunikation

Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier (2006) definierar 
att en situation som anses passande kan ändras till en 
opassande vid byte av miljö. Frågan är ställd då 
respondenten fick ett rörligt visuellt exempel. Miljön 
ändrats i och med att hen har sett en reklamfilm och 
utrymme för egen tolkning av frågan har minskat 
ytterligare sen det visuellt stilla exemplet, det är då 
relevant att se om hens uppfattning har ändrats beroende 
på miljöbytet.

(Se bilaga 6 för endast frågor)
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3.7.3 Operationalisering av enkät

Fråga: Frågeställning Teori Motivering
Ett Vad ansåg Ni om 

reklamfilmen?
Humor i kommunikation Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier (2006) 

argumenterar att definitionen av humor är en personlig 
tolkning baserad på föränderliga variabler som 
personer eller miljö, därför är respondentens personliga 
tolkning relevant för denna studie. 

Två Vad ansåg Ni om 
annonsen?

Humor i kommunikation Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier (2006) 
argumenterar att definitionen av humor är en personlig 
tolkning baserad på föränderliga variabler som 
personer eller miljö, därför är respondentens personliga 
tolkning relevant för denna studie.

(Se bilaga 7 för enkät)

3.8 Etiska aspekter
Bryman och Bell (2011) resonerar att samhällsforskningens etiska principer
huvudsakligen delas upp i fyra kategorier i form av frågeställningar. Dessa frågeställningar 
är om någon skada uppstått för deltagarnas del, om deltagarna uttrycker bristande 
samtycke, om det inkräktar på privatlivet och sista, om någon form av bedrägeri, 
undanhållande av information förekommer.

Dessa frågeställningar togs hänsyn till när studien genomfördes genom att förklara för 
deltagarna arbetets innehåll och syfte för intervjun, respondenterna fick också möjligheten 
att samtycka eller neka deltagande. Eftersom identitet ej är var relevant för studiens 
resultat erbjöds deltagarna möjligheten till anonymitet och inga personliga frågor kopplade 
till personens vardagsliv ställdes. 

3.9 Validitet och reliabilitet
Validitet innebär att det finns en relevans i den insamlade data för det givna problemet och 
om det finns en korrelation mellan teori och empiri. (Bryman och Bell, 2013)
Respondenten i den kvalitativa intervjun hos reklamombudsmannen har erfarenhet och 
kunskap om ämnet och därför anses respondenten vara relevant och trovärdig för att 
genomföra intervjun.

Den externa validiteten, som väcker frågan om studiens resultat kan generaliseras samt
kan ifrågasättas då studien ej är av enbart kvantitativt slag. (Bryman och Bell, 2011) Detta 
innebär att studien inte nödvändigtvis omfattar antalet respondenter som en kvantitativ 
undersökning bör omfatta och resultaten kan i sin tur bli problematiskt att generalisera.
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Kriteriet om huruvida resultatet av studien är tillämpliga i människors vardag samt sociala 
miljö förklaras som den ekologiska validiteten av Bryman och Bell (2011). Då studien 
undersökte människors tolkning av reklam, ett fenomen som människor utsätts för 
dagligen, kan studiens ekologiska validitet uppfattas som hög. Den primärdata som erhölls
från de kvalitativa intervjuerna med ett kvantitativt komplement hade en representativ 
uppfattning av det studien ämnade undersöka eftersom kvoturvalet baserades i enlighet 
med de samhällsfrågorna som förekommit i undersökningen. Eftersom intervjufrågorna 
inte hade granskats av andra kunniga forskare inom ämnet innan genomförandet av 
intervjun fanns möjligheten för felaktiga tolkningar av frågorna. Detta kan enligt Bryman 
och Bell (2013) sänka validiteten i studien.

Enligt Bryman och Bell (2011) innebär reliabilitet att om studien genomförs på nytt så blir 
resultaten densamma. Frågan om reliabilitet är främst aktuellt i kvantitativa studier där 
forskaren undersöker om det förekommer ett stabilt mått eller inte. 
Då denna studie i första hand är kvalitativ med ett kvantitativt komplement, i form av enkät 
baserade på respondenternas tolkning. Intervjuguiderna är utformade och baserade på 
studiens teoretiska referensram och teorierna som använts har en vetenskaplig grund 
eftersom de är skrivna av kända forskare, vilket i sin tur stärker studiens reliabilitet.

3.10 Källkritik
Humor är ett välstuderat ämne och det finns många artiklar vilka studerar humor på olika 
sätt och det finns även etablerade teorier inom ämnet. De vetenskapliga artiklarna som 
användes i denna studie var publicerade på olika databaser samt att de hade blivit peer-
rewied, vilket innebär att artiklarna har genomgått en vetenskaplig bedömning innan de 
publicerats och denna granskning validerar den vetenskapliga kvalitén. (Bryman och Bell, 
2013) Den valda litteraturen och de teorier som använts i studien är skrivna av erkända 
forskare vars har blivit peer-rewied och anses därför som pålitliga och ökar därför 
trovärdigheten för studien.

De kvalitativa intervjuer med kvantitativ komplement som gjorts med respondenterna har 
varit baserade på deras personliga uppfattning och tolkning av frågorna som ställts och 
annonserna och reklamfilmerna som visats. Intervjuarna har inte haft någon påverkan på 
respondenternas svar utan gett fritt utrymme för dem att formulera svaren utifrån de 
själva. Detta kan emellertid ses ur en positiv och negativ synvinkel. Den positiva aspekten 
är det tidigare nämnda att respondenten inte blivit styrd av intervjuarna och det negativa 
perspektivet är att svaren som förses av respondenten kan bli för generella och därmed 
riskerar svaren att gå utanför ämnet och saknar därigenom relevans för studien. (Bryman 
och Bell, 2013)
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Intervjun med jurist på reklamombudsmannen, "info om Welander" var en relevant 
respondent för att besvara de frågor som ställs, eftersom hon ansågs inneha en kunskap om 
ämnet. Bryman och Bell (2013) hävdar att en semi-strukturerad intervju kan vara subjektiv 
då ämnet som berörs och frågorna som ställs är vinklade efter intervjuernas osystematiska 
uppfattning om vad som är viktigt.
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4. Empirisk data

I empiridelen sammanfattas insamlad data för att undersöka sambandet samt eventuella 
avvikelser inom de nämnda teorierna. Inledningsvis presenteras fakta om 
reklamombudsmannen, sedan en sammanställning av intervjun med Gunilla Welander, 
därefter en sammanfattning av intervjuerna med samtliga respondenter och avslutningsvis 
presenteras resultatet av enkätundersökningen i form av stapeldiagram.

4.1 Fakta om Reklamombudsmannen
Reklamombudsmannen är stiftad av näringslivet med hjälp av Sveriges Annonsörer och 
Näringslivets delegation för marknadsrätt. Stiftelsen är självreglerad som verkar i all 
kommersiell marknadskommunikation mot den svenska marknaden där de två prövande 
myndigheterna är Reklamombudsmannen (RO) och Reklamombudsmannens 
opinionsnämnd (RON). Stiftelsen finansieras privat genom företag och organisationer och 
prövningen om reklam följer den i Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler för 
marknadskommunikation och reklam samt även vägledning, information och utbildning. På 
europeisk nivå består stiftelsen av paraply organisationen European Advertising Standards 
Alliance (EASA), som ligger i Bryssel. (Reklamombudsmannen, 2014)

4.2 Intervju med jurist på reklamombudsmannen.
Gunilla Welander arbetar som jurist på Reklamombudsmannen (se bilaga 8) där hennes 
arbetsuppgifter är att handläggningen av de dagliga anmälningarna från dess att de 
inkommer till att de ska prövas. Handläggningen innebär att en begäran om yttrande
utformas, vilka grunder som tas upp och vad de prövas på samt föreslå beslut och 
dokumentera dem för att sedan granska så de är korrekta. Vid en del prövningar krävs en 
annan rättspraxis än deras egen, gå igenom marknadsdomstolens beslut, vad som står 
enligt marknadsföringslagen eftersom dessa påverkar prövningen. Två andra uppgifter 
som Welander har är huvudansvarig för copy-advice, dvs. vägledning till annonsörer, och 
hon är även ute och utbildar på företag, skolor och organisationer. Eftersom organisationen 
är relativt liten organisation finns även andra uppgifter som berör juridiken som Welander 
arbetar med.

Humorn i Sverige är generellt väldigt självironisk och Welander uppger att människor inte 
har några problem med att skämta om sig själva både i reklam och i andra sammanhang. 
Welander hävdar också att det inte finns en generell uppfattning om hur människor tolkar 
reklam som anspelar sig på humor och förklarar att de flesta anmälningar som inkommit är 
baserat på att människor inte uppfattar humorn. Det finns enligt ingen statistik i dagsläget 
på hur mycket reklam som grundar sig i ett humoristiskt anslag.
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Welander menar att detta är en komplex fråga utan ett generellt svar eftersom det inte går 
att avgöra om det är beroende på en ökad mängd av reklam eller en ökad kunskap hos 
konsumenterna. Alla anmälningar som inkommer till reklamombudsmannen måste prövas 
och enligt statistiken, när studien genomfördes, finns totalt 1321 anmälda ärenden varav 
249 av dem har någon form av humor inblandad. (Reklamombudsmannen, 2014)

"Vi utgår ifrån en genomsnittskonsument”, säger Welander och förklarar att vid prövningar 
utgår de ifrån den typisk svenska genomsnittskonsumenten. Welander förklarar att 
eftersom Sverige inte är ett särskilt religiöst land tar majoriteten inte illa vid sig när 
religion används i reklamsammanhang och fortsätter med att för de flesta är det 
humoristiskt att skämta om något som har en seriös ton. Fortsättningsvis förklarar 
Welander att eftersom Sveriges befolkning är påverkade av tryck-och yttrandefriheten i 
kombination med att människorna inte lever religiöst så anses det inte vara särskilt 
stötande att använda religion i reklam.

Majoriteten av de anmälda reklamerna består av de som spelar sig på könsroller. Detta är 
när det ena könet objektifieras och framställs på ett kränkande sätt. Stereotyper av 
könsroller är något som oftast tolkas negativt då det ena könet oftast porträtteras i ett 
nedvärderande sätt och Welander argumenterar att det oftast är kvinnor som objektifieras 
sexuellt i reklam med även i andra sammanhang.

4.3 Resultatredovisning av enkätundersökning
28 enkäter (se bilaga 9), användes som ett komplement till den kvalitativa undersökningen 
för att generera data som är lätt att sammanställa och ger en överskådlig vy över resultatet. 
Respondenterna har uppgett deras etnicitet, religion samt kön och redovisningen av 
enkätundersökningen kommer sammanställas som helhet, efter etnicitet, religion samt kön 
för att undersöka om det finns ett samband. ”Religiös” syftar på en person som har ett
sammanhängande trossystem och ”Neutral” används i denna studie som ett alternativ till
en person som ej ansåg sig vara religiös eller ansåg sig vara ateist.



Diagram 1: Annons 1; Nogger Black.

Diagram 1 visar vad samtliga 
respondenter ansåg att annonsen var stötande, 
gruppen. 8 respondenter tolkade annonsen som
den icke kaukasiska etniska gruppen
neutral uppfattning av annonsen, 8 från den
den kaukasiska. 3 respondenter ansåg att annonsen var ganska underhållande, varav 2 
tillhörde den icke-kaukasiska
uppfattade annonsen som underhållande.

Diagram 2: Reklamfilm 1; Comviq PT.

Diagram 2 om reklamfilm 1 visa
reklamfilm. Inga respondenter ansåg att reklamfilmen var stötande. 5 respondenter tyckte 
den var ganska stötande, varav 1 tillhö
kaukasiska. 1 respondent tillhörande den
reklamfilmen var neutral. 13 respondenter ansåg att reklamfilmen var ganska 
underhållande, varav 6 styck
stycken den kaukasiska. Resterande 9 respondenterna tyckte den var underhållande, 6 
stycken från den icke-kaukasiska etniska gruppen
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samtliga respondenterna ansåg om annons 1 ”Nogger Black”
respondenter ansåg att annonsen var stötande, dessa tillhörde den kaukasiska etn

tolkade annonsen som ganska stötande, varav 3 stycken va
den icke kaukasiska etniska gruppen och 5 från den kaukasiska. 15 respondenter hade en 
neutral uppfattning av annonsen, 8 från den icke-kaukasiska etniska gruppen
den kaukasiska. 3 respondenter ansåg att annonsen var ganska underhållande, varav 2 

etniska gruppen och 1 den kaukasiska. Ingen respondent 
underhållande.

visar vad samtliga respondenter ansåg om Tele2, Comviqs PT
. Inga respondenter ansåg att reklamfilmen var stötande. 5 respondenter tyckte 

stötande, varav 1 tillhörde den icke-kaukasiska etniska gruppen
kaukasiska. 1 respondent tillhörande den kaukasiska etniska gruppen
reklamfilmen var neutral. 13 respondenter ansåg att reklamfilmen var ganska 
underhållande, varav 6 stycken tillhörde den icke-kaukasiska etniska gruppen
stycken den kaukasiska. Resterande 9 respondenterna tyckte den var underhållande, 6 

kaukasiska etniska gruppen och 3 från den kaukasiska
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ogger Black”. 2 
dessa tillhörde den kaukasiska etniska 

ganska stötande, varav 3 stycken var från 
och 5 från den kaukasiska. 15 respondenter hade en 

etniska gruppen och 7 från 
den kaukasiska. 3 respondenter ansåg att annonsen var ganska underhållande, varav 2 

och 1 den kaukasiska. Ingen respondent 

Tele2, Comviqs PT
. Inga respondenter ansåg att reklamfilmen var stötande. 5 respondenter tyckte 

kaukasiska etniska gruppen och 4 den 
a etniska gruppen ansåg att 

reklamfilmen var neutral. 13 respondenter ansåg att reklamfilmen var ganska 
kaukasiska etniska gruppen och 7 

stycken den kaukasiska. Resterande 9 respondenterna tyckte den var underhållande, 6 
och 3 från den kaukasiska.
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Diagram 3: Annons 2; Ljudevangeliet.

Diagram 3 visar vad de religiösa samt 
”Ljudevangeliet”. 8 respondenter ansåg att annonsen var stötande, varav 5 stycken var
religiösa och 3 var neutrala. 6
stycken var religiösa samt 3 neutrala. Majoriteten av
hade en neutral syn på annonsen, av dessa var 6 stycken religiösa och 8 neutrala. Inga 
respondenter ansåg att annonsen var ganska underhåll

Diagram 4: Reklamfilm 2; Red Bull.

Diagram 4 om reklamfilm 2 visa
Red Bulls reklamfilm. 6 respondenter ansåg att reklamfilmen var stötande, 5 som 
religiösa samt 1 som var neutral. 4 respondenter tyckte den var ganska stötande, varav 2 
som var religiösa och 2 som var neutrala. 9 respondenter hade en neutral uppf
filmen, 5 stycken med religiös tro och 4 stycken neutrala. 9 respondenter a
ganska underhållande, 2 som var religiösa och resterande 7 som var neutrala. Inga 
respondenter tyckte att reklam
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visar vad de religiösa samt neutrala respondenterna ansåg om 
. 8 respondenter ansåg att annonsen var stötande, varav 5 stycken var

religiösa och 3 var neutrala. 6 respondenter tyckte dem var ganska stötande, varav 3 
neutrala. Majoriteten av respondenterna, vilket var 

hade en neutral syn på annonsen, av dessa var 6 stycken religiösa och 8 neutrala. Inga 
respondenter ansåg att annonsen var ganska underhållande eller underhållande.

visar vad de religiösa samt neutrala respondenterna ansåg om 
. 6 respondenter ansåg att reklamfilmen var stötande, 5 som 

religiösa samt 1 som var neutral. 4 respondenter tyckte den var ganska stötande, varav 2 
som var religiösa och 2 som var neutrala. 9 respondenter hade en neutral uppf

religiös tro och 4 stycken neutrala. 9 respondenter a
ganska underhållande, 2 som var religiösa och resterande 7 som var neutrala. Inga 

reklamfilmen var underhållande.
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respondenterna ansåg om annons 2 
. 8 respondenter ansåg att annonsen var stötande, varav 5 stycken var

ganska stötande, varav 3 
respondenterna, vilket var 14 stycken 

hade en neutral syn på annonsen, av dessa var 6 stycken religiösa och 8 neutrala. Inga 
ande eller underhållande.

vad de religiösa samt neutrala respondenterna ansåg om 
. 6 respondenter ansåg att reklamfilmen var stötande, 5 som var 

religiösa samt 1 som var neutral. 4 respondenter tyckte den var ganska stötande, varav 2 
som var religiösa och 2 som var neutrala. 9 respondenter hade en neutral uppfattning av 

nsåg att den var 
ganska underhållande, 2 som var religiösa och resterande 7 som var neutrala. Inga 
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Diagram 5: Annons 3; Boka möten som en man.

Diagram 5 visar vad de kvinnliga samt manliga respondenterna ansåg om 
möten som en man”. Inga respondenter ansåg att annonsen var stötande. 10 respondenter 
ansåg att den var ganska stötande, varav 6 bestod av kvinnor och 4 av män. 6 stycken hade 
en neutral syn på annonsen, dessa bestod av 3 kvinnliga respondenter och 3 manliga. 11 
respondenter ansåg att annonsen var ganska underhållande, varav 4 stycken var kvinnliga 
och 7 stycken manliga. 1 kvinnlig respondent ansåg att annonsen var underhållande.
Reklamfilm 3 relaterat till könsroller

Diagram 6: Reklamfilm 3; Jack and Jones.

Diagram 6med reklamfilm 3, visa
om Jack and Jones reklamfilm. 13 respondenter ansåg att 
6 stycken var kvinnor och 7 stycken män. 6 respondenter ansåg att den var ganska 
stötande, 5 kvinnliga samt 1 manlig. 3 respondenter hade en neutral uppfattning, 1 kvinna 
och 2 män. 4 respondenter ansåg att den var ganska u
kvinnor och 2 män. 2 manliga respondenter ansåg att reklamfilmen var underhållande.
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Boka möten som en man.

visar vad de kvinnliga samt manliga respondenterna ansåg om annons 3,
. Inga respondenter ansåg att annonsen var stötande. 10 respondenter 
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4.4 Sammanfattning av intervjuerna
En sammanställning av respondenternas intervju återfinns i bilaga 9 där respondenterna 
utgick från sin egen tolkning av frågan. 12 av 28 respondenter ansåg att beroende på hur 
reklamen använder sig utav etnicitet samt på vilket sätt det presenteras till tittaren, så kan 
det antingen vara kränkande eller underhållande. 10 respondenter ansåg att använda 
etnicitet på ett humoristiskt sätt i reklamer för att marknadsföra en produkt som 
underhållande. De resonerade att det var roligt att se andra kulturer och att reklamfilmer 
samt annonser inte bör bli tagna på så stort allvar och argumenterade att människor 
skämtar på olika sätt beroende på vem de säger skämtet till. De förklarade också att genom 
att ha reklamfilmer med blandad etnicitet påvisade detta att reklam inte bara var till en 
specifik ras och om alla människor oavsett ursprung skulle passa in i samhällets modell 
skulle det vara tråkigt. 4 av 28 respondenter ansåg att det var direkt kränkande gentemot 
sig själv eller av etniciteten som porträtterades och resonerade att när en stereotyp blev 
för tydlig blev inte reklamen pålitlig och att ursprung inte ska användas som ett skämt. 
Avslutningsvis resonerade de att om ett specifikt ursprung porträtteras som att vara ”dum i 
huvudet” så upplevs det stötande och kränkande. 3 respondenter hävdade sig inte ha 
någon åsikt om frågan och uppgav sig vara neutrala.  

Respondenterna fick efter inledningsfrågan se en annons och enligt diagram 1 uppfattade 
10 av dem annonsen som ganska stötande eller stötande. De resonerade att order ”Nogger” 
associeras med ordet ”Nigger” som översätts till neger på svenska samt att då bakgrunden 
är svart och ordet ”black” följer, blir budskapet negativt laddat och anses stötande. 15
respondenter ansåg att annonsen var neutral och argumenterade att det bara var en vanlig 
reklam för en glass och namnet associerades inte med något annat. Att bakgrunden var 
svart samt att den heter black resonerade de var passande då det är en lakritsglass och 
lakrits är svart. 3 respondenter tolkade den som underhållande med förklaringen att de har 
”sådan humor”. 

Respondenterna fick sedan se en reklamfilm och i diagram 2 framgår att 5 av dem ansåg 
reklamfilmen vara ganska stötande och upplevde att mannen framstod som ”efterbliven” 
och för stereotypisk, då han har dålig svenska, upplevs som ett skämt och ”inte förstår 
någonting”. 1 respondent ansåg reklamen vara neutral och de resterande 22 tolkade 
reklamen som underhållande där resonemanget var att den upplevdes som underhållande 
då reklamen inte var ”så stel” och det var så utländska pappor var. De drog också 
paralleller mellan mannen i reklamen samt sig själva och sin härkomst och uppgav att de 
kände igen sig, förklarade att alla i släkten var så och därför blev den rolig. 

I bilaga 9 framgår respondenternas egen uppfattning huruvida religion i reklamfilmer på 
ett humoristiskt vis tolkas. 12 av dem ansåg det vara kränkande då det är ett känsligt ämne 
och lätt att uppröra någon.
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De hävdade också att en religiös tro är något privat och därför bör det respekteras. 4 
respondenter hade en neutral tolkning och uppgav att de inte bryr sig för att de själva inte 
är troende och därför upplever de det inte som stötande. Resterande 12 hävdade att det 
beror på hur reklamen är utformas och hur informationen framställs. De förklarar också att 
vilken typ av produkt eller tjänst det är utgör en avgörande faktor.

Som diagram 3 visar ansåg 14 respondenter annonsen vara ganska stötande eller stötande 
med resonemanget att produkten ej har med religion att göra, att i annonsen så framställs 
Jesus vara likvärdig en högtalare samt att en respondent upplever annonsen som hatisk. 
Fortsättningsvis förklarar de att bilden är personlig för troende personer och ska därför 
inte användas lättvindigt, de drar också parallellen att annonsen utstrålar att 
materialistiska saker är mer värdefulla än den religiösa tron. Resterande 14 respondenter 
har en neutral uppfattning av reklamen och förstår inte innebörden med att ha en person 
som är kopplad till kristendomen i en annons, samt att det inte har med produkten att göra. 
Avslutningsvis förklarar de att dem är vana med att se den typen av marknadsföring i 
annonsering.

Diagram 4 visar att 10 respondenter tolkade reklamfilmen som stötande och uppgav att 
reklamfilmen gör narr av Jesus mirakel samt om Kristendomen. De uppger också att 
händelserna i bibeln blir tolkade ur fel perspektiv och uppfattar det som respektlöst att 
använda religion på ett humoristiskt vis. 9 respondenter var neutrala i sin uppfattning och 
att det enbart var en vanlig sketch med människor. De hävdar att den inte är stötande men 
fortfarande inte rolig. Resterande 9 respondenter upplevde reklamfilmen som 
underhållande då den inte är symbolisk och passade in med Red Bulls koncept. De 
fortsätter att resonera med att reklamfilmen använder Jesus och religion på ett passande 
humoristiskt vis.

Tolkningen huruvida könsroller bör användas på ett humoristiskt vis för att marknadsföra 
en produkt var relativt spridda vilket kan ses i diagram 4. 4 respondenter ansåg det som 
kränkande och resonerar att eftersom jämlikhet är så aktuellt i dagens samhälle är det 
kränkande att använda det på ett humoristiskt vis. Fortsättningsvis argumenterar de att 
kön inte har med kompetens att göra samt att mannen har blivit förtryckt som ett resultat 
av att det ska vara jämlikt och därför blir det stötande. 6 respondenter har en neutral 
tolkning av ämnet och anser att det är ett gammaldags synsätt och ingenting som fungerar 
på dagens marknad. Andra anser att då vissa produkter tilltalar en specifik marknad är det 
nödvändigt. 14respondenter anser att det beror på hur reklamen är utformad samt hur 
budskapet framförs. De argumenterar att det är underhållande om det inte ”går för långt”. 
Avslutningsvis resonerar de 4 återstående respondenter att det är underhållande eftersom 
de inte tar det så allvarligt samt att reklam behöver moment som gör det underhållande 
och könsroller kan användas för att göra den rolig.
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Efter respondenterna fått sett annonsen upplevde10 respondenter som kan ses i diagram 
5, att den var stötande då de anser den vara gammaldags. Texten i annonsen ansågs som 
stötande då respondenterna tolkade den som att män inte kan planera och de resonerade 
att alla är lika värda. Fortsättningsvis ansågs den vara för stereotypisk och extrem och 
hävdar att alla män inte är så. 6 respondenter upplevde annonsen som neutral för att några 
respondenter inte var män själva samt att det bara var en reklam de inte skulle lägga märke 
till. De 12 kvarvarande respondenterna uppfattade annonsen som underhållande och anser 
att den är stereotypisk, men förklarar att de anser flesta män vara så. 

Diagram 6 visar att 19 respondenter ansåg att reklamfilmen var stötande på grund av att 
reklamfilmen anspelar för mycket på sex och resonerar att kvinnorna skämmer ut sig, 
framstår som desperata och blir nedvärderade då de framställs som sexobjekt. De förklarar 
att den är för provocerande, att reklamfilmen framför fel budskap då det är till en herrbutik 
och ser inte sambandet med ”fitness klubben”. En respondent resonerar att den borde 
klassificeras som mjukpornografi och ställer frågan om annonsörerna vill förmedla att 
kläderna ger konsumenten bättre sex. Avslutningsvis argumenterar ett fåtal av 
respondenterna att reklamfilmen framställer män som ”outbildade grottmänniskor” samt 
hävdar att den är omodern. 3 respondenter har en neutral uppfattning och förklarar att de 
inte uppfattade vad reklamen handlade om egentligen. Kvarvarande 6 respondenter 
uppfattade den som underhållande då det var många olika scener samt att de bara använde 
sig av avklädda tjejer samtidigt som de lät männen vara påklädda. Fortsättningsvis anser 
de att den var lite konstig men eftersom den inte tas seriöst blir den underhållande samt att 
killar visar också upp sin kropp för att öka försäljning så då kan kvinnor också göra det. 
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5. Analys
Nedan presenteras en jämförelse mellan humor i teorin och i praktiken. De tre första 
underrubrikerna representerar respondenternas upplevda tolkning mellan de tre separata 
samhällsfrågorna, etnicitet, religion och könsroller där jämförelser samt kopplingar dras till den 
teoretiska referensramen. Den fjärde och sista underrubriken representerar Gunilla Welanders 
professionella tolkningar om humoristisk reklam baserat på samma samhällsämnen samt en 
koppling och jämförelse dras till den teoretiska referensramen.  

5.1 Humor i teorin kontra i praktik – Etnicitet

Via inledningsfrågan, om det är underhållande eller inte att använda etnicitet på ett 
humoristisk vis i reklamsammanhang, fick respondenterna möjligheten att uttrycka deras 
opåverkade tolkning. 25 av 28 respondenter hade en åsikt, positiv eller negativ, i att 
använda etnicitet på ett humoristiskt sätt för att marknadsföra en produkt. Detta bekräftar 
Evans, Jamal och Foxall’s (2006) argument att humor är ett effektivt sätt att väcka 
uppmärksamhet och penetrerar därigenom bruset, som verkar som ett hinder, för att 
budskapet ska nå fram (Axelsson och Agndal, 2005). Trots att användning av humor i 
reklam kan vara en effektiv uppmärksamhetsteknik så garanterar det inte en positiv 
reaktion. Eftersom människor har olika beteendemönster så finns alltid risken att 
reklamen kan misstolkas och tas på ett negativt sätt, det kan bero på att man inte förstår 
sig på humorn eller har en annan bild på vad humor är.

När respondenterna ännu inte sett en annons eller reklamfilm, tolkade 10 stycken det som 
positivt, och resonerade i enlighet med Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier (2006) om 
hur uppfattningen om humor ändras beroende på personerna som interagerar med 
varandra. De resonerade att det är roligt att se andra kulturer i en reklamfilm och 
förklarade att när reklamfilmer eller annonser innefattar flera etniciteter samt 
uppmärksammade avvikelser från det normativa beteendet, uppfattade dem det som 
underhållande. En variation av olika etniciteter i reklam är ett positivt sätt att visa att vi 
lever i en modern och utvecklad värld. Det argumenterar för att det inte finns grupperingar 
som särskiljer en individ från en annan. Det viktigaste är att den etniska gruppen och 
människan porträtteras på ett varmt sätt som inte är diskriminerande.

4 respondenter argumenterade dock emot överlägsenhetsteorin, där en part blir road på 
någon annans bekostnad (Perks, 2012) där respondenternas generella åsikt var att de inte 
fann detta underhållande, utan beskrev det som kränkande och att etnicitet eller ursprung 
ej bör förlöjligas för att marknadsföra en produkt. Att visa en viss etnisk grupp på ett 
stereotypiskt sätt kan ha nackdelar då man drar alla över en kam.
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Att utforma en reklam som enbart visar exempelvis typiska beteendemönster, utseende 
eller språk kan uppfattas som negativt och tolkas som fördomsfullt och dömande.

14 stycken argumenterar att det inte finns ett generellt svar, utan det kan vara både 
underhållande och stötande beroende på hur reklamfilmen eller annonsen är utformad. 
Detta förklaras i enlighet med Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier’s (2006) 
resonemang att det varierar beroende på en personlig tolkning, interaktion samt miljön 
eller omgivningen skämtet utspelar sig i.

När respondenterna sedan fick ett visuellt exempel i form av en annons uppgav 
majoriteten, 15 respondenter enligt diagram 1 “Nogger Black”, att de upplevde den som 
neutral och därmed överensstämmer det inte med Kellaris och Cline (2007)s resonemang 
om att humor i reklam engagerar och involverar tittaren. En fråga som inte tas upp, är att 
vad som uppfattas roligt och vem ska uppfatta det som roligt. Det styrker ytterligare att det 
är en tolkningsfråga och att olika människor tar in information på olika sätt, i detta fall 
ansåg dessa 15 respondenter att det inte fanns någon humor i reklam och de ansåg också
att eftersom det är en erkänd glass i Sverige och att lakrits vanligtvis är svart så är det 
heller inget som bör associeras negativt. När något har funnits i flera år och människor har 
vant sig vid att det ska vara på ett specifikt sätt så kan det vara svårt att ändra på det och 
förknippa det med något annat. Som i detta fall handlar det om glassen Nogger som funnits 
på den svenska marknaden sen 1978 och som under åren har gjorts i olika smaker. 
(unileverhistoria, u.å) Eftersom “Nogger” har varit benämningen på en glass kan det vara 
svårt att förknippa det med något negativt eller rasistiskt bara för att ordet “Black” läggs 
till. Något fler än en tredjedel av respondenterna resonerade emot Veatch’s (1998) 
definition av att humor blir roligare när många gömda överträdelser uppmärksammas, och 
respondenterna uppfattade annonsen som stötande. Överträdelserna som respondenterna 
uppmärksammade var den svarta bakgrunden, de upplevde en negativ association till 
“Nogger” och slutligen upplevdes “Black” som ett förstärkande ord till deras tolkning av det 
underliggande budskapet i annonsen, vilket var mörkhyade människor. Som 
marknadsförare och reklammakare är det viktigt att tänka noga kring de färger, mönster 
och text som används i reklamen då de tolkas olika beroende på vem som uppmärksammar 
dem och i vilket sammanhang. Om det material som används brukas på ett opassande sätt 
kan det ge fel budskap. Att kombinera ordet “Nogger”, som kan förknippas med 
mörkhyade, med ordet “Black” 

Enligt diagram 2, Comviq PT, tolkade 22 respondenter reklamfilmen som underhållande 
eller ganska underhållande och bekräftar därmed Kellaris och Cline’s (2007) resonemang, 
att humor drar konsumenternas uppmärksamhet till reklam, specifikt till denna 
reklamfilm. 12 av de 22 som uppfattade det som underhållande, tillhörde en icke 
kaukasiskt etnisk grupp och resonerade i enlighet med Veatch’s (1998) argument att 
människor upplever något som humoristiskt när de känner igen sig.



De igenkännliga momenten var främst mannens beteende, där dessa 12 respondenter 
förklarade att det var så deras släkt agerade och på grund av detta upplevd
som underhållande.

I denna reklamfilm porträtteras huvudkaraktären som stereotypiskt men det görs med 
värme och är ej nedvärderande 
negativa avsikter och förmedlar budskapet på ett humoristiskt vis. 

Diagram 2 visade att en minoritet av intervju
reklamfilm som ganska stötande
grupp. Detta överensstämmer också med Veatch’s (1998) argument, att igenkännligh
upplevs som underhållande, fast i omvänt perspektiv. Eftersom 4 av 5 respondenter 
en kaukasisk etnisk grupp, upplever de inget igenkännligt moment i reklamfilmen vilket 
kan vara en anledning till varför den ej upplevs som underhållande. När man 
sig själv i ett scenario så kan det bli roligare eftersom man får en personlig koppling till det. 
Det förklarar att man på något vis har varit med om situationen tidigare och man lättare 
kan förstå sig på humorn och budskapet i reklamen.

Diagram 7: Jämförelse av respondenternas tolkning 

Diagrammet ovan är en sammanställning av respondenternas tolkning där den de blåa 
staplarna representerar en ganska stötande eller stötande tolkning, de röda staplarna 
representerar en neutral uppfattning och avslutningsvis representerar de gröna staplarna 
en ganska underhållande eller underhållande åsikt.

Som diagram 7 visar har respondenterna
underhållande eller inte. Dessa åsikter är diskontinuerliga under intervjuns gång, vilket ger 
ett intryck av obeslutsamhet angående åsi
obeslutsamhet bekräftar de
argumenterar för att en personlig tolkning är föränderlig
interaktion.
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Detta kan också styrka Hjelle och Ziegler (1992) resonemang att den medvetna nivån, som 
innefattar känslor och reaktioner, kan ersättas med ett nytt när den omedvetna nivån som 
består av minnen, aktiveras. De flesta människor har förutfattade meningar om något innan 
de får se något visuellt som kan ändra uppfattningen om det man tyckte innan.
I detta fall hade respondenterna en neutral uppfattning efter att ha sett annonsen, men 
ändrades drastiskt till underhållande efter att ha sett reklamfilmen. Detta kan bero på att 
annonsen helt enkelt inte var underhållande för de eller att en reklamfilm som innehåller 
rörliga bilder, dialoger och musik hade en större inverkan på respondenterna. Eftersom 
man har fler element att arbeta med i en reklamfilm kan det även vara lättare att fånga 
uppmärksamheten.

5.2 Humor i teorin kontra i praktik – Religion
När respondenterna utgick ifrån sin generella uppfattning om religion som används på ett 
humoristiskt vis i reklam, ansåg 12 stycken att det var kränkande att skämta om. De 
förklarar att det lätt kan uppröra personer eftersom det är ett känsligt ämne och 
respondenterna upplevde religion som något privat och att det därför bör respekteras. 
Trots att religion påvisats vara ett ämne som kan uppfattas kränkande eftersom det enligt 
respondenterna är känsligt, bestrider det Smyth’s (1986) argument om humors 
konstruktion där relationen mellan humor och ett kränkande ämne resoneras vara ett sätt 
att uttrycka hämmade impulser. Avvikelsen från teorin kan bero på respekten som finns till 
religion och därför även de religiösa människor som praktiserar religionen, något heligt 
bör inte göras narr av eller tas lättvindigt då det trots allt kan vara en stor del av en 
människas liv. Warren och McGraw (2013) förklarar i enlighet med Smyth (1986) att 
humor utanför marknadsföringens ramar har en underliggande negativ ton. Detta stämmer 
överens med respondenternas svar samt inkluderar humor innanför marknadsföringens 
ramar och påvisar att användningen av humor på fel sätt kan ha en negativ effekt.

12 respondenter hävdade att det berodde på vilket sätt man utformar reklamen samt 
vilken typ av produkt eller tjänst det handlar om.

De resterande 4 respondenter hade en neutral uppfattning då de förklarade att de själva 
inte är troende och av den anledningen inte tolkar det som stötande. Detta innebär att de 
inte hade ett igenkännligt moment i reklamfilmen och bekräftar därmed Perks (2012) och 
Veatch’s (1998) resonemang att igenkännlighet är ett avgörande element i humor för att 
det ska uppfattas som underhållande.
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Efter att respondenterna fått se ett visuellt exempel, annonsen ”Ljudevangeliet” var 
åsikterna delade. Diagram 3 visar att hälften av respondenterna, d.v.s. 14 stycken ansåg att 
det var stötande eller ganska stötande och höll inte med om resonemanget i annonsen att 
Jesus kunde jämföras eller bytas ut mot ett par högtalare. Fortsättningsvis utvecklar de sina 
svar och förklarade att originalbilden är för personlig för troende individer och ska av 
denna anledning inte användas lättvindigt. Vad bilden speglar enligt en respondent är att 
materialiska saker är mer betydelsefulla än den religiösa tron. Cho (1995) förklarar att 
reklamåtgärder bör förmedla en hög känsla av både positiva och negativa känslor för att 
upplevas som underhållande. Originalbilden förmedlar positiva känslor i och med att 
religion enligt respondenterna är betydande och personlig, samtidigt som reklamfilmen 
skapade ilska då en viktig symbol byts ut mot högtalare. Dessa komponenter tillsammans 
blev detta ej en lyckad kombination och motstrider Cho’s (1995) argument. Uttrycket “hög 
känsla” är inte nödvändigtvis likställt med “starka känslor”. “Betydelsefull” samt 
“personliga” kan tolkas som starkt positiva känslor och “ilska” som starkt negativ. 
Kombinationen av två “starka känslor” istället för “höga känslor” har i det här fallet 
resulterat i en negativ tolkning istället för positiv och påvisar att vilka känslor som 
förmedlas bör tas i beaktning när en reklamfilm eller annons blir utformad. 
Respondenterna som delade denna åsikt bestod av 8 religiösa samt 6 med neutral syn. Att 
de respondenter som upplevde sig ha en neutral syn på religion ansåg det som stötande är 
intressant då Sverige inte upplevs som ett land med många religiösa personer, vilket i 
motsats bör stödja en ökad tolerans och acceptans. Istället påvisar resultatet en empati hos 
respondenter med en neutral syn på religion och påvisar att hur människor tror att andra 
människor skulle reagera också bör tänkas på när ett möjligt känsligt ämna ska användas.

Resterande 14 respondenter hade enligt diagram 3 en neutral uppfattning av annonsen då 
de inte förstod innebörden eller humorn av att anknyta symbolen av en helig person i en 
annons som handlar om elektronik. Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier (2006) 
förklarar att marknadskommunikation är en process där humor är ett meddelande som 
skickas, tas emot av en grupp, tolkas och tar i beaktning det sociala scenariot och rollen 
humorn har i det sammanhanget. I detta fall fanns ingen passande användning av humor i 
annonsen då samtliga respondenter ansåg att det hade ett stötande intryck, eller neutralt 
eftersom den inte hade ett logiskt sammanhang eller relevant användning av symbolen i 
reklamen.

Respondenterna fick därefter se en reklamfilm med humoristisk anspelning på religion, 
Red Bulls reklamfilm, där 10 respondenter vilket kan ses i diagram 4, ansåg att 
reklamfilmen var stötande eller ganska stötande och förklarade att den gör narr av Jesus 
mirakel samt Kristendomen. De menar även att händelserna ur bibeln blir feltolkade samt 
uppfattar det som respektlöst att använda religion på ett humoristiskt vis.
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Detta resonemang bekräftar att det är en tolkningsfråga, inte bara hur humorn uppfattas 
utan även det som humorn anspelas på. Samma humoristiska anspelning på ett annat ämne 
skulle kunna ha uppfattas olika, men eftersom religion betyder och tolkas olika av 
människor så kommer inte bara humorn, utan även de andra momentens betydelse väga in. 
Enligt orimlighetsteorin baseras skratt på när människor blir överraskade eller något 
annorlunda händer i ett säkert scenario och Lynch (2004) hävdar att människor skrattar 
när de överraskas av något som bryter ett accepterat mönster.

Reklamfilmen baserades på en erkänd händelse ur bibeln med Jesus, men resultatet 
motsäger Lynch’s (2004) argument eftersom originalhändelsen är betydelsefull för 
respondenterna och de ser de överraskande momenten som stötande istället för 
underhållande då reklamfilmen inte respekterar deras tolkning.

9 respondenter hade en neutral uppfattning av reklamfilmen vilket visas i diagram 4 och 
hävdade att det var en vanlig sketch som de anser som varken stötande eller 
underhållande. 

Diagram 4 visar att de resterande 9 respondenterna ansåg att den var ganska 
underhållande eller underhållande då den inte är symbolisk och passade in med Red Bulls 
koncept. De resonerar att reklamfilmen använder Jesus och religion på ett passande sätt 
och bekräftar därmed överlägsenhetsteorin, som innebär att en part blir road på någon 
annans bekostnad. (Perks, 2012). De respondenter som ansåg att reklamfilmen var rolig 
argumenterar för denna teori, och menar att involvera någon som egentligen är menad att 
vara seriös är underhållande, och blir då roade av den humoristiska anspelningen på Jesus. 
Reklamfilmen var underhållande på grund av den religiösa anspelningen i samband 
lättsamhet, dock enligt några respondenter var en del reaktioner en kombination av både 
nervositet och skratt. Stämningen efter att ha sett reklamfilmen upplevde respondenten 
som något pinsam och reagerade genom att skratta, vilket Meyer (2000) förklarar genom 
befrielseteorin där skratt är en reaktion som består av nervositet. Nervositeten har 
uppstått när en för stor belastning av obehagliga känslor uppstått och kroppens sätt att 
hantera den överblivna energin blir att skratta.



Diagram 8: Jämförelse av respondenternas tolkning 

Diagram 8 är en sammanställning av respondenternas tolkning där den de blåa staplarna 
representerar en ganska stötande eller stötande tolkning, de röda staplarna representerar 
en neutral uppfattning och avslutningsvis representerar de gröna staplarna en ganska 
underhållande eller underhållande åsikt.

Diagram 8 visar att respondenterna har någorlunda liknande åsikter angående religion på 
ett humoristiskt vis i reklamfilmer.  Innan samt efter annonsen är respondenterna överens 
om att det ej är underhållande. Efter re
den är underhållande, majoriteten är dock överens om att det antingen är neutralt eller 
stötande. 

5.3 Humor i teorin kontra i praktik 

Respondenternas generella tolkning om att använda könsrol
att marknadsföra produkter var delade. Majoriteten ansåg att det var beroende på hur 
reklamen är utformad samt hur budskapet framförs, alltså både potentiellt underhål
eller kränkande. Detta styrker Cho (1995) genom att
komponenterna i känslosam humor är både positiva och negativa känslor som är baserade 
på egna tolkningar och fortsättningsvis resonerar Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier 
(2006) att tolkningar är föränderlig beroende på den f
Respondenterna förklarar att om reklamen är enligt dem, för stereotypisk eller överdriven 
blir det inte längre underhållande. Detta poängterar vikten av behovet att kritiskt granska 
materialet som kommer finnas i reklamfilm
“genomsnittskonsumenten”. Genom att knyta teorierna med respondenternas 
kommentarer förklaras också vikten av att rikta sig mot en specifik marknad där företag 
lättare kan rikta sig mot deras “genomsnittskonsument” 
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är en sammanställning av respondenternas tolkning där den de blåa staplarna 
representerar en ganska stötande eller stötande tolkning, de röda staplarna representerar 
en neutral uppfattning och avslutningsvis representerar de gröna staplarna en ganska 

rhållande eller underhållande åsikt.

8 visar att respondenterna har någorlunda liknande åsikter angående religion på 
ett humoristiskt vis i reklamfilmer.  Innan samt efter annonsen är respondenterna överens 

nde. Efter reklamfilmen anser endast 9 av 28 respondenter att 
den är underhållande, majoriteten är dock överens om att det antingen är neutralt eller 

5.3 Humor i teorin kontra i praktik – Könsroller

Respondenternas generella tolkning om att använda könsroller på ett humoristiskt vis för 
att marknadsföra produkter var delade. Majoriteten ansåg att det var beroende på hur 
reklamen är utformad samt hur budskapet framförs, alltså både potentiellt underhål

Detta styrker Cho (1995) genom att poängtera att de utgörande 
komponenterna i känslosam humor är både positiva och negativa känslor som är baserade 
på egna tolkningar och fortsättningsvis resonerar Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier 
(2006) att tolkningar är föränderlig beroende på den fysiska miljön de befinner sig i. 
Respondenterna förklarar att om reklamen är enligt dem, för stereotypisk eller överdriven 
blir det inte längre underhållande. Detta poängterar vikten av behovet att kritiskt granska 
materialet som kommer finnas i reklamfilmen eller annonsen samt att det bör passa 
“genomsnittskonsumenten”. Genom att knyta teorierna med respondenternas 
kommentarer förklaras också vikten av att rikta sig mot en specifik marknad där företag 
lättare kan rikta sig mot deras “genomsnittskonsument” som agerar i snarlika miljöer och 
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är en sammanställning av respondenternas tolkning där den de blåa staplarna 
representerar en ganska stötande eller stötande tolkning, de röda staplarna representerar 
en neutral uppfattning och avslutningsvis representerar de gröna staplarna en ganska 

8 visar att respondenterna har någorlunda liknande åsikter angående religion på 
ett humoristiskt vis i reklamfilmer.  Innan samt efter annonsen är respondenterna överens 

endast 9 av 28 respondenter att 
den är underhållande, majoriteten är dock överens om att det antingen är neutralt eller 

ler på ett humoristiskt vis för 
att marknadsföra produkter var delade. Majoriteten ansåg att det var beroende på hur 
reklamen är utformad samt hur budskapet framförs, alltså både potentiellt underhållande 

poängtera att de utgörande 
komponenterna i känslosam humor är både positiva och negativa känslor som är baserade 
på egna tolkningar och fortsättningsvis resonerar Bekelja Wanzer och Bainbridge Frymier 

ysiska miljön de befinner sig i. 
Respondenterna förklarar att om reklamen är enligt dem, för stereotypisk eller överdriven 
blir det inte längre underhållande. Detta poängterar vikten av behovet att kritiskt granska 

en eller annonsen samt att det bör passa 
“genomsnittskonsumenten”. Genom att knyta teorierna med respondenternas 
kommentarer förklaras också vikten av att rikta sig mot en specifik marknad där företag 

som agerar i snarlika miljöer och 
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delar likartade åsikter för att kunna leverera en humoristisk reklamfilm som inte uppfattas 
stötande. 

6 respondenter har en neutral uppfattning och några förklarade att de anser att ämnet är 
gammaldags och omodernt medan resterande anser att viss reklam tilltalar en viss 
målgrupp och är därför nödvändig. Denna skillnad mellan tolkningar bekräftar Bekelja
Wanzer och Bainbridge Frymier’s (2006) resonemang ytterligare, att det varierar beroende 
på interaktion, miljö och omgivning samt att något som uppfattas roligt i ett sammanhang 
måste inte nödvändigtvis uppfattas som roligt i nästkommande sammanhang. Att använda 
könsroller upplevs som mer accepterat där de eventuellt kan finna det roligt och ett 
argument till det resultatet kan vara att könsroller har varit en del av människors vardag 
eftersom samhället består av kvinnor och män och grupperingar kan finnas. Det 
respondenterna istället förklarar är att det beror på hur könsrollerna används samt i vilket 
syfte och produkt.

4 respondenter uppfattar det som direkt kränkande och resonerar att jämlikhet är en
mycket viktig faktor [under tiden som studien genomfördes]. Fortsättningsvis förklarar en 
manlig respondent av de 4, att på grund av jämlikhetsfrågan har mannen istället blivit 
förtryckt och därför uppfattas det som stötande. Detta resonemang motarbetar Warren och 
McGraw’s (2013) argument att humor kräver bland annat nedvärdering och förnedrande 
händelser, för att anses som roligt, då respondenten ej uppfattade det som underhållande 
om humorn bestod av dessa komponenter. Mannen har i detta fall en personlig knytning, 
då han endast förklarar det ur ett manligt perspektiv, det kan tolkas som att när det 
personligt bundet till den som ser materialet så uppfattas det inte som roligt eftersom det 
är nedvärderande mot personen i fråga som ser det. Det utesluter dock inte att om något 
utomstående sig själv fortfarande kan uppfattas som roligt.  

4 respondenter uppfattar att använda könsroller på ett humoristiskt vis i reklamfilmer är 
underhållande. Det förklarar att de inte ser det som ett allvarligt och seriöst ämne samt att 
sådana moment gör reklamen underhållande. Denna uppfattning stärker Smyth’s (1986) 
argument att personen undviker psykiskt ansvarstagande inför ett känsligt ämne, då 
majoriteten av respondenterna antingen förklarar att det beror på reklamen, eller 
uppfattar det negativt. Det kan också förklara Lynch’s (2004) socialistiska humor där 
respondenterna upplever det positivt då de har igenkännliga element och i detta fall sin 
egen könsroll och har förmågan att inte uppleva det personligt även fast respondenterna 
har tillhörande element med det som visas i reklamfilmen eller annonsen. 

Efter att respondenterna blev utsatta för ett visuellt exempel uppfattade 12 stycken, varav 
7 män som kan ses i diagram 5, att den var ganska underhållande eller underhållande. 
Männen resonerade i enlighet med Lynch (2004) socialistiska humor att den var 
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underhållande då den innehöll igenkännliga element, att de bokade som män, samt att de 
identifierade andra utifrån överlägsenhet, sin uppfattning om de själva som mer hårt 
arbetande än kvinnor. Kvinnorna upplevde den som mer underhållande då de ansåg att 
stereotypen stämde. Denna skillnad i uppfattning är intressant då männens och kvinnornas 
uppfattning om hur män egentligen arbetar skiljer sig åt helt och poängterar betydelsen att 
det beror på olika faktorer så som social miljö (Lynch, 2004) och därmed vikten av att 
leverera reklamfilmen eller annonsen i en miljö och till människor som är mest mottaglig
för budskapet för att det ska tolkas på ett humoristiskt vis. 

Diagram 5 visar även att 10 intervjupersoner upplevde annonsen ”Boka möten som en 
man” som stötande eftersom annonsen insinuerar att män inte kan planera och fortsätter 
med att den är för stereotypisk och extrem. I och med denna uppfattning går deras tolkning
emot Warren och McGraw’s (2013) resonemang att humor bör innehålla nedvärderande 
element, där det nedvärderande elementet var insinuationen att män inte kan boka möten. 
Resonemanget går också emot Perks (2012) förklaring av att något som är underhållande
är på bekostnad av någon annan, i denna annons på bekostnad av män. Detta kan tolkas 
som att även fast det är på bekostnad av någon annan än de själva personligen, så är det 
fortfarande på bekostnad av något i alla fall män, kan känna en tillhörighet till. 

Jack and Jones reklamfilm som respondenterna sedan fick se anspelade enligt majoriteten, 
19 stycken som kan ses i diagram 6, för mycket på sex och upplevdes som stötande. De 
resonerade att kvinnorna skämmer ut sig och framstår som desperata, detta anses då som
nedvärderande mot det kvinnliga könet eftersom de objektifieras på ett sexuellt vis. Trots 
denna negativa uppfattning, skrattade majoriteten av de 19 respondenterna på något vis 
när de såg reklamfilmen och bekräftar Lynch’s (2004) befrielseteori, där han hävdar att när 
belastningen av känslor blir för mycket att hantera är skratt kroppens sätt att ta hand om 
den överblivna energin. Fortsättningsvis förklarar respondenterna att det är provocerande 
att reklamfilmen förmedlar fel budskap och som ska vara relaterat till en herrbutik. 

3 respondenter enligt diagram 6 hade en neutral uppfattning då de inte förstod relevansen 
eller budskapet av reklamfilmen.

Resterande 6 respondenter ansåg att reklamfilmen var underhållande eftersom den 
innehöll avklädda tjejer och påklädda män. Fortsättningsvis förklarar de att den framstår
som konstig, men eftersom den inte upplevs som seriös blir den underhållande. 4 av de 6
respondenterna, som visas i diagram 6, bestod av män. Dessa respondenter argumenterar i 
enlighet med Cho (1995) som hävdar att det tematiska innehållet och den psykologiska 
upphetsningen är utgörande i den känslosamma humorn. I detta fall påverkas 
respondenterna av en hög känsla av upphetsning och positiv spänning, där de avklädda 
kvinnorna framkallar dessa känslor. Tillsammans med den humoristiska anspelningen blir 
det därmed en lyckad kombination för respondenten. 



Diagram 9: Jämförelse av respondenternas tolkning 

Diagram 9 är en sammanställning av respondenternas tolkning där den de blåa staplarna 
representerar en ganska stötande eller stötande tolkning, de röda staplarna representerar 
en neutral uppfattning och avslutningsvis representerar de gröna staplarna en ganska 
underhållande eller underhållande åsikt.

Diagram 9 visar att respondenternas uppfattning ändras under intervjuns gång till att fler 
uppfattar det som stötande när de får ett visuellt exempel i form av annons och ytterligare 
fler respondenter anses det rörliga
fler som efter annonsen, ansåg det vara underhållande än i den ursprungliga uppfattningen.
Det är till synes mer accepterat att använda den manliga könsrollen på ett humoristiskt vis 
än den kvinnliga och kvinnor har till synes mindre självdistans
kvinnor identifierar sig mer när deras könsroll blir objektifierat och upplever därför 
reklamfilmer och annonser som innehåller 
manliga könsroller skulle användas på ett humoristiskt vis. 

5.4 Humor i teori och reklamombudsmannens

I intervjun med reklamombudsmannen hävdade Welander att den svenska humorn 
generellt är självironisk och uppger att svenskar inte har problem att skämta om sig s
varken i reklam eller i andra sammanhang. Fortsättningsvis förklarar Welander att det inte 
finns en generell uppfattning om hur människor tolkar reklam som anspelar sig på humor 
och hävdar att det oftast kan misstolkas beroende på individen. 
att de tankar och känslor som individen har, är grunden till varför hen reagerar eller tolkar 
humor på ett visst sätt. Detta stärker Hjelle och Ziegler’s (1992) teori om den medvetna 
nivån som förklarar att en liten del av den mentala kapaci
bilder, känslor, reaktioner och minnen.

4

20

4

GENERELL TOLKNING

Ganska stötande/Stötande

Jämförelse av respondenternas tolkning – Könsroller

är en sammanställning av respondenternas tolkning där den de blåa staplarna 
representerar en ganska stötande eller stötande tolkning, de röda staplarna representerar 
en neutral uppfattning och avslutningsvis representerar de gröna staplarna en ganska 

rhållande eller underhållande åsikt.

9 visar att respondenternas uppfattning ändras under intervjuns gång till att fler 
uppfattar det som stötande när de får ett visuellt exempel i form av annons och ytterligare 
fler respondenter anses det rörliga exemplet, reklamfilmen, som stötande. Däremot var det 
fler som efter annonsen, ansåg det vara underhållande än i den ursprungliga uppfattningen.
Det är till synes mer accepterat att använda den manliga könsrollen på ett humoristiskt vis 

ch kvinnor har till synes mindre självdistans. Det kan tolkas som att 
kvinnor identifierar sig mer när deras könsroll blir objektifierat och upplever därför 
reklamfilmer och annonser som innehåller kvinnliga könsroller som mer stötande än om 

skulle användas på ett humoristiskt vis. 

5.4 Humor i teori och reklamombudsmannens syn

I intervjun med reklamombudsmannen hävdade Welander att den svenska humorn 
generellt är självironisk och uppger att svenskar inte har problem att skämta om sig s
varken i reklam eller i andra sammanhang. Fortsättningsvis förklarar Welander att det inte 
finns en generell uppfattning om hur människor tolkar reklam som anspelar sig på humor 
och hävdar att det oftast kan misstolkas beroende på individen. Welande
att de tankar och känslor som individen har, är grunden till varför hen reagerar eller tolkar 
humor på ett visst sätt. Detta stärker Hjelle och Ziegler’s (1992) teori om den medvetna 
nivån som förklarar att en liten del av den mentala kapaciteten utgörs av personliga tankar, 

känslor, reaktioner och minnen.
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är en sammanställning av respondenternas tolkning där den de blåa staplarna 
representerar en ganska stötande eller stötande tolkning, de röda staplarna representerar 
en neutral uppfattning och avslutningsvis representerar de gröna staplarna en ganska 

9 visar att respondenternas uppfattning ändras under intervjuns gång till att fler 
uppfattar det som stötande när de får ett visuellt exempel i form av annons och ytterligare 

exemplet, reklamfilmen, som stötande. Däremot var det 
fler som efter annonsen, ansåg det vara underhållande än i den ursprungliga uppfattningen.
Det är till synes mer accepterat att använda den manliga könsrollen på ett humoristiskt vis 

et kan tolkas som att 
kvinnor identifierar sig mer när deras könsroll blir objektifierat och upplever därför 

som mer stötande än om 

I intervjun med reklamombudsmannen hävdade Welander att den svenska humorn 
generellt är självironisk och uppger att svenskar inte har problem att skämta om sig själva 
varken i reklam eller i andra sammanhang. Fortsättningsvis förklarar Welander att det inte 
finns en generell uppfattning om hur människor tolkar reklam som anspelar sig på humor 

Welander argumenterar 
att de tankar och känslor som individen har, är grunden till varför hen reagerar eller tolkar 
humor på ett visst sätt. Detta stärker Hjelle och Ziegler’s (1992) teori om den medvetna 

teten utgörs av personliga tankar, 
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En annan aspekt av teorin är att individen reagerar på ett visst sätt beroende på vilket 
sammanhang, situation eller tillfälle hen befinner sig i. Bruset i omgivningen, individens 
selektiva insamling av information, påverkar i sin tur tolkningen av humorn i den 
reklamen. Detta stödjer Welanders åsikt som förklarar att alla individer reagerar olika på 
reklam beroende på vilken bakgrund eller tankar hen har då deras “brus” är baserat på just 
deras selektiva insamling av information.

Grunden till varför reklamfilmer anmäls argumenterar Welander för att människor inte har 
uppfattat humorn i reklamen när de såg den. Detta kan vara ett resultat av det som Hjelle 
och Ziegler (1992) förklarar som den selektiva insamlingen av information i den medvetna 
nivån som är flyktig och i stunden. Individer är olika beroende på vilket intresse, bakgrund, 
värderingar eller personlighet hen har. Dessa komponenter påverkar hur personer 
uppfattar och tolkar saker och i reklamsammanhang kan budskapet tas emot på olika sätt 
beroende på vem det är som mottar informationen som ges. Hur informationen, budskapet 
eller humorn tolkas av konsumenterna kan inte förutses innan reklamen väl kommit ut på 
marknaden. En annan aspekt kan vara att använda humorn vid rätt plats och rätt tillfälle, 
med detta menas att ösa på med humor i reklamer innebär inte att reaktionen kommer 
bestå av positivitet eller skratt.

Det används allt möjligt vid utformning av reklamer, enligt Welander är det viktigt att 
porträttera alla karaktärer med humor och värme oberoende på vilken etnicitet de har. 
Detta innebär att ingen part får kränkas även om det genomförs på ett humoristiskt vis. 
Något som förekommer ofta är att en etnicitet porträtteras på ett väldigt stereotypiskt sätt 
då individer kan uppfatta det olika beroende på vilken bakgrund och moral hen har, eller 
situation som hen befinner sig i. Något som är underhållande för en individ kan vara 
stötande för en annan. ”Vi utgår ifrån en genomsnittskonsument”, säger Welander och 
hävdar att vid prövningar så utgår de ifrån den typiska genomsnittskonsumenten i Sverige. 
Welanders uttalande kan kopplas till teorin “humor i kommunikation” där definitionen är 
att beroende på en personlig tolkning i en samarbetande interaktion mellan två eller flera 
parter som är föränderlig beroende på personer samt den fysiska miljön de befinner sig i. 
Teorin stödjer Welanders uppfattning om att individen påverkas av interaktioner och den 
fysiska miljön samt det som Hjelle och Ziegler (1992) i sin teori förklarar det som finns i 
individens omedvetna. Att använda olika etniciteter i reklam är i sig inte ovanligt, det som 
kan uppfattas som kränkande är att karaktärerna eller situationen porträtteras som 
stereotypiskt. Har man en balans mellan stereotyper och humor och inte överskrider 
gränsen till kränkande kan reklamen uppfattas som positiv och underhållande. Eftersom 
olika personligheter tycker olika saker så kan en del tycka att stereotyper är underhållande 
medan andra tycker det är primitivt och stötande. En reklam kan inte tillfredsställa alla och 
detta argumenterar för en generell uppfattning av humor i reklam är svårt att fastställa. 
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6. Slutsats
Nedan presenteras fyra separata slutsatser för studien som är baserat på analysen och avser 
besvara studiens syfte samt frågeställning. Var punkt representerar en slutsats inom etnicitet, 
en om religion, en om könsroller och den fjärde och sista punkten ger en överskådlig slutsats. 

 Respondenternas uppfattning huruvida etnicitet borde användas på ett humoristiskt vis 
för att marknadsföra en produkt varierade från negativt till positivt mellan annons och 
reklamfilm, dock ansåg majoriteten av respondenterna att det antingen var neutralt eller 
underhållande. Studien kom därmed fram till att det ansågs som mer passande än 
opassande att använda etnicitet på ett humoristiskt vis i reklamfilmer eller annonser. 
Företag och reklammakare bör dock vara försiktiga när de utformar och godkänner en 
annons eller reklamfilm, eftersom majoriteten hade en neutral inställning som sin
generella åsikt och efter första annonsen, samt att det fanns respondenter som upplevde 
det som stötande. Förslagsvis bör de också studera marknaden samt tidigare reklamfilmer 
och annonser riktade mot den potentiella marknaden. Detta för att undersöka om det finns 
humoristiska marknadsföringsverktyg med etnicitet som den marknaden finner mer 
acceptabel och underhållande. 

 Inledningsvis var respondenterna överens och deras uppfattning var övervägande 
negativ gentemot att använda religion på ett humoristiskt vis i reklamfilm, samtliga 
respondenter ansåg också att annonsen var neutral eller stötande. Fortsättningsvis ansåg 
en minoritet av respondenterna att just den reklamfilmen som visades var underhållande, 
samtidigt som de kvarstod vid sin ursprungliga negativa eller neutrala åsikt. Baserat på 
respondenternas intervjuer ansågs religion ej vara passande att använda på ett 
humoristiskt vis, eftersom majoriteten redan var negativt inställda till en början. 
Reklamfilmen eller annonsen behöver då inte bara ändra den negativa inställningen hos 
målgruppen, utan även göra den positiv. Detta kan ses som en svår och kostsam process i 
och med marknadsundersökning som bör göras för att undersöka hur målgruppen 
uppfattar liknande reklamfilmer, när det finns andra mer passande ämnen att skämta om.

 Respondenternas generella uppfattning var neutral huruvida könsroller bör användas 
på ett humoristiskt vis i reklamfilmer, detta påvisar en tolerans och öppenhet för ämnet. 
Det innebär att studien bekräftade att ämnet var passande att använda på ett humoristiskt 
vis. Däremot var det successivt fler respondenter som ansåg det vara stötande under tiden 
som intervjun fortskred, vilket också visar att ämnet har en tendens att frambringa en 
negativ uppfattning och bör därför handskas med en viss finkänslighet.
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Däremot reagerade respondenterna mest negativt på när de ansåg att könsrollen 
objektifierades samt argumenterade för att i vissa sammanhang var det nödvändigt att 
använda en specifik könsroll, vilket kan tolkas som att om företagen utformar reklamfilmer 
och annonser som inte objektifierar en könsroll och istället porträtterar rollen med värme 
är det mer underhållande.

 Analysen av samtliga respondenter bekräftade teorin att något som upplevs som roligt 
är en tolkningsfråga och att det inte finns en absolut generell uppfattning angående 
humoristisk reklam baserat på studiens tre samhällsfrågor: Etnicitet, religion och 
könsroller, utan den varierar mellan både positiv och negativ. Detta är viktigt för 
reklammakare och företag att tänka på när de utformar en reklamfilm eller annons. De 
behöver ta i hänsyn till deras marknads potentiella uppfattning och samtidigt ta i beaktning 
de olika åsikter som kan förekomma, sedan kan de ta ett beslut om hur humorn ska 
framställas tillsammans med vilka medel. Studien uppmärksammar däremot mönster om 
att exempelvis religion bör hanteras mer varsamt än de resterande två. 

6.1 Förslag till vidare studier
Studien har tagit reda på hur uppfattningen och tolkningen var hos 28 respondenter och 
utifrån dem undersökt om det ansågs passande att använda de tre samhällsfrågorna; 
etnicitet, religion och könsroller på ett humoristiskt vis i reklamfilmer. Det skulle vara 
intressant att undersöka de psykologiska aspekterna och undersöka varför
uppfattningarna var som de var och vilka delar i reklamfilmerna eller annonserna som 
upplevs som passande för att sedan kunna urskilja vilka komponenter som anses stötande 
för att undersöka om det finns sätt att kringgå de opassande ämnena.
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Bilaga 1, Annons 1 ”Nogger Black”



Bilaga 2, Annons 2 ”Ljudevangeliet”



Bilaga 3, Annons 3 ”Boka möten som en man”



Bilaga 4 Flygblad

INTERVJUPERSONER SÖKES!

Vi är två tjejer som skriver vår C-uppsats inom marknadsföring, företagsekonomi. 

Studien handlar om perception av humor i reklam där respondenten får ge sin 

uppfattning om när samhällsfrågorna etnicitet, religion samt könsroller används 

på ett humoristiskt vis i reklam. Annonser och reklamfilmer kommer även att visas 

för att sedan ta reda på hur respondenten tolkar de. Om du är intresserad av att 

delta i vår studie så hör gärna av dig till oss.

Tack på förhand!



Bilaga 5 Intervjufrågor till Gunilla Welander, jurist på reklamombudsmannen

1. Anser ni att konsumenter har fått en ökad medvetenhet om reklam som 
anspelar sig på humor? 

2. Upplever ni att den humoristiska konstruktionen i reklamfilmer blivit 
successivt mer förlöjligande? 

3. Upplever ni att en kategori är mer utsatt än någon annan?

4. Vilken typ av reklam får ni flest reaktioner på, humor-baserad reklam eller 
icke humor-baserad reklam?

5. Upplever ni att orealistisk reklam baserat på könsroller är mer eller mindre 
accepterat? 

6. Anser ni att reklam som baserar sin humor på etniska skillnader är 
acceptabelt eller inte acceptabelt? 

7. Anser ni att humor baserad på religion är passande i svensk tv-reklam eller 
annonser



Bilaga 6 Intervjufrågor med respondenter:

1. Upplever ni att reklam som innehåller stereotyper med en icke-kaukasisk 
etnisk grupp är stötande eller underhållande? 

2. Varför uppfattar ni det som stötande eller underhållande?

3. Vad är er reaktion efter att ha sett annonsen och har er uppfattning ändrats?

4. Om nej; varför? 

5. Vad är din reaktion efter att ha sett reklamfilmen och har ni samma 
uppfattning som ni hade tidigare? 

6. Om nej; Varför?

7. Anser ni att reklam som använder religion på ett humoristiskt vis är 
underhållande eller stötande? 

8. Varför tycker ni det är underhållande/stötande?

9. Vad är er reaktion efter att ha sett annonsen och har er uppfattning ändrats?

10. Om ja; Varför?

11. Vad är din reaktion efter att ha sett reklamfilmen och har ni samma 
uppfattning som ni hade tidigare?

12. Om nej; Varför?

13. Vad är din uppfattning om att använda könsroller för att marknadsföra en 
produkt?

14. Varför är den positiv/negativ?

15. Vad är er reaktion efter att ha sett annonsen och har er uppfattning ändrats?

16. Om ja; varför? 

17. Vad är din reaktion efter att ha sett reklamfilmen och har ni samma 
uppfattning som ni hade tidigare? 

18. Om nej; varför?



Bilaga 7 Enkätundersökning:

Vad ansåg du om annonsen?

Underhållande Ganska underhållande Neutral Ganska stötande Stötande

1 2 3 4 5

Vad ansåg du om reklamfilmen?

Underhållande Ganska 
underhållande

Neutral Ganska stötande Stötande

1 2 3 4 5



Bilaga 8. Transkribering av intervju med Gunilla Welander, jurist på 
reklamombudsmannen:

Jag har så krasslig röst, men absolut ni kan spela in. Ja, näringslivet tog initiativet att starta 
stiftelsen genom Sveriges annonsörer som är en intresseorganisation även andra 
organisation som står bakom, finansieras det gör vi genom privat väg, företag och 
organisationer som betalar. I mars har vi funnits i 6 år så vi är relativt nya. På europeisk 
nivå står vi under en paraplyorganisation som heter EASA, European Advertising 
Standards Alliance, flertalet av självreglerande organisationer är med, nästan alla länder 
som är med i EU är en del av det. Syftet med självreglering, jo det är om branschen sanerar 
sig själv vad det gäller marknadskommunikation så ökar konsumenternas förtroende för 
marknadskommunikation. Och sen om man tittar på vad det är vi prövar, vi prövar i princip 
all marknadskommunikation som riktar sig mot den svenska marknaden, det är vårt 
uppdrag. Vi tar emot anmälningar och v måste enligt vår instruktion, om ni kollar här på 
reklamombudsmannen på sidan så kan ni se, instruktionen, vilka ledamöter vi har, vilka 
regler vi ska tillämpa, vad vi ska göra. I vissa länder som Frankrike och England har man ett 
pre-system då man kollar marknadskommunikationen innan, men vi har inget sådant 
system så vi kollar vartefter anmälningar kommer in. Man skulle kunna tänka sig att vi 
skulle kunna ha det men det stämmer inte överens med våra principer som vi har om 
tryck- och yttrandefrihet. Däremot så prövar vi alla anmälningar som kommer in. Alla får 
anmäla. Flertalet ärenden är det bara en anmälare på, däremot har jag ingen statistik på 
det. Vi har ett anmälning formulär på webben. Det första vi gör är att sortera och kolla om 
det ärendet som kommit in verkligen ska prövas av oss, det kanske ska prövas av en annan 
självreglerings organisation, de rör kanske specifik tobak eller alkohol, inte tobak då men 
alkohol t.ex. har en egen. När vi kommit fram till att vi ska ha hand om en anmälning så 
kommunicerar vi med anmälaren, vilket nummer ärendet har och normalt ber vi 
annonsören att yttra sig. Ja bakgrunden till varför man gjort sådär. Om det är ett fal som vi 
bedömer något okomplicerat och haft ett liknade fall så prövar vi det direkt här, är det lite 
mer komplicerat fall som vi kanske inte haft tidigare och handlar om subjektiva saker. 

Om man tittar på sidan så kan man söka uttalande, om ni som har humor skriver det så 
kommer alla ärenden som har humor inblandad på något sätt. Men sen kan också söka på 
prövningsgrund, titta man på artikel ett... sen kan vi titta på stötande då ser ni här att man 
kan klicka på de som har fällts, grillapp, El-Giganten där det är en reklamfilm där en kille 
sätter sig på pinnen på cykelsadeln men sadeln är borttagen. Ja men ni ser sen kan man se 
vilka som är friade. Nu verkar datorn strula sig. Här finns en reklam med Niklas Wahlberg 
med Vitapro då den var könsdiskriminerande. Ja men förstår ni själva systemet så man kan 
gå in och söka på. Jaa, nu har jag pratat för mycket så nu får ni ställa era frågor.



Vad har Ni för roll som jurist på reklamombudsmannen?

Ja, jag är då jurist här, min viktigaste uppgift är då att jobba med handläggningen. Jag har 
jobbat här i princip från start, snart har det gått 6 år. Vi jobbar med dagliga handläggningen 
från den dagen då det kommer in. Men själva utformningen av begäran av yttrande, gå 
igenom beslut, ibland kanske man måste gå igenom en annan rättspraxis än vår egen. Gå 
igenom marknadsdomstolens beslut, kolla vad marknadsföringslagen säger, sådant 
påverkar vår prövning. Jag har fler uppgifter, dels är jag huvudansvarig för copy-advice 
vilket innebär vägledning till annonsörer. Och sedan är jag ute och utbildar mycket på 
företag, skolor, organisationer och liknande. Jag har jobbat här i princip sen starten, ca 6 år 
sedan. Eftersom vi är en liten organisation så är det även många andra sammanhang också 
som jag arbetar i som anknyter till juridiken. 

Anser ni att konsumenter har fått en ökad medvetenhet om reklam som anspelar sig 
på humor? 

Det kan jag inte ha någon uppfattning om. Nej, inte privat eller som jurist på 
reklamombudsmannen. Det jag mest möter är anmälningar där människor intar uppfattad 
humor. Jag tycker det är svårt att säga eftersom mycket av det jag möter handlar då om 
individer som uppfattar reklam om ett visst sätt. Därför tycker jag det handlar mer om att 
folket inte förstår sig på reklam, eller humorn, eller inte tycker att det är roligt. Det kan ju 
även ändras beroende på vilken situation man är i eller vem man är med, de där kan ju 
också självklart påverka. Antalet anmälningar till oss ökar men vi har ingen statistik där det 
står hur många som innehåller en anspelning på humor. Det är en komplex fråga, det är 
mycket saker som kan påverka, är det att kunskapen har ökat hos konsumenterna, har 
mängden reklam ökat, eller har moralen ökat. Svårt att särskilja. Jag har jobbat här sen 
1990, den tiden hade vi inte internet och då kan man inte se vad det är de reagerar på. 

Upplever ni att den humoristiska konstruktionen i reklamfilmer blivit successivt 
mer förlöjligande? 

Nej, inte direkt. Min personliga reflektion, jag kan tycka att i Sverige är vi ganska 
självironiska inte bara i reklam, t.ex. som i film. Vi har den svenske mannen porträtteras, 
den finns en ironi i det. Den är jämställd, men ändå varm och mjuk. Ni förstår min vy. Eller 
Ulf i ICA-reklamen, ni förstår han är inte direkt macho kille, han e liksom lite töntig ni vet. 
Vi har sett ganska mycket sådant.



Upplever ni att en kategori är mer utsatt än någon annan?

Mycket är könsdiskriminerande reklam, där ena könet framställs som ett sexobjekt. Där är 
det väldigt sällan humor med, ni förstår oftast är det en sexig kvinna, det finns liksom ingen 
humor i det direkt. Det är inte ens någon som försöker säga att det är humor utan det 
baserat på könsroller. 

Vilken typ av reklam får ni flest reaktioner på, humor-baserad reklam eller icke 
humor-baserad reklam?

Icke baserad humor, det ser vi ju själva som jobbar här, det finns ingen direkt statistik men 
om man söker i här så kan man se att det finns 249 ärenden där ordet humor har 
uppkommit. Och sen kan man se att det totalt finns 1321 ärenden. Då gäller det då humor i 
alla tänk, alltså att humor uppkommit någonstans, finns överhuvudtaget. Det är knappt en 
femtedel. Oftast är det könsdiskriminering som det är mest reaktioner på, när man 
framställer ena könet på ett stereotypiskt sätt. Så det är tydligt att det är icke-baserad 
humor, vad jag själv varit med om och även om man söker det här. 

Anser ni att reklam som baserar sin humor på etniska skillnader är acceptabelt eller 
inte acceptabelt? 

Jag skulle vilja vända på det och säga såhär, till exempel Comviq reklamerna, flera av de 
reklamfilmerna har anmälts på grund av ursprung. Den här reklamen “se upp för falska 
kopior” Polisen som svensk och andra mannen av utländsk. Flera av de reklamerna har 
anmälts men är de inte roliga? Här porträtteras båda karaktärerna med humor och värme, 
då blir det inte diskriminerande. För att det ska vara diskriminerande måste det vara 
kränkande och nedvärderande. Visst det är stereotypiskt men det är gjort med värme och 
humor som förtar från det diskriminerande. Jag förstår att människor med utländsk 
bakgrund kanske kan se det på ett negativt sätt. Där är det helt andra tankar och moral. 
Eftersom en person med utländsk bakgrund visas i en komisk affär, det är inte så att de 
visar någon som arbetar med biomedicin som forskare, nämen förstår ni? Därför kan en del 
tycka det är lite stötande. Jag vet att när jag varit ute och pratat med människor så har de 
haft delade åsikter om det roligt eller stötande. Det är svårt att bedöma, det går inte att 
säga att såhär tycker alla och ha något som passar alla, för det stämmer ju inte för alla 
tycker inte samma.



Anser ni att humor baserad på religion är passande i svensk tv-reklam eller 
annonser?

Något med religiösa symboler eller anspelning har hittills inte fällts. Passande är ju en sak, 
vi utgår från en genomsnittskonsument, den typisk svenska konsumenten i samhället, 
Sverige som en konsument. Ser man reklam där de t.ex. om katolska symboler visas i länder 
SM Italien eller Spanien skulle det aldrig fungera. Här är det liksom okej. I reklam ser man 
inte det så ofta, men ser man vad som syns i media också är det ju också annan sak. 
Vi är väldigt påverkade av tryck- och yttrandefriheten i kombination med att vi inte är så 
religiösa. Vi lever inte så religiöst i Sverige generellt sätt, det tror jag påverkar vår 
bedömning. För de flesta är det då roligt att driva och skratta om något seriöst. Att vi inte är 
så religiösa i Sverige tror jag påverkar vår bedömning om genomsnittskonsumenten.

Upplever ni att orealistisk reklam baserat på könsroller är mer eller mindre 
accepterat? 

Som jag nämnde tidigare så kommer reaktionerna ofta så man objektifierar och framställer 
det ena könet på ett nedvärderande sätt. Det är också att man visar stereotypiska 
könsroller som visas nedvärderande. De här är de sakerna som man reagerar 
mest på, de flesta anmälningar som gjort har då handlat om könsdiskriminering på något 
vis. Men det är inte roligt, liksom vad är sexigt med en kvinna som håller i bilfälgar, förstår 
ni vad jag menar. Oftast är det ingen humor inblandat i det alls. Det är så 
många olika grejer som används när man gör reklam, men när de gäller det här som jag 
nämnde tidigare med sexighet, är det oftast inte humor i det.



Bilaga 9 Transkribering av intervju för varje respondent.

Upplever ni att reklam som innehåller stereotyper med en icke-kaukasisk etniskt 
grupp är kränkande eller underhållande? 

Respondent Ålder Etnicitet Religion Svar
1. Kvinna 22 Svensk Icke religiös Nej, inte underhållande. Alla är samma människor alla får vara med 

i reklam liksom.
2. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Alltså. Spontant tycker jag varken bu eller bä. Ganska neutral. Man 

reflekterar inte så mycket över det. Jag tror det faller bort lite.
3. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Åh vad svårt. Neutralt. Mer mot underhållande än kränkande. 
4. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Inte kränkande men inte särskilt underhållande beroende på 

etniciteten.
5. Kvinna 26 Svensk Icke religiös Det beror väl på vad det är för något också. Många gånger kan jag 

tänka och många gånger kan det vara saker som är underhållande 
just för att man har svensk bakgrund så kanske man tar lätt på 
saker och ting men kan vara kränkande. Som man inser senare. Det 
beror på vad det handlar om.

6. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Jag tycker det mesta är underhållande. För att det är kul, det är 
roligt att skoja om saker även om det är seriösa saker.

7.  Kvinna 22 Svensk Icke religiös Det är väl inte kränkande så. Det beror på vad det är för reklam. 
Annars tycker jag inte det. 

8. Kvinna 21 Syrian Kristen Det är inte stötande. 
9. Kvinna 20 Assyr Kristen Underhållande, det beror ju på såklart vad det handlar om men det 

brukar vara roligt.
10. Kvinna 22 Serb Kristen Jag tycker det är underhållande, kul att se andra kulturer.
11. Kvinna 22 Serb Kristen Jag tycker det är underhållande. Det är bara allmänt roligt, jag 

tänker inte att det är en typisk ”då kommer han därifrån” jag tycker 
bara det är underhållande och inte kränkande på något sätt. 

12. Kvinna 25 Afghan Muslim Jag tycker att det är underhållande bara det inte är kränkande mot 
någon befolkning. De får gärna ha en reklam om talibaner, jag tar 
inte illa upp.

13. Kvinna 22 Syrian Kristen Det beror på lite vad det är för typ av vad reklamfilm det är. Såhär 
kommer jag inte på något som skulle kunna uppfattas stötande. Det 
är klart om man skämtar om icke svenska person så det är klart att 
man kan ta det på fel sätt. 

14. Kvinna 21 Syrian Kristen Ja, det beror ju på vad det handlar om. Ibland kan det uppfattas 
kränkande och ibland underhållande.

15. Man 22 Svensk Icke religiös Jag tycker nästan sådant bara är underhållande. För att det är 
reklam och det känns som att de flesta reklamfilmer blir mer och 
mer på skoj. 

16. Man 21 Svensk Icke religiös Nej, jag upplever det inte som kränkande. Jag gör bara inte det.



Vad är er reaktion efter att ha sett annonsen och har er uppfattning ändrats?

Respondent Ålder Etnicitet Religion Svar
1. Kvinna 22 Svensk Icke religiös Nigger, den är svart, inte vit bakgrund så man tänker på neger, och 

namnet ger också fel budskap eftersom det liknar nigger.
2. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Spontant har jag ingenting emot den. Jag tycker inte den är speciellt 

stötande. Hade det varit för några år sen så hade det varit av en 
annan uppfattning. Det är inget jag reagerar på egentligen.

17. Man 28 Svensk kristen Får man säga både och? Det är både och. Det beror helt och hållet 
på. 

18. Man 25 Svensk Icke religiös Kränkande - Jag tycker inte man ska göra underhållning från vart 
man kommer ifrån.

19. Man 25 Svensk Icke religiös Nej, jag tycker inte det är stötande alls. Jag tycker man kan skämta 
om det mesta. Jag tycker inte man ska ta allt för seriöst. 

20. Man 21 Svensk Icke religiös Absolut. Ja, jag tycker väl inte att det är speciellt underhållande. 
Och det blir ju så att jag tänker på det direkt ”det här blir lite 
obehagligt” man kan ju vifta bort det som ett skämt. Men det 
bygger ju på stereotyper och så. Så nej, jag tycker inte det är så bra. 

21. Man 20 Svensk Icke religiös Det är väl mer kränkande. Jag tycker väl att när det är för starka 
stereotyper så blir det inte trovärdigt och då blir det kränkande.

22. Man 25 Kurd Muslim Underhållande, personligen tycker jag att det är roligt. För att det 
är kul att ha med olika människor från olika etniciteter. För mig 
bevisar det att alla kan vara med och att reklam inte är för specifikt 
en ras.

23. Man 20 Syrian Kristen Jag tycker det är underhållande. Vet inte, det är bara kul. Skulle 
vara tråkigt om allt passade in i samhället modell. Hur de än gör en 
reklam skulle det vara kränkande för alla, svart, vit osv. 

24. Man 21 Bosnier Muslim Neutralt. Alltså, det är inget speciellt med att se en kines eller nått 
på TV. Det är ganska normalt ju. 

25. Man 24 Syrian Kristen Det är inget fel på dem. Jag vet inte varför. Om det bara skulle var 
vita skulle det vara fel tycker jag. Jag tycker att det kan var bra att 
variera om jag sitter och t.ex. skämtar med dig på ett sätt betyder 
inte att jag skämtar med alla på det sättet så det är bra att ha 
reklam med olika människor. 

26. Man 25 Kurd Muslim Det beror på. Det kan vara både roligt och kränkande.
27. Man 25 Bosnier Muslim Varför skulle det var stötande mot mig? Så länge man inte säger typ 

i en lampreklam ”med den lampan kan du till och med se svarta” då 
är det fett stötande.

28. Man 21 Kurd Muslim Beror på i vilket sammanhang. Alltså, är det en vanlig reklam. Men 
ska det alltid vara en svart person som är dum i huvudet blir det 
kränkande.



3. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Den var inte så jätterolig. Den kändes rätt så tråkig. Att den är mörk 
i bakgrunden och att den var svart.

4. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Jag skulle inte reagera på den bara för att det står Nogger Black, inte 
stötande.

5. Kvinna 26 Svensk Icke religiös Det är ju ganska kränkande egentligen. Men är ju så van med sådana 
här grejer så man ar det ganska lätt på det. Jag förstår hur man 
skulle unna ta det negativt. 
Uppfattningen har ändrats. När man ska tänka hur stötande saker är 
så börjar man analysera och då blir det ju ganska stötande faktiskt. 

6. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Det är bara en reklam, jag är neutral – Schweiz
7.  Kvinna 22 Svensk Icke religiös En glass. Med lakrits, vanlig glass. Man förstår att det är lakrits. 
8. Kvinna 21 Syrian Kristen Hade inte reflekterat över den, det är en glass.
9. Kvinna 20 Assyr Kristen Jag ser en glass, en ny smak
10. Kvinna 22 Serb Kristen inget speciellt, god glass mmm
11. Kvinna 22 Serb Kristen Alltså, det där är ju kränkande. För negrer var väldigt grovt ord att 

använda. Säger man det så kan det fortfarande uppfattas rasistiskt. 
Ordet har en historia. Uppfattning ändrats för att ord, är mer liksom 
stötande än om det är en person istället, om du skulle se en 
mörkhyad människa som gör något typiskt. Är det inte stötande. 
Men neger är ett väldigt starkt ord att använda.

12. Kvinna 25 Afghan Muslim Jag ser bara en reklam. Jag tycker inte det är kränkande och jag 
relaterar det inte till mörkhyade människor.

13. Kvinna 22 Syrian Kristen Det här för mig, upplever inte jag som stötande. Inte alls. Det är en 
glass för mig och för mig så är det inget man kan koppla till en 
etnicitet eftersom den alltid hetat Nogger. Sådant här tycker jag inte 
man kan tolka rasistiskt. Om man tolkar det här som rasistiskt kan 
man koppla allt som rasistiskt. 
Rolig tänker jag inte att den är. 

14. Kvinna 21 Syrian Kristen Jag ser reklam för en glass, men eftersom namnet kan tolkas som 
något annat och färgen i bakgrunden också är svart så skulle jag 
säga att den ser ganska stötande ut.

15. Man 22 Svensk Icke religiös Den är fullt godkänd. Det ser ut som en reklam av en glass och det 
finns en glass som heter så och därför tycker jag inte det är 
stötande.

16. Man 21 Svensk Icke religiös *skakar på huvudet*. Nej den är ju inte, jag hade ju själv inte 
marknadsfört den sådär. Men den är inte så stötande för mig, men 
man tänker ju. Den var ju inte så bra reklam och antar att den inte 
var ute så länge. 

17. Man 28 Svensk Kristen Ja, den är ju inte. Ja alltså, det där blir ju lite sådär man blir styrd för 
att man följt diskussionen. Det är Nogger, lakrits, glass.

18. Man 25 Svensk Icke religiös Min uppfattning är väl att jag tänker ju på negrer.
19. Man 25 Svensk Icke religiös Den där känner man ju igen, men det är en gammal glass och Nogger



känner man ju igen. Men den är inte stötande.
20. Man 21 Svensk Icke religiös Eh, ja. Jag tycker väl att. Det har varit mycket skit om det i alla fall. 

För det kan tolkas som... Jag tycker väl det är lite opassande kanske, 
kan ju vara ett annat namn. Denna blir lite väl med de två 
tillsammans (Nogger och Black).

21. Man 20 Svensk Icke religiös Jag tycker den är neutral för att det är ett traditionellt märke som 
inte har någon koppling till det. Jag tycker inte det är stereotypiskt 
rasistiskt. Det riktigt sig heller inte mot människor utan är en glass. 
Finns ingen negativ betingning.

22. Man 25 Kurd Muslim För mig ser det ut som en reklam av glass, vilken som helst.
23. Man 20 Syrian Kristen Jag tycker den är rolig. För jag har sådan humor. Det är ändå en 

glass och lakrits är ju svart. 
24. Man 21 Bosnier Muslim Den ser inte god ut, jag tycker det ser ut som en B-reklam. Kanske 

lite rasistisk. 
25. Man 24 Syrian Kristen Första jag tänker på är neger. Hela annonsen är svart, glassen är 

svart och den heter Nogger. Allt dras mot samma punkt, man 
reagerar mest på den.

26. Man 25 Kurd Muslim Alltså. Den är lite smårolig men kan ändå vara lite rasistisk.
27. Man 25 Bosnier Muslim Alltså, jag gillar inte det här. Det känns som nigger black. Men ändå 

okej. Jag tycker det är okej.
28. Man 21 Kurd Muslim Glass. Jag tänker på glass, tänker inte på neger om du tror det.



Respondent Ålder Etnicitet Religion Svar
1. Kvinna 22 Svensk Icke religiös Har sett den, den är kul, den är lite stötande för den är väldigt 

stereotypiskt, han framställt ändå snäll. han e inte utanför 
samhället bara för att han bryter på svenska, det är på en bra o 
rolig nivå.

2. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Den är lite underhållande. Tycker inte den är speciellt stötande.
3. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Alltså jag tycker den är lite rolig bitvis.  Ju mer man tänker ju 

mer börjar man ifrågasätta. Ju mer reflekterande ju mer 
ifrågasätter man. 

4. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Den var ganska så rolig ändå. Det jag tyckte var roligt var väl att 
han misstolkar hela situationen så det blir att man kan skoja 
om det lite. 

5. Kvinna 26 svensk Icke religiös mmm. Eh, den har man ju sett några gånger. Den är ju lite rolig 
ibland. Fast något som jag tänkte på nu so jag inte tänkte på 
inne. ”kioskägare har lärt oss” som att det bra skulle vara av 
utländsk härkomst som skulle jobba där. När man tänker så 
själv.

6. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Den var rolig. Som om att vara utomlands. Billigt-billigt
7.  Kvinna 22 Svensk Icke religiös Alltså, jag tycker den är väldigt underhållande. Den var ju rolig! 

Den är verkligen inte stötande.
8. Kvinna 21 Syrian Kristen Den var skitbra. Den var underhållande. Jag tycker om när de 

inte är så stela. Jag tycker om när de blandar in det bästa av alla 
världar

9. Kvinna 20 Assyr Kristen Den var ju rolig, lite skämtsam, men när han sa PT så kolla hon 
på honom lite konstigt som om han inte kunde vara det. 
Förmedlar ändå budskapet på ett roligt.

10. Kvinna 22 Serb Kristen Hahah, vad ska jag säga, det var kul, blatten var rolig. Han är 
underhållande. Jag är blatte han är blatte, vi funkar ihop. 
Comviq är alltid bra.

11. Kvinna 22 Serb Kristen Alltså, det är ju en av mina favoritreklamer. Men det är ens 
vardag, det är ens vardag och alla kan ju relatera sig till det. De 
går in till kiosk, har en brytning och tycker det är roligt. Men 
om jag var arab till exempel kan det vara lite stötande. 

12. Kvinna 25 Afghan Muslim Jag tycker att den var rolig. För att det var bara en rolig reklam 
och inte kränkande på något vis.

13. Kvinna 22 Syrian Kristen Jag tänker på den när ni sa reklam. För mig känns det som, han 
upplevs för mig som efterbliven. Man tar en utländsk som alltid 
hr dålig svenska, som inte fattar någonting. Det är aldrig någon 
som gör ett bra intryck. Det är alltid någon som verkar dum. 
För mig upplevs det som att han inte vet vad han pratar om. Det 
är roligt att bara titta på, men när man ska analysera så varför 
ska det bara vara någon som har dålig svenska, efterbliven osv.

14. Kvinna 21 Syrian Kristen För mig är den här underhållande, okej att de visar en person 
med utländsk bakgrund som stereotyp med jag känner igen mig 
i det så för mig var det kul.

15. Man 22 Svensk Icke religiös Den var skitrolig den här filmen. Det ä som de flesta andra och 
bra ute efter att underhålla nu för tiden. Som att dem gör det 



mer än sälja.
16. Man 21 Svensk Icke religiös Den var ju jävligt underhållande. Det är ju kul att dem dels att 

Comviq som är den enda som använder sig av en karaktär och 
eftersom det har blivit. Det är ju verkligen stereotypiskt hur 
han agerar och pratar och det är ju så det är. Jag tycker det bara 
är bra att dem har det. Det är kul. Jag tror inte det är så 
stötande.

17. Man 28 Svensk Kristen Ja, den är underhållande. Ganska underhållande. Jag tycker att 
dem gör det roligt utan att driva för mycket med normerna. Jag 
tycker kanske att gränsen går att så länge man inte fördummar 
så är det okej.

18. Man 25 Svensk Icke religiös Den är ganska underhållande. Den är rolig, man skrattar åt det. 
Det blir att han pratar annorlunda.

19. Man 25 Svensk Icke religiös Den var lite rolig. Den är rolig för att han är lite rolig. Att han, 
det ska vara lite kul att han har utländsk brytning. Sen vet jag 
inte, det kan ju uppfattas stötande. Jag tycker dock att den är 
rolig för att han är rolig.

20. Man 21 Svensk Icke religiös Ehmn. Ja, den spelar väl på den klassiska kioskägaren som då. 
Jag vet inte, jag tycker väl inte den är speciellt rolig men jag 
förstår ju vilken stereotyp dem vill spela på. 

21. Man 20 Svensk Icke religiös Jag har ju tänkt på den här förut. Den är ju väldigt stereotypisk 
men det är inte just det stereotypiska som är underhållningen 
utan det andra. Det den utstrålar är ju underhållande.

22. Man 25 Kurd Muslim För mig bevisar det att Comviq är det billiga alternativet. 
Bevisar vad en invandrare tillför i samhället, har kiosker, 
pizzerior, typiskt. Men tycker det är underhållande att kolla på 
sådant. 

23. Man 20 Syrian Kristen Alla sådana här reklamer dödar. Alla är skitroliga. Man känner 
ändå igen de flesta. De flesta utländska är sådär ska alltid driva 
om allt och alla. Jag tycker dem är skitroliga. Alla de där!

24. Man 21 Bosnier Muslim Ganska underhållande. Han var skön, som en typisk blatte. 
Softar i sin kiosk och tar emot sina kunder bra, ganska vanligt. 
Reklam brukar ju alltid överdriva. Så ganska underhållande.

25. Man 24 Syrian Kristen Den här är rolig. Därför att gubben bjuder på sig själv och sen 
tycker jag att den relaterar till mig. Det finns säkert någon 
farbror som är så. Jag tycker att den är rolig.

26. Man 25 Kurd Muslim Skratt alltså, det här är humor. Jag vet inte, han är överviktig 
kommer från ingenstans och står där i en kiosk. Så kanske han 
är en blattepappa

27. Man 25 Bosnier Muslim Inget annat än underhållande. Det var bara bra. Jag tycker det 
var bra, det va roligt. Man skrattar. Det är en bra reklam, man 
ser den här killen och man skrattar och det är roligt så nästa 
gång man ser honom kommer man tänka Comviq.



”Anser ni att reklam som använder religion på ett humoristiskt vis är underhållande 
eller stötande?”

Respondent Ålder Etnicitet Religion Svar
1. Kvinna 22 Svensk Icke religiös Stötande, man ska inte skoja om något som är viktigt för andra. För 

att folk som har en religion tar det på allvar, lätt att trampa någon 
på tårna.

2. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Stötande. Det är en annan grej. Det känns så mycket mer privat på 
något vis. Det andra är inte okej heller men det är mer respektlöst. 

3. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Stötande - Att blanda in religion och att tro att ens tro ska övertala 
en att köpa tycker jag inte hör in i sambandet. 

4. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Den är svår att svara på rak hand. Alltså skulle det vara något som 
var roligt så hade det varit roligt om det skulle vara något jag 
tycker är stötande så skulle det vara dåligt. Om det är komik så blir 
jag inte sur på en gång utan skulle tycka det var roligt.

5. Kvinna 26 Svensk Icke religiös Det skulle jag kunna tänka mig, att om det är stereotypiskt skulle 
vara stötande. Men jag kan inte minnas någon reklam som religion 
har förekommit i. generellt skulle det nog vara ganska stötande. 
Det blir ju liksom ens egen uppfattning och den borde kanske inte 
blandas med reklam. Oavsett om man tillhör religion så har man en 
personlig tolkning och när det används i en reklamfilm så 
använder man en stereotyp.

6. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Det beror på vad det är för reklam. Våld och religion skulle inte 
vara så roligt.

7.  Kvinna 22 svensk Icke religiös Både och. Det beror på vad det är för något. Men ibland så tycker 
jag inte att det är så jätteunderhållande. Kan vara stötande mot 
dem i den religionen. 

8. Kvinna 21 Syrian Kristen Det beror på vad situationen är. 
9. Kvinna 20 Assyr Kristen Stötande, det är inget att driva. det beror på hur man framställer 

de, men det är känsligt. Det är en viktig grej och många tar det 
seriöst.

10. Kvinna 22 Serb Kristen Jag vet inte, jag bryr mig inte riktigt.
11. Kvinna 22 Serb Kristen Jag tycker det är stötande. Jag tycker inte mans ska skämta om 

religion. Många är religiösa och det är ens liv så om man skämtar 
om det tycker jag det inte är roligt. Många i Sverige är ju dock inte 
religiöst. Så det beror på vilket land man är i, jag tror Sverige inte 
bryr sig så mycket. Men jag tycker det är stötande.

12. Kvinna 25 Afghan Muslim Det beror på vilken reklam det är, hur de använder det. Jag är inte 
religiös, men man måste ha respekt för andra.

13. Kvinna 22 Syrian Kristen Jag skulle säga att det är stötande, oavsett vilken religion det 



handlar om. För att skämtar man om en person som till exempel 
tror på gud. När det är i skämtsammanhang så upplevs personen 
som tror på gud som att den är dum i huvudet. För en person som 
tror på gud är det väldigt stötande. Man visar ingen respekt för 
andras människors tro. Man får säga vad som helst och det är rätt. 
Det finns ingen respekt. För om man kollar på en reklam. Om man 
kopplar en religiös person till något sexistiskt till exempel

14. Kvinna 21 Syrian Kristen För mig är det stötande, religion för de som ä troende är väldigt 
viktigt. Jag tycker inte man ska skämta om ett sådant känsligt 
ämne.

15. Man 22 Svensk Icke religiös Beror på till vilken grad det är. Kan inte direkt komma på någon 
reklam som varit så. Men klart den kan vara stötande. Får säga 
neutral i så fall.

16. Man 21 Svensk Icke religiös Inte sett någon. Tror inte att företag använder sig utav religion i 
reklam så mycket i Sverige. Jag tror inte att det skulle vara så bra 
för företagen att ha det i Sverige. Eftersom vi är ett så öppet land 
och skulle man sätta en religion på den reklamen skulle det 
utesluta andra religioner.

17. Man 28 Svensk Kristen Det har jag inte reflekterat över så mycket. Nej, jag skulle inte se 
något värde i det. Jag skulle inte kunna se att företag använder det.

18. Man 25 Svensk Icke religiös Stötande. Jag tycker inte man ska blanda in religion i reklam. Det 
hör inte riktigt hit.

19. Man 25 Svensk Icke religiös Det kan nog vara roligt om det görs på ett roligt sätt. När dem 
driver med sig själva. 

20. Man 21 Svensk Icke religiös Oj. Ja. Jag tycker väl att det är lite kul just för att jag tycker väl då 
att vissa religiösa idéer är fåniga. 

21. Man 20 Svensk Icke religiös Det beror helt på vilket sätt. Allt kan ju vara roligt om det görs med 
självdistans och på ett smart sätt. Men om man trycker ner andra 
så är det ju stötande.

22. Man 25 Kurd Muslim Man ska inte gå över gränsen när man pratar om religion eftersom 
det påverkar människor som är religiösa, det kan ge en negativ 
effekt, ett företag satsar i reklam för att få mycket publicitet, en del 
kanske använder det med flit för att få uppmärksamhet.
För en troende är det inte okej att skämta. För de flesta är det 
något privat, inte okej att skoja om det.

23. Man 20 Syrian Kristen Det beror på hur pass det är. Hur grovt det är. Det beror på hur 
allvarligt det är. Den var svår. Men typ, det är svårt att hitta humor 
i religion.

24. Man 21 Bosnier Muslim Stötande - Man ska respektera andra religion och vissa tar det. 
Religion har en väldigt viktig del av ens personliga liv så jag tycker 
inte det är fint att driva om det.

25. Man 24 Syrian Kristen Nej, det är inte roligt alls.  Men det finns alltid någon som kommer 
ta illa upp. Som Nogger Black, jag tycker inte att det är roligt. Det 



kan vara något som jag skrattar åt idag men så kommer det en 
reklam imorgon so jag kommer ta illa upp för.

26. Man 25 Kurd Muslim Det beror på vad det är för reklam.
27. Man 25 Bosnier Muslim Religion? Njaa, jag brukar inte tycka det är så roligt. Det spelar inte 

roll om det är kristendom eller vems religion det är. Det kan vara 
stötande för andra personer, bara för att jag inte tycker det så 
tycker inte jag att det är en så bra grej. 
Jag tycker inte det, jag tycker man ska använda det soft.

28. Man 21 Kurd Muslim Mycket stötande för andra, men inte för mig. Men det kan vara 
stötande i vilket fall. Bara för mig är det inte så stötande för jag 
bryr mig inte så mycket om det. Jag analyserar inte så mycket om 
det. Hur det egentligen är, om man är mycket religiös. Men för min 
del är det neutralt, jag lägger ingen tanke bakom det.

”Vad är din reaktion efter att ha sett reklamfilmen och har ni samma uppfattning 
som ni hade tidigare?”

Respondent Ålder Etnicitet Religion Svar
1. Kvinna 22 Svensk Icke religiös Den är inte elak mot någon, man förstår att de är på skoj, och den 

innehåller inte hat.
2. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Alltså. Det här är ju samma sak egentligen. Men det här tycker jag 

är mer okej. Den andra var så himla symbolisk. Den här är mer 
skämtsam. Det är inte alls lika stötande. För den andra hade mer 
symbolik.

3. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Ehmn. Lite rolig ibland för den är inte så seriös.
4. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Ja, nej. Men den var ganska så rolig. Men egentligen tyckte jag att 

den var väldigt dålig. Ganska dålig egentligen.
5. Kvinna 26 Svensk Icke religiös Mmm, men det är ju också ganska stötande. Den där är ju nästan 

värst tycker jag. Det här känns mer som hånande. Man ska ta Red 
Bull och sen kan man gå på vattnet och med Jesus. Den var nog 
taskig egentligen. När man funderar över budskapet blir det värre.

6. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Den var kul också! Jesus hade väl för fan också humor.
7.  Kvinna 22 Svensk Icke religiös Skratt den var ganska underhållande. Man förstod inte vad det var 

förrän i slutet, men den var rolig. Det är roligt för att han kan gå på 
vatten och Red Bull ger dig vingar så det var roligt.

8. Kvinna 21 Syrian Kristen Dem här gör ju narr av det. Nej, den var inte okej. Jag är ju född 
som kristen och tycker inte det är okej att göra narr av Jesus även 
fast jag inte är jätte religiös. 

9. Kvinna 20 Assyr Kristen Det är kränkande för att man driver om vad Jesus kunde göra.
10. Kvinna 22 Serb Kristen Rolig för att det är skämtsam humor om Jesus.
11. Kvinna 22 Serb Kristen Ja, alltså. Allt som handlar om religion är alltid någonting som 

marknadsförare använder... Folk tar antingen illa upp eller tycker 



det är roligt. Så man tar en risk med sådan här reklam. Jag tycker 
inte man ska ta upp historia och religion i sådant här sammanhang 
och så är det bara för att han tagit Red Bull. Det känns väldigt…

12. Kvinna 25 Afghan Muslim Den var rolig. Alltså, visst det var ju lite med Jesus. Men de 
använder det på ett roligt sätt och inte kränkande. Det var inte för 
mycket utan lagom.

13. Kvinna 22 Syrian Kristen Extremt stötande. Man har ingen rätt att skämta om andras 
religion. Igen det kommer tillbaka till respekt.

14. Kvinna 21 Syrian Kristen Lika som annonsen är reklamfilmen stötande, de driver om en 
händelse i bibeln och vinklar det på ett konstigt roligt sätt.

15. Man 22 Svensk Icke religiös Som innan. Jag kan inte se den som stötande.
16. Man 21 Svensk Icke religiös Den hade nog inte gått i Sverige så tror inte den skulle gått så bra 

här. Men i USA så är de så… De har en helt annan religiös 
inställning. Men den är inte stötande heller, jag tror dem. Det finns 
extremister i alltid men jag tror folk skulle tycka det är kul.

17. Man 28 Svensk Kristen Mmm, eh, ja. Den är väl ganska rolig om man ska dra en sådan grej 
parallellt till bibeln fast på ett humoristiskt sätt. Det är inte 
superroligt.

18. Man 25 Svensk Icke religiös Jag blir nog neutral igen. Det är väl samma sak här, jag tycker inte 
reklamen säger så mycket. För mig blir det inte stötande, om man 
har en annan religiös uppfattning kanske det uppfattas som 
stötande. 

19. Man 25 Svensk Icke religiös Ja, det där är precis min åsikt. Allt är överdrivet som har med Jesus 
att göra. Så den var ganska rolig.

20. Man 21 Svensk Icke religiös Ja, ehh. Jag har väl inte ändrat någon åsikt. Den var väl ganska 
underhållande! Den spelar ju på att Jesus gick på vatten och att de 
först snackar om att han tagit Red Bull för att sedan gå på stenar.

21. Man 20 Svensk Icke religiös För mig är den inte stötande, men jag förstår om den kan uppfattas 
så. Den spelar ju på det på ett ganska fult med tanke på hur de 
skulle kunna använda det.

22. Man 25 Kurd Muslim Lite humor i den, fast denna var lite stötande mot religionen. De 
gör så här reklam med lit så att den ska var omtalad.  Den 
använder Jesus, de utnyttjar en helig historia ifrån bibeln och 
skämtar om den. 

23. Man 20 Syrian Kristen Alltså, den var inte rolig. Men den var inte kränkande heller. Alltså, 
just religion så är det såhär om man kan ta illa upp. Man måste ju 
använda någonting i reklam, de har gjort tusen reklamer om allt 
Red Bull – att de sen använder religion är inget chockande.

24. Man 21 Bosnier Muslim Neutralt. Det är bara en vanlig sketch på några människor så jag 
tycker den är ganska neutral. Varken underhållande eller stötande

25. Man 24 Syrian Kristen Alltså den är också lite rolig. Den är också smart som den innan. 
Men som jag sa innan, den kan upplevas stötande men för mig kan 
jag inte påstå att den är särskilt konstig. Den är ganska rolig, men 



det är för att det går att skämta mer om kristendomen än om islam.
26. Man 25 Kurd Muslim Den har ju budskap den vill ju säga att Jesus kunde göra vad han 

vill. Men vissa kan ta illa upp, men jag skulle inte ta illa upp för det 
är inte min religion.

27. Man 25 Bosnier Muslim Det var ganska dåligt, men det kan påverka andra. Andra kan tycka 
det är stötande. Njaa, neutralt.

28. Man 21 Kurd Muslim Jag gissar på att det är amerikansk reklam det där. 100 % ingen 
annan visar sådan reklam. Det kan ju vara lite stötande. Men inte 
för mig. Den är ju skittråkig egentligen.

”Vad är din uppfattning om att använda könsroller för att marknadsföra en produkt?”

Respondent Ålder Etnicitet Religion Svar
1. Kvinna 22 Svensk Icke religiös Det kan vara bra och dåligt beroende på vad det är, ibland kan det 

gå lite för långt.
2. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Känns väldigt gammalt. Det är så hypat i media om att det ska vara 

könsneutralt. Men de flesta har nog en ganska bra uppfattning om 
hur det egentligen är. 

3. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Det tycker jag är väldigt gammaldags. Det är ingenting man köper 
idag. 

4. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Hmm, ahmen. Det beror lite på vilken typ av produkt. Vissa 
produkter är väl lämpade mer för kvinnor. Att använda 
gammaldags stereotyper gillar jag inte så mycket, jag tycker det 
kan vara mer jämnfördelat och inte det mer klassiska. Det ska vara 
både och liksom. 

5. Kvinna 26 Svensk Icke religiös Det tar man ju också ganska lätt på, det är ganska vanligt så det tar 
jag nog mindre allvarligt på. 

6. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Olika produkter tilltalar väl olika kön. Positiv uppfattning
7.  Kvinna 22 Svensk Icke religiös Ja, alltså. Det beror ju på vad det är som sagt. Är det bögar som gör 

något, så vad gör det? sen kan det vara kränkande mot dem. Men 
det beror helt på vad det är. 

8. Kvinna 21 Syrian Kristen Standard är okej. Men det har gått till överdrift. Varför måste de 
ändra på allt att mannen står i köket och kvinnan är en 
bodybuilder. Varför måste det ändras helt och hållet.

9. Kvinna 20 Assyr Kristen Det där blir ju som en bild om hur ett vanligt liv ser ut, men 
samtidigt visar man hur en vanlig tjej eller kille "bör" vara. det är 
synd för att tjejer kan göra det killar gör och likaså för killar

10. Kvinna 22 Serb Kristen Intressant, det beror på, finns vissa som är stötande och vissa är 
liksom whatever.

11. Kvinna 22 Serb Kristen Jag är inte så feministisk av mig så jag tycker faktiskt det är ganska 
okej. Det beror på från folk. Men jag anser att om en kvinna är 
snygg och kan visa sina kropp och samma med man. Men jag tycker 



ändå det är ganska underhållande på sitt sätt. Det säljer ju.

12. Kvinna 25 Afghan Muslim Alltså, det är klart att en kvinna inte kan marknadsföra en rakhyvel 
för män. Så det beror på.

13. Kvinna 22 Syrian Kristen Jag tror inte att det är något jag reagerar på. Nu när jag ska sätta in 
mig i det. Det är inte normalt med att kvinnor bara ska städa eller 
män tjäna pengar. Det är svårt att svara på, men det är klart att det 
är stötande egentligen. Idag är inte kvinnan beroende av mannen 
som hon kanske var tidigare. Nu är kvinnan en självständig individ 
och det är inte okej att måla upp kvinnan som behövande. Hennes 
kön har inget med hennes kompetens att göra.

14. Kvinna 21 Syrian Kristen Det beror på hur man gör reklamen.
15. Man 22 Svensk Icke religiös Måste fundera lite. Nej men alltså, jag har inget sådant problem 

med det. Det kan vara rätt underhållande. Om man överdriver 
saker kan det vara rätt stötande.

16. Man 21 Svensk Icke religiös Jag tycker att det är bra, inget fel med det. Jag tycker man trycker 
lite hårt på att det inte ska vara könsroller. Men jag tycker ”vafan”. 

17. Man 28 Svensk Kristen Alltså, ja... den har väl blivit lite styrd efter man blivit äldre. Det 
finns ju gränser liksom så det beror på vad man spelar på. Sådana 
grejer spelar roll på hur mycket man överdriver. Det är svårt att 
komma ifrån könsrollerna över huvud taget.

18. Man 25 Svensk Icke religiös Det beror på. Nej men det tycker jag inte att man ska göra. 
Generalisera alltså.

19. Man 25 Svensk Icke religiös Ehh.. Jag kan tycka att det ibland är onödigt. Vissa genrer är det 
bara ett visst kön som är kända. I mode är det mer lämpligt att ha 
tjejer för det är dem som köper.

20. Man 21 Svensk Icke religiös Ja, det är väl. Jag tycker väl att det inte är så.. det är väl effektivt 
men jag tycker inte att man ska göra det. Jag är lite emot det.

21. Man 20 Svensk Icke religiös Nej. Det beror helt på vad det är.
22. Man 25 Kurd Muslim Det finns även här en gräns, Speciellt för kvinnor som talas om att 

vara i underläge redan, att driva om det gör inte saken bättre. Det 
finns en könsskillnad, även om man vill ha jämställdhet. Men om 
man påpekar det på fel sätt kan det bli negativt.

23. Man 20 Syrian Kristen Jag tycker det är kul! Jag vet inte varför. Det är bara en reklam. Det 
är kul att kolla på.  Om alla reklamer var tråkiga, då skulle ingen 
köpa något, man kan ju inte göra alla nöjda. Jag tror det är fler som 
tycker det är roligt. Det är feminister som tycker det är skittråkigt. 

24. Man 21 Bosnier Muslim Det gör man ju aldrig. Ja, det skulle vara lite störande. För allt 
handlar om jämlikhet nu för tiden. 

25. Man 24 Syrian Kristen Jag tycker att, jag skulle inte säga att det okej men det är standard i 
samhället. För mig att se en sådan reklam skulle det inte vara 
konstigt. Om man skulle komma förbi det skulle det vara bra. 

26. Man 25 Kurd Muslim Jag vet inte alltså. Jag tycker inte det spelar någon roll vad det är 



för kön, så länge produkten leder till något bra.
27. Man 25 Bosnier Muslim Det är okej. Det känns okej. Alltså könsroller, det beror på vem 

man vill få budskapet till. Jag tycker det är okej.
28. Man 21 Kurd Muslim Jävligt dåligt. För att det känns som att killar har blivit mer 

förtryckta, väldigt extremt mycket och man fokuserar fortfarande 
på tjejer. 



Respondent Ålder Etnicitet Religion Svar
1. Kvinna 22 Svensk Icke religiös Det är ovanligt att se den riktad mot en man, jag är mer van att se 

mot kvinnor
2. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Gammaldags. Men det här är ändå utbildande, det 

uppmärksammar att det måste jobbas på. Den är mer stötande
3. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Alltså. Jag tycker inte att den är så rolig. Men tanken bakom den är 

ganska provocerande. Men jag tycker inte den är rolig, men den är 
ganska smart på ett sätt. Tror inte man tänkt på att reklam på det 
viset. Det blir bra en del av ens värderingar

4. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Nja, vet inte. Blir lite irriterad på ”boka som en man” varför skulle 
inte män kunna planera. Det skulle jag nog mer se som stötande.

5. Kvinna 26 Svensk Icke religiös Det där är ju väldigt stereotypiskt. Känns sjukt att de får använda 
det som reklam. Som om alla män skulle vara sådär. Konstig 
reklam. Den är ju ändå mer direkt kränkande än de andra. Men jag 
skulle nog ta den här lite mindre ändå. Det är lite roligt för att det 
är en stereotypiskt.

6. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Den var också lite rolig för att de använder stereotypen av killen på 
ett roligt sätt. Men jag kan tänkta mig att folk kanske inte tycker 
det, både tjejer och killar. 

7.  Kvinna 22 Svensk Icke religiös Okej. Mm. Jaa, lite såhär underhållande men ändå inte. Det blir lite 
sådär kränkande tycker jag. Vissa är kanske det men inte alla. Så 
det tyckte jag var lite stötande.

8. Kvinna 21 Syrian Kristen Det här måste ju ha varit en bitterfitta som gjort reklamen, det 
måste ha varit en feminist. Den var lite extrem. Det är som att säga 
att de är inkompetenta och handikappade. Det är som att de skulle 
säga ”du kan inte köra bil så in i köket med dig” till en kvinna.

9. Kvinna 20 Assyr Kristen Ja du, den skämtar ju om hur män är. Det kan vara kränkande där 
eftersom alla män kanske inte är sådär.

10. Kvinna 22 Serb Kristen De driver om män, för mig är de skitkul, hade det varit en kvinna 
hade jag tänkt något annat, ändå lite stötande

11. Kvinna 22 Serb Kristen Det betyder ju bara att det är en mansdominerad värld. Så det är 
väl lite stötande ändå. Men jag tar ändå inte åt mig, det är ändå 
Sverige vi lever i och vi har ju en bra blandning av kvinnor och 
män. Men jag tycker att det är okej, men den är lite stötande. Allt 
ska göras som män gör liksom.

12. Kvinna 25 Afghan Muslim Det är humor. Vi har ju en bild av män som är oplanerade och lata 
och att tjejer är tvärtom så den var rolig. Jag är feminist så jag 
tycker om sådant här.

13. Kvinna 22 Syrian Kristen Såhär är ju inte alla män att de lägger över ansvaret på alla och 
sådär. Det är bara förutfattade meningar. Det finns män som är 
mer ordningsamma än kvinnor och tvärt om.

14. Kvinna 21 Syrian Kristen Den skämtar lite om hur män typiskt ska vara, för mig är det lite 
kul för att jag har själv varit i sådana situationer då män oftast 



stämmer överens med den annonsen.
15. Man 22 Svensk Icke religiös Den är rätt rolig. Jag vet inte varför. Ni tjejer kan ju inte bli arga för 

en sådan bild.
16. Man 21 Svensk Icke religiös Men det blir ju lite lustigt. Dels för att det är en kvinna på bilden, 

men det är ingen bra annons. Då får du ju ta att. En kvinna kan ju 
också vara, man stereotyperar en man och det är ju kränkande för 
mannen för alla är inte så. Det var inte en bra annons för det är 
inget man vill. Jag vill ju inte se att jag gör sådant.

17. Man 28 Svensk kristen Ja, den där tar jag nog mest åt mig. Man känner igen sig i mycket 
men just därför ses den nog som underhållande också. Hade jag, 
svårt att sätta sig in ur ett kvinnligt perspektiv. Min uppfattning om 
den är att den är rolig. Blir en igenkännlig humor.

18. Man 25 Svensk Icke religiös Jag är nog ganska neutral på den här. Det är väl för att... Den är ju 
varken underhållande eller stötande. Och att den är ganska sann. 

19. Man 25 Svensk Icke religiös Hehe. Den var rolig. Jag tycker det är roligt för att det är så mycket 
feministsnack så det är lite roligt at de drar det åt andra hållet. Man 
kan göra åt båda hållen. Det är roligt med stereotyper också. Det 
stämmer ju säkert.

20. Man 21 Svensk Icke religiös Ja, det är ju ganska… det är ju väldigt stereotypiskt. Den är väl inte 
så jätterolig.

21. Man 20 Svensk Icke religiös Nej, den går jag emot. Den är stötande. Den är stötande för att jag 
ser att alla är lika värd. Det skulle lika gärna kunna stå något 
könsneutralt – proffs t.ex.

22. Man 25 Kurd Muslim Helt ärligt så visar den lite om män i dagsläget, men det gäller inte 
alla. Det finns män som följer planeringen och inte är som de 
nämner i annonsen.

23. Man 20 Syrian Kristen Jag tycker det är skitkul. Det är typ så, man tar ära för något man 
inte gjort. Gäller inte alla, men de flesta

24. Man 21 Bosnier Muslim Okej. Den uppfattar jag inte som stötande, man lägger inte så 
mycket fokus på reklamer tror jag. Den här var inget speciellt.

25. Man 24 Syrian Kristen Ja, det känns som en typisk feministreklam. Men den är också skön, 
man kan relatera lite till det. De flesta bossarna är väl lite sådär. 
Den var skön.

26. Man 25 Kurd Muslim Man dömer ju män här. Kanske inte tycker det här stämmer men 
man gör ju könsroller här. Alla är ju inte så. Jag håller inte med om 
reklamen.

27. Man 25 Bosnier Muslim Jaa, alltså. Jo, det här kan vara stötande för någon annan. Jag är ju 
en man så det är inte så att det är stötande för mig, jag tar inte åt 
mig! Men den är ju inte bra, men den är inte stötande mot mig. 



”Vad är din reaktion efter att ha sett reklamfilmen och har ni samma uppfattning 
som ni hade tidigare?”

Respondent Ålder Etnicitet Religion Svar
1. Kvinna 22 Svensk Icke religiös Den var stötande och dålig, jag gillade inte den, i vanliga fall är 

killarna på tjejerna, här är de tvärtom. Tjejerna skämmer ut sig och 
framstår som desperata.

2. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Ja den här var väldigt stötande. Det är ju liksom, man ser inget 
utbildande eller informativt. Den är bara kränkande.

3. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Alltså. Det där var stötande. Att de anspelar så mycket på sex och 
hur hon får det att framstå, men det säljer väl mycket idag

4. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Alltså. Jag tyckte att den var lite provocerande. Fel budskap på fel 
ställe. Jag tyckte at det kändes helt fel. Att hon står där och är 
halvnaken och killarna som är i bakgrunden, de bara stod där. Det 
är ju ändå jack and Jones så kommer hon där i bilden. Det blir 
snedvridet. 

5. Kvinna 26 Svensk Icke religiös Det första jag tänker är ”vad gör en tjej där” för Jack and Jones är ju 
ett kill märke. Tjejen sätts ju dit för att locka män att titta på 
reklamfilmen. Känns som att de använder fula knep. Men man är så 
van även fast man är tjej, reklamen ska det var e snygg tjej även 
fast det inte har något med reklamen att göra.

6. Kvinna 23 Svensk Icke religiös Att jag inte vet vad det var reklam för. Den var konstig, men jag 
blev sugen på att åka utomlands. Skratt det är ju roligt, den här var 
konstig men fortfarande roligt. Man tar det ju inte seriöst.

7.  Kvinna 22 Svensk Icke religiös Ja, den va lite ja.. Den var inte underhållande kan jag påstå. Jag 
tyckte det var väldigt stötande och Jack and Jones är ändå en 
klädaffär så varför håller de på sådär.
Det var mer sexuellt, varför man ska köpa på Jack and Jones känns 
som att det mer var ”köp kläder härifrån så får du bättre sex”.

8. Kvinna 21 Syrian Kristen Den var porr. Jag vet inte om man kan sända sådant här. Nej men 
för fan, kan de inte ha lite gränser. Jag skulle klassa den lite som 
sexistisk, mjukporr. Den var lite underhållande men stötande.

9. Kvinna 20 Assyr Kristen What the f*ck! den var för naken, fattar inte ens vad den går ut på, 
förstår inte vad budskapet är. vadå Jack and Jones och nakna tjejer, 
hänger inte ihop.

28. Man 21 Kurd Muslim Det där är stötande. Eller inte alls, det bevisar bara att vi är så jävla 
smarta och klarar av allt… skrattar jag driver. Ganska chill, det är 
lite underhållande. Gudrun Schyman kunde gå ut med det, lite 
feministiskt. Även fast det inte är så. Flesta ekonomerna är ju män, 
flest nobeltagare är män. Så vi jobbar nog hårdare än kvinnor, 
förutom hemmamammor.



10. Kvinna 22 Serb Kristen fan jag hatar sådana reklamer, vad är det för skit. Gillar mer 
reklamer med manliga kroppar. den var stötande, alla va nakna 
tjejer, det var nedvärderande. jag fatta inte vad reklamen har med 
Jack and Jones o göra

11. Kvinna 22 Serb Kristen Alltså, sex säljer. Kvinnan är väldigt snygg och jag tror inte att 
någon man skulle tycka hon är ful. Men… man fattar inte vad 
reklamen handlar om. Den var ändå okej, tycker inte att det är så 
störande, om en kvinna är snygg och de försöker sälja en sak så 
varför inte.

12. Kvinna 25 Afghan Muslim Okej..Toomuch. Den var stötande, det va för mycket och hur hon 
visar. Vad har det med saker att göra? Är tjejerna för heta och 
kläderna klarar inte av det?

13. Kvinna 22 Syrian Kristen Att det här, att kvinnor alltid ska visas som sexobjekt. Kvinnan ska 
alltid framstå som någon som är sexig. Hon framstår som någon 
som är sexig, som är ett objekt för män.

14. Kvinna 21 Syrian Kristen Den var konstig, förstod inte vad nakna tjejer har o göra med en 
man-butik. Tjejerna gör ingen nytta i reklamfilmen utan bara visar 
deras kroppar.

15. Man 22 Svensk Icke religiös Mycket bra. Den var intressant. Bra marknadsföring. De framförde 
sitt budskap bra och den var rolig.

16. Man 21 Svensk Icke religiös Jaha… den där var ju jävligt inte nice. Den var inte bra. Den var 
jävla offending. Alltså det är bara USA som producerar sådant. I 
Sverige kanske de går i underkläder men att hålla på. Okej att man 
kan ha en tjej som frontfigur.

17. Man 28 Svensk kristen Mmm. Reaktionen på den där. Den där kanske spelade lite för 
mycket på könsroller. För det spelar så tydligt. Jag förstod inte 
riktigt grejen med reklamen. Visar upp tjejer? Den var ju ganska 
anspelande på sex och det var väl kanske den. 

18. Man 25 Svensk Icke religiös Den här är ju ganska stötande. Jamen, jag förstår inte varför man 
måste vara i underkläder bar för att man… jag vet inte, försöker väl 
locka med lättklädda damer. Det hör ju liksom inte till.

19. Man 25 Svensk Icke religiös Ja, det är ju inget man får sända på tv om man säger så.. och jag 
undrar, den där kan uppfattas som sex diskriminering. Man tittar 
bara på den för att det ska vara lättklädda tjejer, tror inte ens att 
man tänker på att det är fitness klubben.

20. Man 21 Svensk Icke religiös Jag tycker väl att den är ganska ordentligt stötande. Den spelar ju 
verkligen på liksom att genom att ha på sig deras kläder kommer få 
så mycket sex och du måste vara så tränad så du orkar med det. Så 
kopplas det ihop för mig. 

21. Man 20 Svensk Icke religiös Väldigt stötande. Ja, det där ser jag ingen poäng med. Helt värdelös 
reklam, det där ska man inte ens behöva spela på. Den där hade 
inte ens funkat och den är väldigt omodernt. När de gör det på det 



sättet så är det så löjligt att det nästan blir roligt. Men det där 
skulle få mig att nästan inte gå dit.

22. Man 25 Kurd Muslim Att de visar en tjej som gör reklam för en manskollektion är 
förvirrande. Många olika scener, tjejer har kläder på sig, tar av sig 
kläder mycket som händer. Torts detta så ökar den nyfikenheten, 
främst hos män. Sista scenen när tjejen ledde, hon var kärnan i 
scenen, vilket visar att tjejer oftast är ledare när det kommer till 
aerobics fitness.

23. Man 20 Syrian Kristen Jag tyckte det var en bra reklam. Den var inte skitrolig men den är 
okej, den lockar köpare. Folk kommer säkert se det som att ”varför 
måste tjejer använda sin kropp” men det gör ju killar också. 

24. Man 21 Bosnier Muslim Det där var underhållande. Det var det faktiskt. För att det är en 
tjej som står i bikini och dansar så förstår inte att det inte kan vara 
underhållande.

25. Man 24 Syrian Kristen Jag skulle inte låta mina barn kolla på den. Det är fett stötande. 
Dels för att det är en brud som trycker på det blir fel för reklamen.

26. Man 25 Kurd Muslim Det där är kanske lite kränkande mot tjejer. I alla fall feminister 
skulle säga det. Jag tycker inte den är okej, varför ska det vara 
sådär för en brud när det lika gärna kan vara en kille.

27. Man 25 Bosnier Muslim Jag fattade inte ett shit av det här. Ehh, o jag ska vara helt ärlig vet 
jag inte vem det är riktigt mot och vad hon höll på med. Jag vette 
fan, hon var snygg inget snack om saken. Men jag förstår inte vad 
det var mot.

28. Man 21 Kurd Muslim Oj vad är det dem försöker göra? Män är grottmänniskor och 
kvinnor är jag vet inte… Väldigt underhållande, för jag behövde 
inte se några manliga kroppar över huvud taget. Mycket bra. Känns 
som att man försöker dumförklara killar och kvinnor är dem som 
bestämmer.




