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Sammanfattning 

Syfte  

Syftet med denna studie var att kartlägga Björn Borgs PR-kampanj Dear Rival med 

varumärkets identitet som utgångspunkt för att se hur mycket av varumärket som uttrycks i 

deras kampanj.   

 

Metod  

Med hjälp av en semiotisk och en retorisk analysmetod har delar av kampanjens bild samt 

film material noggrant undersökts. 

  

Teori  

För den teoretiska grunden har i denna studie begreppen varumärke, PR, Brand identity, 

Brand image, konstruktion och representation redogjorts. Mycket av studiens fokus har legat 

vid att finna rätt begrepp för att studiens ändamål, nämligen kartläggningen av kampanjen. 

Dessa begrepp har gett förutsättningar att förstå hur varumärket arbetat med kampanjen.  

 

Analys och Resultat  

Analysen har varit mycket omfattande och tar upp den större delen av studien, detta på grund 

av semiotikens strävan efter detaljnoggrannhet samt för att hitta likheterna mellan kampanjens 

olika beståndsdelar. I stor utsträckning gav analysen likriktade svar hos kampanjens olika 

delar detta med. 

 

Slutsats  

Varumärkets identitet uttrycks starkt i kampanjen som kartlagts och vad som var signifikant 

för alla delar var deras starka och enhetliga sätt att övertyga dess målgrupp med hjälp av 

medel som var knutna till känslor.   

Nyckelord 

Björn Borg, Varumärkesidentitet, PR, PR-kampanj, Semiotik, Brand identity, Rivalitet.  

 

 



 
 

Abstract 
Purpose 

The purpose of this study was to chart Bjorn Borg's PR campaign Dear Rival with the brand 

identity as a starting point to see how much of the brand identity was reflected in their 

campaign. 

 

Method 

With the help of semiotic and rhetorical analysis method, parts of the campaign's image and 

film material have been carefully investigated. 

  

Theory 

For the theoretical basis of this study, the concepts brand, PR, Brand identity, Brand image, 

design and representation have been used. Much of the focus in the study has been on finding 

the right concepts for the purpose of the study; witch was the mapping of the campaign. These 

concepts have given the opportunity to understand how the brand worked with the campaign. 

 

Analysis and Results 

The analysis has been very extensive and addresses the majority of the study, because of the 

semiotics aspiration for detail accuracy and for finding the similarities between the various 

elements of the campaign. To a large extent, the analysis gave similar responses to the various 

parts of the campaign. 

 

Conclusion 

The brand identity was reflected strongly in the campaign and what was significant for all 

different parts was their strong and unified way of convincing its target audience through 

means that were attached to emotions. 

 

Keywords 

Bjorn Borg, Brand identity, PR, PR campaign, Semiotics, Brand identity, Rivalry. 
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1 Introduktion  

1.1 Inledning 

Denna studie ämnar studera och kartlägga den PR-kampanj som varumärket Björn Borg 

lanserat under 2017 och 2018, vid namn Dear Rival.  

 

Kampanjens utgångspunkt är att konkurrens och rivalitet i stor utsträckning leder till konflikt 

och osämja, men att detta inte alltid behöver vara fallet. En vetenskaplig studie som gjorts av 

professor Gavin Kilduff vid New York University (Björn Borg 1, 2018) har visat att löpare 

höjer sin fysiska presterar om de har någon att tävla emot. Detta har Björn Borg tagit fasta på 

då deras budskap med kampanjen har varit att visa kärlek till sin rival då denne får en att 

prestera bättre och komma längre. Kampanjen har innefattat bl.a. reklamfilmer, affischer i 

urbana miljöer, samarbeten på sociala medier, en klädkollektion som välplanerat lanserades i 

samband med att filmen ”Borg” hade premiär på biografer runt om i världen. Allt detta och 

mer för att maximera kampanjens PR-värde.    

 

Genom att semiotiskt och retoriskt analysera kampanjens beståndsdelar samt kartlägga Björn 

Borgs varumärkesidentitet hoppas jag på att få en tydlig bild av vad denna kampanj gjort för 

att stärka Björn Borg som varumärke.  

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Varumärket Björn Borg 

Den svenske tennisspelare Björn Borg nåde stora framgångar världen över under 1970-talet 

(Cronin, 2011), medan varumärket Björn Borg etablerades först på den svenska mode-scenen 

under den första delen av 1990-talet. Idag står varumärket separerat från personen trots att 

Björn Borg själva påstår att tennisspelarens stjärnstatus, både på och på sidan av tennisplanen, 

är en viktig del i varumärkets DNA samt en betydande språngbräda för en global expansion. 

Björn Borg själva hävdar att de har en tydlig identitet samt etablerad plats på marknaden i den 

produktkategori de dominerat inom, nämligen underkläder. Utöver det utvecklar varumärket 



 
 

2 

sin produktion inom sportswear som de önskar inrikta åt ett moderiktigt håll. Vilket resulterat 

i ett fokus, inte bara på produkternas funktion, utan även på dess design.  

 

I Skandinavien har varumärket sin största försäljning, men de säljer även internationellt. De 

strävar efter att utvidgas globalt samtidigt som de hävdar vikten av att bibehålla deras 

varumärkesidentitet. Detta gör de genom tydliga direktiv till distributörer samt med hjälp av 

omfattande PR-aktivitet och reklamkampanjer som de anpassar efter de olika marknadernas 

behov.    

 

Varumärket självt beskriver att de profilerat sig genom innovativ marknadsaktivitet och att 

detta utförts på sådant vis som ska vara lukrativt på lång sikt. Integrerade kampanjer där PR, 

event och digitala medier står i fokus, är något de själva påstår att de satsar mycket på. De 

förklarar även att reklambilder i urbana miljöer är något de använder i reklamsyfte på de mer 

etablerade marknaderna. Detta i kombination med ett aktivt deltagande på sociala medier där 

de hävdar att de har störst kontakt med sina konsumenter (Björn Borg 2, 2018). 

  

För att klargöra eventuella missförstånd kommer denna studie att i första hand åsyfta 

varumärket Björn Borg när detta skrivs. Åsyftas personen Björn Borg kommer detta 

fortsättningsvis att tydliggöras.  

1.2.2 Kampanjen  

Dear Rival-kampanjen bygger i grunden på den idé som PR- och content-byrån Round & 

Round (Round & Round, 2018) hade om att världen vid tiden för lanseringen var full av hat 

och förakt, både människor och länder emellan. Dem tillsammans med Björn Borg lanserade 

följaktligen denna kampanj där de använde sig av den kända rivaliteten mellan tennisspelarna 

Björn Borg och John McEnroe (Cronin, 2011) för att visa att rivalitet inte behöver vara något 

dåligt. Om en såg på sin rival på rätt sätt kunde denna, enligt Björn Borg, snarare vara en 

sporre att utveckla sina egna prestationer än någon som missgynnande en själv (Björn Borg 3, 

2018). 

 

För att sammanfatta kampanjen släppte Round & Round, en kort film om kampanjen, dess 

bakgrund och vad kampanjen resulterat i för PR-värden (Björn Borg 4, 2018). Denna film 

summerar i korta drag vad kampanjen innefattat medan denna studie mer ingående kommer 

granska dess beståndsdelar. Denna studie kommer således inte att göra någon analys av denna 
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film utan kommer utgå från dess beskrivning av vad varumärket har gjort i denna kampanj. 

För att sedan analysera bild- och filmmaterial som publicerats i samband med kampanjens 

event samt händelser.   

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att kartlägga varumärket Björn Borgs kampanj Dear Rival och 

samtidigt belysa vad i denna kampanj som kan kopplas till Björn Borgs varumärkesidentitet. 

Studiens frågeställning blir således: 

Hur utrycks Björn Borgs varumärkesidentitet i PR-kampanj Dear Rival? 

2 Teoretisk ram 

Nedan kommer de teoretiska beståndsdelar som i denna studie används och berörs att 

redovisas samt ingående beskrivas.  

2.1 Varumärke 

Detta begrepp har enligt Bengtsson och Östberg (2011) att göra med vad ett företag gör med 

sitt märke och ser därför inte till den aspekt av märket som konsumenten använder samt 

uttrycker. Bengtsson och Östberg ger exempel på varumärken som varit aktiva i Kina redan år 

960-1127 och menar därför på att varumärken inte är en konstruktion av ett kapitalistiskt 

samhälle. Det som begreppet i grunden vill åstadkomma är att differentiera företags olika 

produkter och tjänster från konkurrerande sådana (Bengtsson & Östberg, 2011).        

2.2 PR 

Ordagrant menar L’Etang (2008) att PR (Public Relations) innebär publika relationer, men 

hur begreppet bör definieras råder det enligt henne delade meningar om. Exempelvis 

beskriver hon att en kan dra en parallell mellan  det engelska ordet ’public’ vilket hon menar 

syftar till en grupp individer som finner intresse i en viss fråga eller organisation. Hon 
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diskuterar även vidare om det engelska ordet ’publics’ vilket hon hävdar är en passiv grupp 

individer, snarlikt med åskådare eller betraktare.    

 

Förändring är ett viktigt begrepp när en pratar om PR enligt L’Etang. Företag och 

organisationer som använder sig av PR vill skapa förändring och detta görs genom 

kommunikation och utbyte av idéer. De strävar många gånger även efter att bygga relationer 

med potentiella kunder och konsumenter vilket de enligt L’Etang behöver 

specialistkompetens för att klara av.      

 

I korta drag hävdar L’Etang att PR huvudsakliga funktion är att kommunicera eller utbyta 

idéer för att antingen respondera på eller skapa förändring. Som utövare av PR behöver en 

både förstå innebörden av kommunikationens process samt även den kontext där 

kommunikationen äger rum (L’Etang 2008). 

2.3 Brand identity och Brand image 

I denna studie kommer Bengtsson och Östbergs (2011) beskrivning av Brand identity och 

Brand image användas för att konkretisera den meningsskapande processen hos varumärket 

Björn Borg. Fokus kommer ligga på varumärkets Brand identity, men för att ge en klar bild av 

den meningsskapande processen kring ett varumärke kommer även Brand image att beskrivas 

nedan.   

 

Bengtsson och Östbergs beskriver Brand identity som den bild ett varumärke har av sig själva 

och hur de vill framställa sig själva. Brand image beskriver de istället som den bild 

konsumenterna har av detta varumärke. De förklarar hur marknadsförare av ett visst 

varumärke tidigare utgått från varumärkets märkesidentitet och avbildat denna för att nå 

önskad image. Detta menar dock Bengtsson och Östberg inte är en exakt beskrivning av hur 

den meningsskapande processen går till när ett varumärke bygger sin identitet. De betonar att 

detta är en rejäl förenkling av denna process och att det i själva verket ligger många fler 

aktörer bakom ett varumärkes Brand image (Bengtsson & Östberg, 2011). 

2.3.1 Varumärkesidentitet 

Det som Bengtsson och Östberg kallar Brand identity kommer i denna studie att åsyfta 

begreppet Varumärkesidentitet.   
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2.4 Konstruktion och representation 

Vad denna studie grundar sig i är kopplingen mellan Björn Borgs varumärkesidentitet och 

PR-kampanjen. Vilka beståndsdelar som representerar varumärket i kampanjen samt hur 

dessa konstrueras har Lindgren (2009) delvis med hjälp av Stuart Halls sätt att se på 

meningsskapande processer forskat kring. 

 

Lindgren beskriver att den bild en har av världen och på vilket sätt en uppfattar världen 

uppstår i social interaktion. Gemensamma sanningar och svar på vad som är sant eller falskt 

är något som skapas i denna sociala process. Detsamma gäller för kultur, vilket likväl är en 

process där ens sätt att förstå sin omvärld formas och upprätthålls. En kan påstå att interaktion 

individer emellan är en bidragande faktor i den process där mening konstrueras. 

 

Vad Lindgren sedan redovisar är Halls sätt att se på de meningsskapande processerna i 

relation till språk, diskurser och bilder. Hall hävdar att representation är ett begrepp som kan 

likställas med dessa processer samt belyser han att representationer är det som kopplar 

samman mening och språk med kultur. Detta förklarar Lindgren med exempel som visar hur 

ens synintryck kopplas samman med föreställningar, tidigare historier och erfarenheter så att 

en kan förstå vad dessa representationer har för mening.  

 

Lindgren belyser även de två representationssystem som Hall förespråkar. Nämligen först det 

system som består av individers ”mentala kartor”, det system som sammanbinder ens 

föreställningar om saker och ting med en uppsättning begrepp. För att konstruera mening är 

således dessa system av begrepp nödvändiga. Två individer vars begreppskartor skiljer sig åt 

kommer enligt Hall att ha två olika bilder av sin omvärld. Hall beskriver att kulturen en lever i 

är det som bidrar till skapandet av dessa kartor, samt säger han att två individer med helt 

skilda begreppskartor omöjligt skulle kunna kommunicera med varandra och göra sig 

förstådda. 

 

Det andra representationssystemet är språket. Hall hävdar att de tecken, visuella bilder, talade 

eller skrivna ord som är gemensamma för flera individer är det som gör att deras idéer och 

begrepp kan länkas samman (Lindgren, 2009). Denna forskning är relevant för denna studie 

eftersom studien delvis kommer att tillämpa semiotisk analys på visuella utryck som är fulla 

av konstruerade representationer av Björn Borgs varumärkesidentitet. 
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3 Tidigare forskning 

Under denna del av studien kommer forskning kring varumärkesidentitet att belysas för att 

denna studie sedan ska kunna bygga vidare på Björn Borgs egna sådana. 

3.1 Varumärkesidentitet och varumärkesimage 

 
Under höstterminen 2015 gjorde Anna Sjöstedt och Jeanette Bohman vid Södertörns högskola 

en kvalitativ studie på kandidatnivå om varumärkesidentitet och varumärkesimage i 

företagsekonomi, som på ett omfattande vis beskriver distinktionerna mellan 

varumärkesidentitet och varumärkesimage. Ett av deras forskningsobjekt var Björn Borg vilka 

de undersökte både internt, för att få reda på företagets definition av deras varumärke samt 

undersökte de även en grupp konsumenter för att klargöra vilken syn de hade på företaget. 

Deras studie visade ett brett sätt att ta sig an hela varumärket samt även dess konsumenter 

(Sjöstedt & Bohaman, 2015). Detta är vad som skiljer Sjöstedt och Bohamans studie från 

denna. Denna studie är nämligen endast ämnad att fokusera på kampanjen och att djupdyka i 

dess detaljer, men med Björn Borgs varumärkesidentitet som en grund för analysen.         

 

3.2 Strategi för marknadsföring 

För att få ytterligare grepp om Björn Borg, men dock från ett annat perspektiv, kan en läsa 

den masteruppsats som Anette Holmström och Anne Meinshausen skrev vid Lunds universitet 

2007 i företagsekonomi. De har ställt sig frågan om Björn Borg på en utländsk marknad 

antingen anpassar sin marknadsstrategi efter behov eller om de har standardiserade strategier. 

Vad som för dem framkom var att strategierna i hög grad såg standardiserade ut med få 

undantag (Holmström & Meinshausen, 2007). Denna studie gjordes dock för över tio år sedan 

och därför blir det intressant att med denna studie möjligen kunna få en överblick av hur 

situationen har förändrats och/eller förblivit den samma.       
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4 Material och avgränsning 

Här nedan kommer det material som senare noggrant kommer att granskas och analyseras, 

både semiotiskt och retoriskt, att presenteras. Även material som inte kommer att analyseras, 

men som var viktiga beståndsdelar kring kampanjen, kommer att redovisas nedan. Detta i den 

ordning som materialet publicerats alternativt ägt rum under kampanjens förlopp.    

4.1 Utgångspunkt - Borg vs McEnroe  

Den första bild som i denna studie kommer att analyseras är Bildbilaga 1. Denna bild är 

omslaget till den film som Round & Round publicerat i sina kanaler. Denna bild lägger 

konnotativt grunden för den rivalitet som kampanjen grundar sig i. Nämligen mellan Björn 

Borg och John McEnroe.  

4.2 Reklambilder och film 

4.2.1 Bilder i urbana miljöer  

De tre följande bildbilagorna är reklambilder som publicerats både på Björn Borgs digitala 

kanaler (Björn Borg 3, 2017) samt även i urbana miljöer, så som i Stockholms tunnelbana. 

Till dessa bilder följde även bilder med enbart text där en kunde läsa ”DEAR RIVAL. YOU 

CHANGE MY GAME” och ”DEAR RIVAL. YOU MAKE ME GO FURTHER.” (Bibik, 

2017).  

 

I analysen kommer endast Bildbilaga 2 att analyseras, detta på grund av bildernas likhet samt 

på grund av det utrymme som den semiotiska analysen tar.   

4.2.2 DEAR RIVAL. YOU MAKE ME BETTER.  

Under februari 2018 publicerade Björn Borg en reklamfilm som även denna innefattades 

under kampanjen Dear Rival (Björn Borg 3, 2018). 
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4.2.3 Reklambilder till film  

I samband med reklamfilmen som nämns direkt ovan publicerades även de bilder som i denna 

studie nämns som Bildbilaga 5 och 6. (Björn Borg 3, 2018 och Björn Borg 1, 2017). Det är 

endast Bildbilaga 5 som i denna studie kommer att analysera, detta på grund av bildernas 

likhet samt på grund av det utrymme den semiotiska analysen tar.   

4.3 Sociala medier 

4.3.1 The Twitter Punching bag  

Denna korta film publicerades även den i Björn Borgs digitala kanaler och uppmanade boxare 

att visa kärlek för sina rivaler (Björn Borg 2, 2017). 

4.3.2 KING <3Café 

Chefredaktörerna för de två största tidningarna för herrmode i Sverige gjorde i samband med 

kampanjen var sitt uttalande där de hyllade varandras tidningar och påstod att de sporrade 

varandra att bli bättre, samt publicerade detta på sina respektive hemsidors startsida (Nilsson, 

2017).  

 

Detta är inget som denna studie avser analysera, eftersom studiens fokus ligger på de visuella 

utryck som publicerats i samband med kampanjen. Dock är det nämnvärt då det ger en större 

helhetssyn av kampanjen och dess PR-utryck.  

4.3.3 Syskonkärlek på Instagram, bröderna Schulman 

På Björn Borgs Instagram har de under kampanjens lopp publicerat samarbeten med kända 

svenska syskon som i kort text förklarat att dem som syskon känt samt känner en rivalitet, i 

positiv bemärkelse, av varandra (Björn Borg 5, 2018). 

  

Till denna studie kommer två av dessa bilder att synas. Dessa bilder ligger under Bildbilaga 7 

samt 8 och anledningen till att det är just dessa bilder som valts ut är att syskonparet som 

porträtterats är dem som fått störst utrymme i Björn Borgs digitala kanaler (Björn Borg 6, 

2018). Det är dock bara Bildbilaga 7 som är avsett att analyseras då bilderna är lika, samt på 

grund av det utrymme som den semiotiska analysen tar.     
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4.4 Tennismatch på landsgränsen mellan USA och Mexiko 

Denna del av kampanjen innefattar en tennismatch som, på initiativ av Björn Borg, spelades 

av en ung amerikansk man och en ung mexikansk man. Matchen spelades på en tennisplan 

som anlagts på landsgränsen mellan USA och Mexiko. Detta event redovisades i en film 

(Björn Borg 3, 2017) som i denna studie semiotiskt och retoriskt kommer att analyseras.  

4.5 BORG – Spelfilm 

Det som kampanjen byggde upp till under 2017 var den spelfilm vid namn ”Borg”, där 

rivaliteten mellan Borg och McEnroe porträtteras (Imdb, 2017). Detta var inte något som 

varumärket Björn Borg finansierade och därför inget som denna studie kommer att analysera.  

4.6 Modevisning. VERSUS Borg – Signature collection  

I samband med biopremiären av spelfilmen anordnade varumärket en modevisning som 

visades på Kungliga Svenska Tennishallen i september 2017. Där visade Björn Borg sin 

höstkollektion som, till skillnad från deras tidigare kollektioner, gick att köpa direkt efter att 

visningen ägt rum (Björn Borg 4, 2017). 

 

Det var denna kollektion som varumärket framförallt ville sälja och med kampanjen Dear 

Rival göra reklam för. Dock förmedlar inte kollektionen något av det som kampanjen har 

uttryckt och kommer därför inte att analyseras i denna studie. 

5 Metod 

Under denna rubrik kommer studiens analysmetoder att presenteras och förklaras.   

5.1 Bildanalys 

Bilder och visuell reklam är något som människor ständigt möts av i sin vardag. En del bilder 

är svårtolkade medan andra är lättare att förstå sig på. Mycket beroende på vem som läser av 

bilden och vad hen har för tidigare erfarenheter av det som på bilden avspeglas, samt vilka 
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kulturella koder denna rört sig kring. Liksom det skrivna språket är ett system av tecken och 

symboler hävdar Marinette Fogde (2010) att det visuella sättet att kommunicera är byggt på 

samma sätt, samt att det även grundar sig i kulturella koder och konventioner. 

 

Alla former av bildanalys sker inom sin kontext och sitt sammanhang vilket gör att bildens 

betydelse ofta är flytande. Vad som gör just den semiotiska analysen speciell är att alla tecken 

i bilden betyder något. Varje detalj besitter mening vilket resulterar i att vikten av att 

analysera varje tecken och dess relation till resterande tecken i en bild är betydande. De koder 

som bildas av dessa system av tecken kan följaktligen ge olika föreställningar om vad bilden 

säger.  

 

Fogde berättar att element som är relevanta vid analys av reklambilder är makt, relationer och 

representation. Vem har mest makten i bilden? Hur ser relationen ut mellan två människor 

som syns i bilden? Hur ser representationen av män respektive kvinnor ut i bilden? Hur vi 

sedan, med våra kulturella associationer, kan dra kopplingar och slutsatser kring detta hör till 

en bilds konnotativa nivå, vilket beskrivs mer ingående nedan (Fogde, 2010).   

 

5.1.1 Semiotik 

Forskning och analys av bilder kan innefattas under läran om Semiotik och är mer specifikt 

studiet av tecken och teckensystem. Den franska filosofen Ferdinand de Saussure var den som 

ur strukturalistisk språkvetenskap lade grunden för semiotiken som sedan språkvetare och 

sociologer så som den jamaicansk-brittiske kulturteoretikern och sociologen Stuart Hall 

arbetat med. Ursprungligen använde sig Saussure av begreppet Semiologi, medan Semiotik har 

sin upprinnelse från den amerikanske lingvisten Charles Sander Peirces teckenlära som 

utvecklades parallellt med Saussures forskning. Dagens semiotiska ämnesfält vilar på båda 

dessa forskares likriktade teorier och tradition, som endas skiljs åt av tillämpningen av olika 

begrepp och ett olikriktat fokus.  

 

Trots att Saussures teori grundar sig i analys av språket menar han att även annat material kan 

analyseras med hjälp av semiotiken. Lindgren (2009) utgår från begreppet text när han 

förklarar semiotisk analys. Enligt honom är en text i teoretisk bemärkelse tecken som sätt 

samman med andra tecken. Dessa tecken besitter mening vilken Lindgren hävdar att en kan 

dela upp i två delar, där den ena delen förställer begreppet ett tecken har, han kallar den 
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innehåll (signifié). Samt den andra delen som är själva ljudföreställningen hos respektive 

tecken, vilken han benämner uttryck (signifiant). Kopplingen mellan dessa två är, enligt 

Saussure, godtycklig och grundad i kulturella konventioner samt kontexter. 

 

Om vi nu ser allt vårt analysmaterial som texten vilka är då de beståndsdelar som besitter 

mening? Vilka är tecknen? Beroende på analysens omfång skulle en enligt Lindgren kunna 

hävda att en enskild reklambild är hela texten, men även att en hel reklamkampanj är texten. I 

respektive studie är det nödvändigt för forskaren att definiera vad som, i just denna analys, är 

texten och vad som är tecken (Lindgren 2009). 

5.1.1.1 Semiotiskanalys – Bildtext – denotation – konnotation 

När en som forskare klargjort vad i sin analys som är text och vad som är tecken bör en 

definiera de betydelser som respektive tecken innehar. I Roland Barthes ”Rhetoric of the 

Image” som han vid första gången publicerade 1964, beskrivs att bilder kan ha polysemiska 

betydelser, det vill säga att de kan ha olika innebörd exempelvis, beroende på sammanhang. 

Samt att bilder kan ha olika betydelsebärande lager. Dessa lager består av: bildtext, denotation 

och konnotation.  

Bildtexten, det vill säga text som finns på eller kring den bild som ska analyseras, har i många 

fall en objektiv betydelse, så länge personen som avkodar bildtexten i fråga har kunskap om 

språket som används. Vilket bidrar till att en bildtext på ett visst sätt begränsar de eventuella 

innebörder en bild kan inneha. 

Om bildtexten är den mest explicita nivån är den denotativa betydelsen därnäst. Detta syftas 

till den betydelse som objektivt sett kan verifieras, samt de mest säkra innebörder tecknen 

som avläses har. Vad som finns på den denotativa nivån i en bild kan en få svar på genom att 

ställa sig frågan: Vad är det jag ser? 

Den slutgiltiga nivån är den konnotativa. Där beskriver Lindgren att de tecken som en kan 

läsa av på den föregående nivån (denotation) kan besitta en rad olika innebörder och att dessa 

alltså har betydelser som sträcker sig längre än vad ögat visuellt kan se. Beroende på i vilken 

kontext de sätts in samt beroende på vem som läser av bilden kan dessa tecken ha olika 

innebörd. Eftersom kontexter och människors tidigare erfarenheter av dessa tecken ger de 

olika grund för sin process av meningsskapande (Lindgren 2009).  
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5.1.1.2 Varför jag valt denna metod 

Denna studie är ämnad att kartlägga Björn Borgs kampanj i relation till deras 

varumärkesidentitet vilket en semiotisk analys på ett tydligt sätt kan göra då dess primära 

uppgift är att plocka isär bilders beståndsdelar och tecken för att sedan ifrågasätt det som till 

en början kan verka självklart (Lindgren, 2009). 

5.2 Retorisk analys 

Orla Vigsø förklarar att alla dem medel som används för att övertyga skulle kunna inkluderas 

i retorisk analys (Vigsø, 2010). 

Enligt Vigsø utgår all retorisk analys från en specifik situation. Han beskriver det som att ”… 

någon försöker övertyga någon om något på ett visst sätt vid en bestämd tid och på en 

bestämd plats.” (Vigsø, 2010:217), samt benämner han detta: den retoriska situationen. 

Vilken han påstår är utgångspunkten i retorisk analys och anledningen till att en bör starta sin 

retoriska analys med att definiera den retoriska situationen. För att enkelt göra detta har han 

fem frågor till hjälp: 

 

”1 Vem är det som försöker övertyga? 

2 Vem är det som man försöker övertyga? 

3 Vad är det man vill övertyga om?  

4 Vilken kontext sker det i, dvs. tid & plats?  

5 Hur försöker man övertyga?” (Vigsø, 2010:217) 

 

Om en följer dessa frågor i sin retoriska analys kan flera följdfrågor komma upp. Det kan 

även vara fördelaktigt att definiera en del begrepp. Vigsø hävdar att det dels kan vara relevant 

att fråga sig om avsändaren i fråga är explicit eller implicit samt exempelvis om denne är en 

person eller ett företag. Han förklarar vidare att det är väsentligt att definiera mottagaren och 

vad en vill kalla denne eller dessa. Vigsø själv berättar att han föredrar begreppet målgrupp 

och det är alltså denne/dessa som ska övertygas om något. Vad sedan avsändaren ämnar 
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övertyga målgruppen om förklarar Vigsø kan även det vara antingen explicit, implicit eller en 

blandning av dem.  

Fortsättningsvis förklarar Vigsø att den valda texten alltid tillhör en viss kontext där den både 

läses och skapas. Detta inkluderar både en kulturell kontext, men även en kontext i 

förhållande till tid och plats. Vad som blir väsentligt i den retoriska kontexten blir följaktligen 

att se på vad i texten som anspelar på dessa kontexter. Han exemplifierar genom att beskriva 

att om något är förankrat i omvärlden eller någon aktuell händelse blir textens förväntade 

livslängd kortare.   

Slutligen beskriver Vigsø att den retoriska analysen ska ge svar på frågan ”Hur ska man 

övertyga?”. Underfrågor som en kan ställa sig i denna del av analysen är: Försöker texten 

spela på motagrens känslor eller förnuft? Vad är mest väsentligt, bild eller språk? Är texten 

självständig och fristående eller är den del av en större kampanj (Vigsø, 2010)? 

5.2.1 Argumentation 

Med all den variation av olika visuella utryck som florerar i vår samtid har vi konsumenter 

lärt oss att identifiera de olika genrer som finns. Som van reklamkonsument vet en att det 

sällan står ”köp” i reklam trots att en vet att det är just det som varumärkesinnehavaren vill att 

konsumenten ska göra. Därför är argumentation en betydande ingrediens i reklam.  

För att övertyga, som retoriken så tydligt handlar om, behöver en beskriva varför personen en 

vill övertyga ska låta sig övertygas. Detta görs med hjälp av argument som skulle kunna 

definieras som två påståenden, där det ena underbygger vad det andra säger (Vigsø, 2010). 

5.2.1.1 Varför jag valt denna metod 

Som Fogde beskriver lämpar sig semiotisk analys väl att kombinera med retorisk analys då 

texter och dess innebörd kan ha stor betydelse i kombination med visuella uttryck. Specifikt 

när det kommer till reklambilder där det huvudsakliga ändamålet för varumärkesinnehavaren 

är att övertyga den potentiella kunden att konsumera det reklambilden marknadsför (Fogde, 

2010). 
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6 Analys och resultat  

Denna del av studien kommer semiotiskt och retoriskt analysera de bild- och filmmaterial som 

presenterats under Material. Under de semiotiska analyserna har nivån bildtext valts att 

analyseras sist då denna många gånger behövt ha den konnotativa grunden att stå på för att 

tydligt förstås.  

 

Denna analys är ämnad att analysera alla delar av kampanjens visuella utryck och därför 

skulle, enligt Lindgrens (2009) princip, hela kampanjen kunna anses vara texten och de bild- 

och filmmaterial som kampanjen består av vara dess tecken. Vad som dock är viktigt att 

poängtera är semiotikens strävan efter att belysa varje detalj. Därför kommer denna studie 

även att analysera varje analysobjekt som att de vore texten fyllda med tecken av betydelse.    

6.1 Utgångspunkt - Borg vs McEnroe  

(Bildbilaga 1) 

6.1.1 Semiotisk analys 

6.1.1.1 Denotation 

Detta är ett svartvitt fotografi med två vita män i förgrunden som, delvis vända emot varandra, 

båda två sträcker ut sina högerhänder mot varandra. Som att de är på väg att skaka varandras 

händer. Bilden slutar strax ovanför männens huvuden och mitt på männens lår. Mannen till 

vänster är klädd i vita shorts som slutar långt upp på hans lår. Han bär en kortärmad pikétröja 

med tre lodräta ränder över axeln, varav mitten randen är ljusare än de andra två. Mannen har 

mörkt lockigt hår som sträcker sig ner över nacken och står högt på huvudet. Han bär även ett 

pannband som är ljusare än hans hårfärg. I sin vänsterhand håller han ett tennisracket. 

Mannens ansiktsuttryck är sammanbitet och hans blick ser ut att vara fäst på den andra 

mannens hand. 

 

Den andra mannen ser ut att vara i ett steg på väg emot den första mannen. Även denna man 

bär korta vita shorts samt en tight pikétröja med kort ärm. Tröjan har tunna lodräta ränder och 

en mörk krage. Denna man har hår som är ljusare och rakare än den första mannen. Hans hår 
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sträcker sig till hans axlar och lockar sig lätt där. Mannen ser ut att ha lätt skäggväxt i ansiktet 

och i hans hår har han ett randigt pannband samt randiga svettband kring sina handleder. 

Även denna man håller ett tennisracket i sin vänsterhand. Denna man har, likt den första 

mannen, sitt ansikte vänt i sidled från betraktarens synvinkel. Som betraktare ser en än mindre 

av denna mans ansikte, men en kan ana att han har ett avslappnat ansiktsuttryck med blicken 

vilande på den första mannens ansikte.  

 

Mellan männen sträcker sig ett svart nät med vita kanter och i bakgrunden kan en se flera 

människor, där många av dem står med händerna i luften samt håller ihop händerna. Centrerat 

och stort över bilden står med stora versaler i vit text orden: dear rival.     

6.1.1.2 Konnotation   

Detta fotografi är taget under den brittiska tennisturneringen, Wimbledonmästerskapens, final 

år 1980 och männen på bilden föreställer, från vänster, den amerikanska tennisspelaren John 

McEnroe och den svenska tennisspelaren Björn Borg. Borg vann denna match och blev där 

med den tredje i historien att på herrsidan vinna fem singeltitlar i rad i 

Wimbledonmästerskapen (Wimbledon, 2018). Fotografiet fångar stunden då spelarna efter 

matchen tackar varandra vilket klargör varför McEnroe har en sänkt blick och varför 

människorna i bakgrunden klappar händer. Makten (Fogde, 2010) i denna bild ligger således 

hos Borg. 

 

Varför rivaliteten var speciell mellan dessa två spelare berodde på att de, trots båda deras 

talang och skicklighet i tennis, var varandras motsatser. Borg sågs som den lugna och sansade 

spelaren som aldrig visade några känslor under matcher. Till skillnad från McEnroe som var 

känd för sitt heta temperament som många gånger gick ut över både domare, motspelare och 

publik (Cronin 2011).   

 

6.1.1.3 Bildtext 

Borg och McEnroe sas vara varandras ultimata rivaler vilket gjorde dem till den perfekta 

utgångspunkten för kampanjen som denna studie kartlägger. Texten som finns över bilden är 

som sagt namnet på denna kampanj och handslaget som de två männen snart kommer ge 

varandra skulle kunna ses som en symbol för hur de två tackar varandra för sina individuella 
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framgångar. De, likt många andra rivaler, har gjort varandra starkare och bättre vilket 

kampanjen anspelar på (Björn Borg 3, 2018).  

 

6.1.2 Retorisk analys 

Denna bild är inte en reklambild i den bemärkelse att den visar upp föremål som hos 

varumärket Björn Borg går att konsumera, utan den är en del av grunden och utgångspunkten 

för PR kampanjen. Trots detta är det väsentligt att klargöra bildens retoriska situation.  

 

Vem är det som försöker övertyga?  Bilden är publicerad av Björn Borg (Björn Borg 3, 

2018) vilket säger att det är dem som vill övertyga. Trots att bilden är en historisk bild med 

kända personer är det implicit att det är Björn Borg som ligger bakom någon form av önskan 

om att övertyga med hjälp av denna bild. Detta på grund av det faktum att orden dear rival, 

vid denna tid, inte var kopplade till varumärket. Detta var en av de första bilderna som 

publicerades i samband med kampanjen vilket säger att det inte var många som hade kunskap 

om ordens koppling till varumärket. 

Vem är det som man försöker övertyga? Eftersom bilden är publicerad av Björn Borg i 

deras sociala kanaler och på deras hemsida kan en påstå att det är deras konsumenter samt 

följare som de försöker övertyga. Detta är således målgruppen. 

Vad är det som man vill övertyga om? Med denna bild är syftet att väcka intresse för PR-

kampanjen. Detta kan hävdas vara något implicit då bilen inte tydligt har någon koppling till 

varumärket Björn Borg om en som betraktare inte redan har kunskap om PR-kampanjen och 

att den i slutändan är ämnad att övertyga målgruppen att konsumera varumärkets produkter. 

Vilken kontext sker det i? Det finns två kontexter i form av tid och plats i denna bild. Dels 

den kontext 1980 i Wimbledon (Cronin, 2011) när fotografiet är taget, samt även den kontext 

i vilken bilden satts in i för denna PR-kampanj. Denna bild är således förankrad både i 

kontexten från förr, men med det starka arv varumärket Björn Borg har av personen Borg blir 

bilden inte bunden till det förflutna utan återväcks här. 

Hur försöker man övertyga? Bilden anspelar mer på betraktarens känslor än dess förnuft. 

Detta då många under tiden för tennisspelarna McEnroe och Borgs glansdagar var 

känslomässigt engagerade i rivaliteten mellan de båda och i sporten tennis i stort (Cronin, 

2011). Textens innebörd blir även dubbel då en med kunskap om rivaliteten McEnroe och 

Borg emellan kan se det symboliska i denna bild, medan den som även har kunskap om Björn 

Borgs PR-kampanj förstår reklamperspektivet som texten ger bilden.  
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6.2 Reklambilder och film 

6.2.1 Bilder i urbana miljöer  

(Bildbilaga 2) 

6.2.1.1 Semiotisk analys 

6.2.1.1.1 Denotation 

I detta fotografis förgrund kan en se två vita och vältränade män som står ansikte mot ansikte 

med kropparna snett emot betraktarens synvinkel. Det är uppskattningsvis två decimeter 

mellan deras ansikten och med deras högra händer håller de i varandra. Högerhänderna har de 

emellan deras bröstkorgar medan deras vänsterarmar hänger vilande vid sidan av deras 

kroppar. De tittar rakt in i varandras ögon med sammanbitna ansiktsuttryck.  

 

Den första mannen från vänster är klädd i en svart t-shirt med kort ärm. På ärmen kan en se 

bokstäverna: B, O och R vilka är i vit text i versaler. Han har kortklippt brunt hår, men har 

några lockiga hårslingor framme i pannan.  

 

Den andra mannen är klädd i likadan t-shirt, men den är vit i stället för svart och bokstäverna 

på hans ärmar är svarta. På hans t-shirt-ärmar kan en se bokstäverna: R och G på hans bortre 

ärm, samt bokstäverna: B och O på den närmre ärmen.  Denna man har mörkblont rakt hår 

som sträcker sig ned, nästan, till hans axlar. Han bör även ett vitt pannband.  

 

Bakgrunden på detta fotografi är inte i fokus men en kan se en röd stol med symmetriskt 

runda hål över ryggstödet. På vardera sidan av stolen sticker det ut två pinnar och på dessa 

hänger runda bollar. På de två övre pinnarna är bollarna vita och på de två undre är bollarna 

röda. 

  

Längst till höger i bilden kan en se en vit rand samt små svarta sträck.          

 

6.2.1.1.2 Konnotation 

Denna bild är del av Björn Borgs reklamkampanj Dear Rival (Björn Borg 3, 2018) och 

modellerna i bilden är menade att efterlikna de två rivaler som kampanjen grundar sig på, 

nämligen tennisspelarna John McEnroe och Björn Borg. Kläderna som modellerna bär 
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kommer från Björn Borg och är delvis det som marknadsförs med denna reklambild (Björn 

Borg 7, 2018).  

 

Efter som McEnroe och Borgs rivalitet utspelades på tennisplan ska det se ut som att 

modellerna står på varsin sida om ett tennisnät, med domarstolen längs kanten (Cronin, 2011).  

Valet av färger på modellernas kläder tyder även det på att de ska efterlikna rivaler och 

motsatser då de likt det sätt Fiske förklarar utmärkande skillnader (Fiske, 1997). Eftersom 

Svart och vitt, likt McEnroe och Borg är samt var varandras motsatser (Cronin, 2011). 

 

Om en vill se till relationerna i bilden på de vis som Fogde redovisar, nämligen i fråga om 

makt och relationer människor på bilden emellan (Fogde, 2010), kan en påstå att modellerna 

är jämlikar. Med sina fasta blickar i varandras ögon, med sina raka hållningar och kraftfulla 

positioneringar i relation till varandra. Med kunskap om att bilden tillhör denna 

reklamkampanj kan en enkelt dra slutsatsen att modellernas relation till varandra ska likna en 

jämställd rivalitet. Vilket kan kopplas till bildbilaga 1, som denna bild försöker efterlikna.   

 

6.2.1.1.3 Bildtext 

Denna bild samt bildbilaga 3 och 4 syntes bland annat i Stockholms tunnelbana under våren 

2017 (Nilsson, 2017) och i anslutning till dem förekom även affischer med texten ”DEAR 

RIVAL. YOU CHANGE MY GAME” och ”DEAR RIVAL. YOU MAKE ME GO 

FURTHER.” (Bibik, 2017). Vilka delvis var några av de slagord som kampanjen bestått ut av 

(Björn Borg 3, 2018).  

 

6.2.1.2 Retorisk analys 

För den retoriska analysen kommer följaktligen den retoriska situationen att definieras utefter 

Vigsøs fem frågor.  

Vem är det som försöker övertyga? Likväl som i bildbilaga 1 är det varumärket Björn Borg 

som med denna bild försöker övertyga. Avsändaren av denna bild är explicit då Björn Borg-

loggor synts i anslutning till bilden samt de bokstäver som syns på modellernas kläder klargör 

att avsändaren är Björn Borg.   

Vem är det som man försöker övertyga? Denna bild samt de bilder och texter som 

publicerats i anslutning till denna syntes i urbana miljöer samt i Björn Borgs digitala kanaler. 
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Detta gör att målgruppen både innefattar de som redan är familjära med varumärket och följer 

deras digitala kanaler samt de individer som rört sig i kollektivtrafik eller på andra offentliga 

platser vid tidpunkten för affischeringen.  

Vad är det man vill övertyga om? Med denna reklambild vill varumärket övertyga 

målgruppen om att konsumera deras träningsprodukter samt i ett PR-syfte även, då denna bild 

publicerades i ett tidigt skede av kampanjen, väcka intresse för kampanjen i stort. Det är 

möjligen implicit att denna bild vill väcka intresse om kampanjen som varumärket lanserar, 

men att det är en reklambild som i grunden publiceras för att målgruppen ska konsumera 

varumärkets produkter är mer explicit då den genren av bild är allmängiltigt i vår samtid 

(Vigsø, 2010). Enligt texten i anslutning till denna reklambild vill Björn Borg övertyga sina 

potentiella kunder om att dem kommer höja sina prestationer om de har en rival, att dem 

borde uppskatta sin rival och ge denna kärlek. Vilket även är kampanjens budskap. 

Vilken kontext sker det i? I fråga om kontext är denna bild inte bunden till en specifik tid, 

förutom det faktum att modellerna efterliknar McEnroe och Borg vid ung ålder, eftersom den 

i övrigt inte säger något om samtiden. I fråga om plats samt även den kulturella kontexten 

skulle en kunna påstå att bildens kontext är tennisplanen modellerna befinner sig på. 

Kontexten kring tennisplanen skulle kulturellt sett kunna anses relativt tidlös då detta är en 

sport som är sig lik exempelvis från 1980-talet och fram till idag (Cronin, 2011). 

Hur försöker man övertyga? Genom att efterlikna rivalerna McEnroe och Borg anspelar 

denna bild på betraktarens känslor. Även med den positionering som modellerna står i relation 

till varandra samt deras sammanbitna ansiktsminer kan väcka känslan av att de kommer slåss 

eller möjligen kyssas. Hatet och kärleken ligger nära. Reklambilden säger inte, köp Björn 

Borg-kläder, utan vill övertyga den potentiella konsumenten om att hen borde välja Björn 

Borg framför något annat varumärke (Vigsø, 2010). Genom att den potentiella kunden ska 

känna igen situationen på reklambilden samt väcka tankar kring rivaliteten Borg och McEnroe 

emellan. De vill övertyga genom att koppla denna samtida kampanj med händelser som 

knyter an till varumärkets DNA och varumärkesidentitet.    
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6.2.2 DEAR RIVAL. YOU MAKE ME BETTER 

6.2.2.1 Semiotisk analys 

6.2.2.1.1 Denotation 

I denna filmsekvens på sexton sekunder kan en se två vita män varav den ena är klädd i vit 

tight t-shirt samt svarta shorts och den andra är klädd i svart tight t-shirt och svarta shorts. De 

båda bär svarta gymnastikskor, har kortklippta frisyrer och de båda ser vältränade ut. 

 

I inledningssekvensen ser en de två männen i profil tittandes spänt på varandra. Bakgrunden 

är ljus och mellan dem står texten: dear rival, i svarta versaler. Därefter springer de båda 

männen mot var sitt rep som lodrätt hänger i miljön de befinner sig i. De båda börjar klättra 

upp för repen samtidigt som texten: you make me better, syns mitt över filmen i stora svarta 

versaler.  

 

Männen klättar upp för repen parallellt med varandra i några korta sekvenser för att i nästa 

sekvens klättra tillsammans upp för samma rep. Texten: you make me better, syns nu i svarta 

versaler över filmen och i nästkommande sekvens har männen nått vad en kan anta är repens 

slut. Där hänger en klocka som de båda männen har sina blickar fästa vid.  

 

I följande sekvenser syns närbilder på de två männen och till sist en närbild på deras händer 

som håller i varandra. Kameran zoomar ut och de båda männen kan ses hänga i var sitt rep, 

men deras högerarmar utsträckta emot varandra och med deras händer ihop. Strax ovanför 

deras sammanvävda händer hänger klockan som de tidigare tittat på. Nu har de sina blickar 

fästa i varandras ansikten. 

 

Filmen avslutas med texten: #dearrival i svarta versaler och med Björn Borgs logga i svart 

text mot en vit bakgrund.       

 

6.2.2.1.2 Konnotation 

Denna film (Björn Borg 3, 2018) är en reklamfilm som Björn Borg publicerat under våren 

2018 och den föreställer två modeller som tävlar emot varandra för att nå till målet: klockan 

som de ska ringa i. På vägen väljer de, genom sitt handslag, att tacka varandra för den andras 
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motstånd i stället för att slå i klockan. Ett symboliskt sätt för Björn Borg att visa vad dem vill 

säga med sin kampanj. 

 

Kläderna som modellerna bör kommer från Björn Borg och är delvis det som marknadsförs 

med denna reklambild (Björn Borg 7, 2018) och även i denna bild har modellernas svarta och 

vita tröjor funktionen att visa att de är motsättningar, är signifikant skilda (Fiske, 1997) samt 

rivaler.  

 

6.2.2.1.3 Bildtext 

Texterna som syns i filmen är slagord för kampanjen och dessa vill säga att med en 

motståndare att rivalisera emot, blir en bättre samt att en bör visa kärlek till sin rival (Björn 

Borg 3, 2018). 

 

6.2.2.2 Retorisk analys 

Efter Vigsøs fem frågor kommer denna films retoriska situation att definieras här nedan.  

Vem är det som försöker övertyga? Denna film är publicerad på Björn Borgs hemsida samt 

på varumärkets Instagram-konto och i filmen syns även varumärkets logga. Det är därför 

explicit att det är Björn Borg som är de som vill övertyga om något med hjälp av denna film.  

Vem är det man försöker övertyga? Det är främst de individer som är familjära med 

varumärket som är ämnade att bli övertygade eftersom filmen publicerats i Björn Borgs egna 

digitala kanaler. Det är således dessa som är filmens målgrupp.  

Vad är det man vill övertyga om? I denna film bär modellerna kläder från Björn Borg som 

implicit marknadsförs med hjälp av filmen, men främst är det en uppföljning kring 

kampanjen. Då detta klipp publicerades under våren 2018. Det som filmen vill övertyga om är 

således att en återigen bör se på sin rival med kärlek och uppmärksamma att denna gör ens 

egna prestationer bättre.  

Vilken kontext sker det i? Denna film, likt flera av de andra bilder och filmer i kampanjen, 

publicerades i Björn Borgs digitala kanaler på Alla hjärtansdag. Björn Borg ville med detta 

säga att en bör ge kärlek till sin rival vilket kan ses som en kontrast till den kulturella norm 

som säger att en inte kommer överens med sin rival (Björn Borg 3, 2018).   

Hur försöker man övertyga? Genom att i form av rörliga bilder visa en aktiv tävlan mellan 

dessa män blir den kamp, rivalitet och prestation som kampanjen tar upp tydlig. Även detta 
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anspelar mer på målgruppens känslor än på deras förnuft. De rörliga bilderna är i fokus, men 

språkets betydelse blir kraftfull då den syns i ett samband med den kamp och försoning som 

utspelas i filmen.   

   

6.2.3 Reklambilder till film  

(Bildbilaga 5) 

6.2.3.1 Semiotisk analys 

6.2.3.1.1 Denotation  

I detta fotografi kan en se två vita vältränade män som hänger i var sitt rep. I mellan dem 

hänger en stor klocka på ett snöre. De båda männen sträcker ut sina högerarmar emot klockan 

som för att slå i den. De är båda klädda i sportiga kläder bestående av gymnastikskor, svarta 

shorts och en vit respektive en svart kortärmad t-shirt. På kläderna kan en se bokstäverna: B, 

O, R, och G på olika ställen. Bakgrunden är ljust grå.    

 

6.2.3.1.2 Konnotation  

Denna bild är ett fotografi från reklamfilmen DEAR RIVAL. YOU MAKE ME BETTER, 

som analyserats ovan. Männen på bilden är modeller och kläderna de bär kommer från Björn 

Borg (Björn Borg 7, 2018). Liksom i reklamfilmen tävlar de båda männen emot varandra och 

ska föreställa varandras rivaler. Även i denna bild kan färgmotsättningarna på modellernas 

tröjor ses som en något som tyder på signifikanta skillnader (Fiske, 1997) och i detta fall 

rivaler.    

 

6.2.3.1.3 Bildtext 

Den text som går att avläsa i denna bild är endast de bokstäver som står kring ärmarna på 

modellernas t-shirts. Vilka är b, o, r och g, vilket än en gång säger att det är Björn Borg som 

står bakom bilden (Björn Borg 7, 2018).  
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6.2.3.2 Retorisk analys 

Ytterligare en gång används Vigsøs fem frågor för att definiera den retoriska situationen.  

Vem är det som försöker övertyga? Denna bild är publicerad på Björn Borgs Facebook och 

således är dem som försöker övertyga explicit Björn Borg.  

Vem är det som man försöker övertyga? Eftersom bilden är publicerad på Björn Borgs 

Facebook är det de som följer varumärket på Facebook eller de som aktivt går in på deras 

Facebooksida som ser bilden. Dessa individer är följaktligen målgruppen för denna bild.  

Vad är det man vill övertyga om? Bilden har ingen text och kan således inte kopplas direkt 

till kampanjen om en inte har vetskap om att Björn Borg publicerat filmen DEAR RIVAL. 

YOU MAKE ME BETTER, som analyserats ovan. Att bilden på ett eller annat vis är kopplad 

till marknadsföring av Björn Borg är dock explicit då bilden publicerats på varumärkets egen 

Facebooksida.  

Vilken kontext sker det i?  Bilden tar plats i en kontext kring tävling och rivalitet. 

Modellerna i bilden kämpar emot varandra vilket är kontexten kring hela kampanjen. Även 

denna bild har ingen tydlig koppling till plats eller tid. 

Hur försöker man övertyga? Genom att modellerna har tydlig och kraftig muskulatur samt 

sammanbitna och målinriktade ansiktsuttryck anspelar även denna bild på målgruppens 

känslor när den övertygar. 

 

6.3 Sociala medier 

6.3.1 The Twitter Punching bag 

6.3.1.1 Semiotisk analys 

6.3.1.1.1 Bildtext/Denotation 

Denna korta film börjar med att en ser en vit betongvägg med några rör och vad som ser ut 

som vattenledningar. Mot väggen står en boxningspåse lutad och till höger i bild gungar ännu 

en boxningspåse med ett rutigt system av bokstäver på. På väggen är en projicerad bild av en 

tecknad fågel samt texten: ”@RealSteelUFC you make me better #DearRival”.  

 

Följande sekvens är helt svart med texten: ”In 2016, Twitter became a form for trash-talking 

rivals.”, följt av flera kortare texter där avsändaren är Donald J. Trump. Därefter är bilden helt 
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svart igen med texten: ”So for Valentine’s Day, we wanted to turn rival hate into love.”, Björn 

Borgs logga visas följt av en bild på boxningspåsen med det rutiga systemet av bokstäver 

samt texten: ”THE TWITTER PUNCHING BAG” över hela bilden. I text förklaras att denna 

boxningspåse har med hjälp av sensorer gjorts till ett tangentbord som via Wifi är uppkopplat 

till Twitter.  

 

Därefter får en se en grupp män när de hänger upp denna boxningspåse i lokalen med den vita 

betongväggen. I text förklaras att lokalen är Allstars Gym i Stockholm där många av Sveriges 

tuffaste fighters tränar. Filmen visar en del av lokalen samt några av dessa tuffa fighters. I text 

beskrivs att dessa fighters ska få visa sina rivaler kärlek och i nästkommande sekvens ser en 

flera av dessa fighters stå och slå på boxningspåsen med tangentbordet. När de olika 

personerna syns i bild med boxningspåsen, slående på den, presenteras de med namn. De som 

presenteras är MMA fightern Franz Slioa, MMA fightern Jonatan Westin, MMA fightern 

Sanja Trbojevic samt även Björn Borgs CEO Henrik Bunge. Undertiden som en person står 

och slår på boxningspåsen står samtidigt olika personer i bakgrunden för att tittar på. Vissa 

nickar och ler, medan andra bara har avslappnade ansiktsuttryck. 

 

Nästa sekvens är ett ihopklipp från när personerna som slagit på boxningspåsen slutar och tar 

ett steg tillbaka. De lyfter alla blicken, ler och tittar nyfiket upp framför dem. Därefter byts 

kameravinkel och en får se den vita betongväggen som filmen inleddes med. Nu står istället 

texten: ”Hi Mark @Nike, CEO Henrik Bunge here. Thanks for being our greatest competiter. 

All my love for making us better. #DearRival”, samt står mannen som presenterats som 

Henrik Bunge till höger i bild och tittar på väggen. 

 

Bilden blir därefter svart och samma text står nu med Björn Borgs twitterkonto som 

avsändare. Efter det rullar namnen och twitterkonton på de MMA fighters som slagit på 

boxningspåsen upp i bild efter varandra med texter som exempelvis: ”@Maryamghafoory you 

make me a better woman. #DearRival” och ”@ReealSteelUFC you make me better. 

#DearRival”. 

 

Filmen avslutas med Björn Borgs logga mot svart bakgrund följt av texten ”SHOW YOUR 

RIVAL SOME <3 #DearRival”.             
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6.3.1.1.2 Konnotation 

Denna korta film publicerades även den i Björn Borgs digitala kanaler och uppmanade MMA 

fighters att visa kärlek för sina rivaler. Genom att slå på boxningspåsen med tangentbordet 

skrev de meddelanden till sina konkurrenter.  

 

Vad som är underrepresenterat i denna film med också i hela kampanjen är kvinnlig närvaro. I 

denna film presenteras en kvinna som även hon förbättrar sin prestation på grund av en rival 

(Björn Borg 3, 2017). Dock är denna kampanj till störstadel representerad av manlig rivalitet.  

 

6.3.1.2 Retorisk analys 

Detta är inte en reklamfilm som sådan utan snarare ett utryck för den PR som kampanjen 

omfattande består av. Studien kommer likväl definiera även denna films retoriska situation 

med hjälp av Vigsøs fem frågor. 

 

 Vem är det som försöker övertyga? I filmens inledning presenteras att filmen är gjord av 

Björn Borg och det är således de som explicit är dem som med denna film försöker övertyga.  

Vem är det som man försöker övertyga? Med denna film vill Björn Borg övertyga dels sina 

inbitna konsumenter samt den följarskara som de fighters som syns i filmen har.  

 Vad är det man vill övertyga om? Det som Björn Borg med denna film vill övertyga om är 

att de är ett varumärke som går att mäta med jättar inom sportswear-sektorn så som Nike. De 

vill även göra PR för kampanjen som startade strax innan lanseringen av denna film. Implicit 

vill Björn Borg sälja sina produkter vilket inte nämns i denna film, men som är underförstått 

av att de vill sprida ordet om sitt varumärke. 

 Vilken kontext sker det i? Filmen beskriver att under 2016 blev Twitter ett redskap att 

sprida hat. I filmen visas exempelvis flera så kallade tweets som USAs president Donald 

Trump (The White House, 2018) skrivit. Dessa är fulla av hat och förakt mot länder och 

personer. Hela den samtida kontexten framställs som mycket polariserad. 

 Hur försöker man övertyga? Genom att använda sig av välkända atleter samt varumärkets 

högsta chef får filmen en trovärdighet. Känslomässigt påverkar filmen betraktaren eftersom 

den typ av atleter som medverkar vanligtvis framställas som hårda, men här visar de kärlek 

till deras rivaler. Som de i vanliga fall fightas emot och slåss med.     
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6.3.2 Syskonkärlek på Instagram, bröderna Schulman  

(Bildbilaga 7) 

6.3.2.1 Semiotisk analys 

6.3.2.1.1 Denotation 

I detta fotografi kan en se två vita slanka män som hänger i var sitt rep. I mellan dem hänger 

en klocka i en kedja som deras blickar är fästa vid. De båda männen är klädda i sportiga 

kläder bestående av gymnastikskor, svarta shorts och en vit respektive en svart kortärmad t-

shirt. På kläderna kan en se bokstäverna: b, o, r, och g på olika ställen. Bakgrunden är ljus.   

 

6.3.2.1.2 Konnotation 

På Björn Borgs Instagram har de under kampanjens lopp publicerat samarbeten med kända 

svenska syskon som i kort text förklarat att dem som syskon känt/känner en rivalitet, i positiv 

bemärkelse, av varandra (Björn Borg 5, 2018).  

 

Männen på bilden är medieprofilerna och bröderna Alex och Calle Schulman. De var en del 

av det samarbetet Björn Borg hade med flera kända svenska syskonpar. Alex och Calle, 

liksom de andra syskonparen i samarbetet, har lärt sig att älska, men också utmana varandra. 

Björn Borg påstod med dessa samarbeten att syskon är de perfekta rivalerna (Björn Borg 6, 

2018). Denna bild är även ämnad att efterlikna reklambilden från bildbilaga 5.  

 

6.3.2.1.3 Bildtext  

Den text som går att avläsa i denna bild är endast de bokstäver som står kring ärmarna på 

Alex och Calles t-shirts. Vilka är b, o, r och g, vilket än en gång säger att det är Björn Borg 

som står bakom bilden (Björn Borg 7, 2018).  

 

6.3.2.2 Retorisk analys 

Vem är det som försöker övertyga? Denna bild är publicerad på Björn Borgs digitala kanaler 

vilket explicit visar på att det är dem som försöker övertyga om något med denna bild.  
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Vem är det som man försöker övertyga? Dem Björn Borg vill övertyga med denna bild är 

dels sina följare på sina sociala kanaler och tidigare konsumenter, samt även Alex och Calle 

Schulmans stora flöjarskaror. 

Vad är det man vill övertyga om? Denna bild vill övertyga målgruppen att konsumera 

Björn Borgs produkter samt ta del av dear rival-kampanjen. 

Vilken kontext sker det i? Denna bild skulle kunna sägas tillhöra den kontext av vår samtid 

där dessa två media män har stort utrymme och mycket inflytande på individer i samtiden. 

Bilden blir på det viset bunden till dess tidsmässiga kontext.   

Hur försöker man övertyga? Genom känslomässiga associationer till detta kända syskonpar 

försöker Björn Borg övertyga sin målgrupp.  

 

6.4 Tennismatch på landsgränsen mellan USA och Mexiko  

(Björn Borg 3, 2017) 

6.4.1 Semiotisk analys 

6.4.1.1 Denotation och bildtext  

Filmen inleds från ett flygande fågelperspektiv över en miljö som i text förklaras vara 

landsgränsen mellan USA och Mexiko. Det är ett platt landskap med låga berg i bakgrunden, 

låga men långa hus, två stora parkeringsplatser med ett flertal parkerade bilar samt i 

förgrunden en tvåfilig väg med relativt lite trafik. Nästa text som rullar framför bilden berättar 

att tidpunkten är juli 2017 samt att Björn Borg har anordnat en tennismatch som skall spelas 

över landsgränsen.  

 

I nästa sekvens ser en samma landskap i liknande fågelperspektiv, men från en annan vinkel 

samt med texten: Borg Open Tennis Across Borders, i vita versaler centrerat över bilden. Följt 

efter detta visas flera miljöbilder där betong, staket med taggtråd samt fågelperspektiv över 

landskapet som beskrivits ovan syns. Samtidigt hörs rösten av en man som på amerikansk 

engelska berättar att han inte lyckats få fram ett tillstånd till personen han pratar med. Han ger 

även rådet att personen han pratar med, samt dennes ”crew” bör vara extremt vaksamma i 

närheten av landsgränsen.  
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Härnäst visas klipp på två unga män som bär t-shirts med texten: BORG på ärmarna. Den ena 

sitter i baksätet av en körande bil samt bör en svart t-shirt och den andre rör sig kring ett 

bostadshus med trädgård där han bland annat försiktigt slår två tennisracketar emot varandra. 

Denne trär på sig en turkos t-shirt. Samtidigt hörs en kvinnlig röst som på spanska förklarar 

att den mexikanska militären har gett ”dem” tillstånd att flyga. Detta redovisas även med 

engelsk undertext, liksom med den amerikanska mannens röst.  

 

Flera klipp på staket med taggtråd, amerikanska flaggor, bilar med igångsatta syrener och 

övervakningskameror syns samtidigt som den manliga rösten säger att gränsbevakarna just nu 

är väldigt aggressiva samt att med tanke på det politiska klimatet finns risken att både bli 

arresterad och åtalad.  

 

Ett gäng människor drar fram vita rep och ett svart långt nät för att anlägga en tennisplan. 

Ännu en mansröst säger på engelska, ”Let’s get the players on set.” samtidigt som de två unga 

männen nu kommer gående på var sin sida av ett cirka 30 centimeter brett och gult sträck som 

löper diagonalt längst en betongsluttning. De båda håller i var sitt tennisracket.  

 

I nästa sekvens servar en av de unga männen en vit tennisboll och bilden byts till en där en ser 

de båda männen på varsin sida om tennisplanen som byggts upp. Ett gult sträck animeras 

diagonalt över planen samtidigt som texten: USA, samt MEXICO syns på varsin sida av 

sträcket. Männen spelar tennis samtidigt som klipp av mer betongmiljö samt klipp på en 

helikopter syns. På spanska respektive engelska presenterar de två unga männen sig själva, 

även denna gång finns undertext på engelska att läsa. De är två tennisspelare, den ena från 

USA samt den andra från Mexiko. Den mexikanska berättar att om ”dem” gör det mer 

komplicerat att ta sig över gränsen kommer han varken kunna tävla i turneringar i USA eller 

träna med sina vänner där. Den amerikanska berättar att han inte är insatt i politiken kring 

landsgränsen men att passera den är mer komplicerat än han önskar. Han säger att många av 

hans goda vänner är från Mexiko samt att han tränar med dem, blir bättre med dem och skulle 

inte vara den tennisspelaren han är idag utan de vännerna.  

 

I den avslutande sekvensen ser en de unga männens spela och över bilden syns texten: Go 

Beyond Borders, samt: Change Your Game. Filmen avslutas med Björn Borgs logga samt en 

förklaring om att den amerikanska gränsbevakningen hade nekat tillståndet att filma denna 

video, men att ett flertal mexikanska säkerhetsbolag hade gett dem tillstånd.   
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6.4.1.2 Konnotation 

Denna films språkliga nivå är mycket omfattande och beskrivande vilket gör att den utesluter 

mycket av tolkningsutrymmet. Vid tidpunkten då filmen spelades in hade Donald Trump 

nyligen blivit president i USA (The White House, 2018) och under hans valkampanj hade han 

vid flera tillfällen uttryckt att han önskade bygga en mur på landsgränsen mot Mexiko 

(Isidore, 2017). Det är detta som de unga männen och produktionen av denna film vill visa att 

de inte stöttar. Björn Borg vill med denna film och med denna kampanj visa att en bör belysa 

att våra motståndare och rivaler förbättrar oss.    

6.4.2 Retorisk analys 

Även till den retoriska analysen av denna film kommer denna studie att använda sig av Vigsøs 

fem frågor för att definiera den retoriska situationen.  

Vem är det som försöker övertyga? Filmen är publicerad i Björn Borgs digitala kanaler 

samt i inledningen av filmen klargörs att det är på initiativ av dem som denna film skapats. 

Det är därför explicit att det är Björn Borg som med denna film vill övertyga om något. 

Vem är det som man försöker övertyga? De som är målgruppen för denna film är dels 

Björn Borgs skandinaviska konsumenter och dels en mer internationell publik då filmen 

utspelas på landsgränsen mellan USA och Mexiko.  

Vad är det man vill övertyga om? Även med denna film vill Björn Borg övertyga 

målgruppen att uppskatta sina rivaler samt även implicit göra PR för sitt varumärke 

internationellt.  

Vilken kontext sker det i? Kontexten som detta sker i är bunden till tiden kring det 

amerikanska valet 2016.  

Hur försöker man övertyga? Genom att anspela på betraktarens känslor porträtterar filmen 

rivalerna i denna film som vänner. De likt dem resterande rivalerna i denna kampanj påstås 

prestera bättre på grund ut av varandra. En överordnad makt, i det här fallet Donald Trump, 

porträtteras som ett hot och som någon som har onda intentioner. Kontra det vanliga folket, i 

det här fallet tennisspelarna, som har goda intentioner och bara vill spela tennis. 
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7 Diskussion och slutsats    

Syftet med denna studie har varit att kartlägga Björn Borgs PR-kampanj Dear Rival för att 

följaktligen kunna svara på studiens frågeställning vilken ville se hur mycket av Björn Borgs 

varumärkesidentitet som gick att hitta i kampanjen. För att detta skulle kunna åstadkommas 

krävdes att definiera de olika delar av kampanjen som ägt rum och publicerats. Detta för att 

tydligt kunna se vad som varit mer eller mindre betydande för kampanjen och varumärket. 

Här nedan kommer studiens slutsatser att redogöras.  

 

De tre filmer samt fyra bilder som ligger till grund för studien har alla visat likriktade 

ambitioner att knyta an till betraktarens känslor. Genom antingen nostalgisk strävan eller rop 

från samtidens politiska klimat har kampanjen gång på gång strävat efter att väcka känslor, 

som för att bjuda in målgruppen till ett engagemang. Vad som stod klart från starten av denna 

studie var tennisspelaren Björn Borgs närvaro i varumärkets DNA. Vilket även är 

varumärkets främsta sätt att differenserna sig från sina konkurrenter. Att kampanjen inleds 

med att dra den direkta parallellen med Borgs kända rivalitet gjorde det enkelt att hitta det 

första spåret av varumärket i kampanjen. Även att integrera de äldre välkända historierna 

kring rivaliteten samt att sedan porträttera Borg och McEnroe i form av modeller var även det 

ett sätt att koppla varumärkets identitet till den reklam som synts i samband med kampanjen. 

Alltså med hjälp av visuella utryck koppla samman betraktarens tidigare erfarenheter och 

historier så att hen förstår det som representeras i reklamen, samt vad det har för mening och 

betydelse i relation till varumärkets identitet. Vad som står klart i varumärkets grund är deras 

sätt att göra anspråk på omfattande PR-aktiviteter. Denna kampanj kan understryka detta samt 

även dess sätt att anpassa sig efter olika marknaders behov. Detta syftas bland annat till deras 

sätt att affischera i kring och på deras mer etablerade marknader samt även den omfattande 

tennismatch på gränsen mellan USA och Mexiko, vilken ämnade nå en internationell publik.      

 

Att varumärket vill försöka expandera sin identitet i form av ett utvidgat fokus på moderiktigt 

sportswear vittnar även den omfattande modevisning som kampanjen byggde upp till under 

2017 om. Att släppa på det starka fokus varumärket haft på underkläder har gett dem 

möjligheten att fokusera på det som, även det, sitter i varumärkets DNA, nämligen sport. 

Varumärkets strävan efter detta kan ses i The Twitter Punching Bag som visade på att 
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varumärket inte endast har tennis i fokus, utan de är ett sportswear-varumärke som går att 

räkna med för flera sporter.  

 

Slutligen kan konstateras att varumärkets strävan efter att skapa kampanjer som ska vara 

lukrativa på lång sikt. Denna kampanj sträcker sig från början på 2017 till idag och har ett 

tänk om både dåtiden och nu tiden som kan vara en bra positionering för att skapa en 

långsiktig kampanj. I och med kampanjens återkommande närvaro på sociala medier fyller 

även kampanjen varumärkets strävan efter integrerade kampanjer. På detta vis och med hjälp 

av alla de ovanstående sätt som Björn Borg strävar efter att bygga relationer med de 

potentiella kunderna förändras de sätt som målgruppen ser på varumärket.   

7.1 Förslag till vidare forskning 

Vidare tankar kring vilka som representeras samt inte representeras i kampanjen som jag 

finner intressant och möjligen värda att studera om jag hade haft ett annat fokus i studien. 

Som kortfattat nämndes under analysen av filmen The Twitter Punching Bag finns en brist på 

kvinnlig närvaro i denna kampanj. Vad detta skulle kunna bero på tror jag är den manliga 

dominans som generellt finns i sport-världen, faktumet att personen Borg är man samt även 

den realiteten att vår samtid är ett patriarkat. Män och även kvinnor, tror jag, i större 

utsträckning blir inspirerade av män vilket skulle göra det icke lönsamt för företag som vill 

sälja produkter till både män och kvinnor att marknadsföra sina produkter med hjälp av 

kvinnor. Delar av denna kampanj, största dels den del som bestått av samarbeten på 

Instagram, har innefattats av kvinnliga syskonpar och kvinnor i någon form (Björn Borg 5, 

2018). I jämförelse med den manliga närvaron i kampanjen är den kvinnliga närvaron dock 

minimal och vore intressant att studera vidare. Möjligen med ett perspektiv på flera av Björn 

Borgs kampanjer som genom åren bestått av reklam med bland annat sexuella anspelningar. 
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