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Abstract 
 

Reklam försöker fånga intresset hos likgiltiga och stressade mottagare. Den försöker få oss att 

stanna till, men vill även bli ihågkommen efter att vi har lämnat den. I den här c-uppsatsen 

Are you smart enough to be stupid? är syftet att få ökad förståelse för hur Diesels - ett 

modeföretags - image framställs i dessa annonser. Vi besvarar frågor om vilket budskap 

annonserna förmedlar till dess mottagare och hur orden smart och stupid tolkas. Vårt material 

är ett urval på fyra annonser av kampanjens totalt 40 annonser samt fyra personer ur Diesels 

målgrupp – i detta fall mellan 20 och 25 år. Diesel säljer kläder och accessoarer och anses 

som ett väletablerat företag. För sådana företag räcker det ofta med att placera sin logotyp i 

annonsen tillsammans med en illustration för att nå sin målgrupp. Vi har i uppsatsen även 

använt oss av teorier om företags märkesbild, varumärkesbyggande, varumärkesidentitet, 

livsstil och kampanjer. I besvarandet av våra frågeställningar har vi använt oss av metoderna 

semiotik och retorik kombinerade i vår egen modell Retorsemiomodellen samt kvalitativa 

intervjuer och receptionsanalys. Efter att ha gjort analyser utifrån dessa metoder kom vi fram 

till att respondenterna överlag var mycket överrens i sin tolkning av annonserna. Utifrån vår 

modell ser vi att annonserna kan tolkas på ett sätt som får mottagare att reagera, dock inte 

särskilt kraftigt. På många frågor uttrycker våra respondenter en osäkerhet i förståelsen av 

annonserna. Men en sak är säker; samtliga vill vara stupid efter att ha tagit del av de fyra 

annonserna.  
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1. Inledning 
 

En illustration, speciellt i reklamsammanhang, ska främst vara intresseväckande, rolig, 

originell och överraskande. Detta för att fånga intresset hos likgiltiga och stressade mottagare. 

Reklamen ska få oss att stanna till, men reklamen vill även bli ihågkommen efter att vi har 

lämnat den. (Albertsson & Lundqvist 1997).  

 

Forsman skriver: 

”Ironiska medel används inom reklambranschen för att locka till sig unga människor… exempelvis 

genom anspelningar och dubbelmeningar… När det gäller reklambilder, det vill säga rent visuella 

ironier så används ofta betoning av detalj eller en oväntad synvinkel som ironiskt redskap” (citerat 

efter Hofman-Bang et al., 2005:16). 

 

Med denna bakgrundskunskap har vi valt att sätta oss djupare in i en specifik reklamkampanj, 

nämligen modeföretaget Diesel och deras kampanj Be Stupid där de gör reklam för företaget 

och deras vår- och sommarkollektion för 2010.  

 

Vi föll för den här kampanjen för Diesel när vi såg den första gången i en banner på internet. 

Den fick oss att stanna upp och fundera över vad budskapet var. Kampanjen Be Stupid har 

väckt uppmärksamhet i Sverige. Vi tycker att det är intressant hur den väckt människors 

intresse och snabbt fick en fan-sida på Facebook med 415 847 antal fans idag (17/5 2010). 

Dessutom har vi lagt märke till att annonsaffischerna snabbt försvann på flera ställen från 

Stockholms tunnelbanestationer. Enligt vår hypotes har Diesels aktuella annonser varit så 

lockande att någon eller några plockat ner dem och tagit med sig. Det är därför intressant att 

gå fördjupa sig i denna kampanj. 

 

2. Syfte 
Vårt syfte är att få en förståelse för hur ett modeföretags image framställs i annonser. Samt 

hur dessa annonser tas emot av unga vuxna och undersöka hur de uppfattar annonsernas 

budskap. 
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3. Frågeställningar 
Utifrån studiens syfte vill vi besvara följande frågeställningar:  

 

- Vad förmedlar annonserna för budskap till mottagarna? 

- Hur tolkas smart och stupid i dessa fall? 

 

4. Material och avgränsning 
Eftersom kampanjen innehåller ett flertal annonser med olika bilder och text har vi valt ut fyra 

stycken och fokuserat på dessa. Vi har endast utgått från de annonser som finns publicerade 

på Diesels hemsida (www.diesel.com). Vi har kategoriserat alla annonser i teman, totalt fyra 

stycken och därefter valt ut en annons från varje tema, se Tabell 1. Valet har i detta fall inte 

skett slumpmässigt utan vi har medvetet valt annonser som inte har samma text eller samma 

sorts illustration samt som vi finner mest intressanta. Allt detta för att få en så stor bredd som 

möjligt vid vår analys. 

 

På grund av begränsningen är vi medvetna om att vi möjligen försummar förklaringar som 

eventuellt hade uppkommit om vi hade lagt fram hela annonskampanjen med alla bilder och 

texter. Vi motiverar annonserna och beskriver dem i kapitel 4.1. 

 

Urvalet av våra respondenter har skett genom ett bekvämlighetsurval ur en av Diesels 

målgrupper, personer i åldrarna 20 till 25 år bosatta i Sverige. Vi har valt att intervjua två 

tjejer och två killar då Diesel både säljer kläder och accessoarer för tjejer och killar. Vi vill 

även påpeka att vi i receptionsanalysen medvetet har valt ut specifika aspekter från 

intervjuerna som vi tycker är hjälpsamma för svaren på våra frågeställningar. 

 

4.1 Annonsbeskrivning 

Kampanjen Be stupid innehåller totalt 40 annonser publicerade på Diesels hemsida 

(www.diesel.com). Efter att ha studerat annonserna var för sig grupperade vi dessa i fyra 

kategorier. Dessa kategorier är; Kreativitet/Nytänkande, Social/Vänner, Kärlek/Sex och 

Äventyr/Risker och baseras på vilka känslor och gemensamma nämnare som vi tyckte 

präglade dem. Inom dessa kategorier återfinns annonser som vi tycker återspeglar något eller 

några element av huvudorden. Vi kommer hädanefter att kursivera alla de ord som återfinns i 

annonserna. 
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Tabell 1. Tematisering av kampanjens 40 annonser från hemsidan (www.Diesel.com): 

 
Tema Äventyr/Risker Social/Vänner Kärlek/Sex Kreativitet/Nytänkande 

Nyckelord Vilda djur, vildmark, 

halvnaket, orädsla för 

djuren 

Flera personer, 

lekfullhet, glädje, mat, 

hjälpsamhet 

Lättklätt, hemmamiljö Stadsmiljö, flera 

personer, konstnärligt, 

påhitt, synvilla, oväntat 

Antal 8 annonser 15 annonser 7 annonser 10 annonser 

 

4.1.1 Annons 1 

Vår första valda annons är tagen från kategorin Äventyr/Risker och föreställer en tjej i 

förgrunden och ett lejon i bakgrunden. Tjejen har på sig en bikini och fotar sitt underliv med 

en kamera. Lejonet ser argt ut och tittar på tjejen. Bilden ser ut att vara tagen i vildmarken. På 

annonsens högra sida finner vi texten Smart may have the brains, but stupid has the balls. (se 

Bilaga 11.1) i gul färg. Längst ned i högra hörnet visas texten Be stupid bredvid Diesels logga. 

 
(Bild kopierad från bilaga 11.1) 

 

4.1.2 Annons 2 

Vår andra valda annons ingår i kategorin Social/Vänner och är uppdelad i två delar, tänkt att 

passa de två respektive sidorna i ett tidningsuppslag, förmodar vi. Den vänstra halvan har en 

svart bakgrund med stor turkos text som lyder Smart had one good idea and that idea was 

stupid. (se bilaga 11.2). På den högra sidan visas en bild på en grill med tio korvar som 

brinner. Korvarna sitter fast på en kratta. Krattas hålls av två händer med vita klockor. Grillen 

är placerad i sand. På sanden finns ett märke efter ett grillgaller som på bilden är placerat på 

grillen, under krattan. Längst ner i högra hörnet står Be stupid bredvid Diesels logga. 
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(Bild kopierad från bilaga 11.2) 

 

4.1.3 Annons 3 

Den tredje annonsen ingår i kategorin Kärlek och visar en kille och en del av en tjej som 

befinner sig i ett sovrum. Killen bär kalsonger med texten Diesel (se Bilaga 11.3) på och 

tjejen har på sig en röd överdel och röda trosor. Killen ligger i en säng och tittar på tjejen som 

är uppe i luften efter ett troligt hopp. Hon ser ut att komma landa på killen i sängen, med 

knäet mellan benen på honom, efter sitt hopp. Till höger ser vi en spegel där tjejen syns 

bakifrån. På annonsens vänstra sida finner vi texten Stupid is trial and error, mostly error. (se 

bilaga 11.3) i grön färg. 

 

 
(Bild kopierad från bilaga 11.3) 
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4.1.4 Annons 4 

Vår sista valda annons ingår i kategorin Kreativitet och klassas som en synvilla i våra ögon. 

Fotot är taget utomhus, förmodligen i början av en tunnel eftersom man som betraktare kan 

urskilja olika typer av ljus och skuggor. Bakgrunden visar exempelvis ett starkt ljus som man 

ofta ser när man närmare sig slutet av en tunnel. Förgrunden är däremot mörkare. Dessutom 

visas en betongvägg till höger på bilden. Till vänster ser vi i bakgrunden en bil på en 

asfalterad gata som kör från fotografen ut från tunneln. Dessutom syns en man som går på en 

asfalterad trottoar mot fotografen. I mitten av bilden syns tre personer, en tjej och två killar, 

som tittar in i kameran. Dessa är placerade som en synvilla då de alla har huvudet mot 

trottoaren och benen mot betongväggen. Den ena killen ser ut att ligga på en parkbänk som 

har lagts ned med ryggstödet på trottoaren. Om man vänder på bilden, så att betongväggen 

blir mark, ser han istället ut att sitta på bänken. Tjejen sitter på något slags skåp, möjligen ett 

elskåp eller en telefonautomat, som ser ut att ligga på trottoaren. Alltså ser det ut som om hon 

ligger på trottoaren med benen dinglandes mot väggen. Den tredje killen ser ut att stå upp på 

betongväggen, men ser ut att ligga ner mot trottoaren med endast sin arm som stöd då man 

tittar på annonsen rättvänd. Bredvid honom finns en papperskorg med texten Waste paper (se 

bilaga 11.4). Beroende på hur man vinklar sitt huvud (eller annonsen) ser personerna ut att 

ligga på trottoaren alternativt vara placerade på ett sätt på väggen som vi är vana att se – med 

fötterna ned och huvudet upp. Det rör sig alltså om en synvilla. Längst ner i det vänstra hörnet 

kan vi avläsa texten Smart critiques. (se bilaga 11.4) i vit färg. Högst upp i det högra hörnet 

finns texten Stupid creates. (se bilaga 11.4) i vit text. Dock är denna vriden motsols så att den 

lättast avläses om man tittar på tjejen och de två killarna med vridet huvud (eller vrider 

annonsen medsols). 

 
(Bild kopierad från bilaga 11.4) 



 10 

5. Bakgrund 
 

5.1 Diesels historia 

Diesel (originalnamn Diesel S.p.A) är ett italienskt modeföretag som startades år 1978 av 

Renzo Rosso som än idag äger företaget. Företaget säljer kläder och accessoarer till män, 

kvinnor och barn. I detta ingår vardagskläder, jeans, underkläder, sportkläder, skor, klockor, 

glasögon, smycken och parfymer (www.investing.businessweek.com). 

 

För att beskriva sin målgrupp, som är från 18 år och uppåt, använder sig Diesel av 

beskrivningen att vara ung i sinnet. Enligt Rosso själv startade han Diesel för att få en 

motreaktion till de företag som enbart följer varandra vad det gäller design och inriktning utan 

individuell prägling. Flera av Diesels tidigare kampanjer har belönats och exempelvis vunnit 

pris i Cannes 1995, 1996 och 1997 och Grand prix Gold Prize 1998 (Hofman-Bang et al., 

2005). 

 

5.2 Tidigare forskning 

Det finns tidigare forskning om Diesel och företagets reklam. En uppsats som fångade vårt 

intresse var en c-uppsats skriven av Hofman-Bang, Jalkner och Nilsson (2005) då de använde 

liknande metoder som i vår c-uppsats samt analyserade en intressant tidigare kampanj. Där 

beskriver de hur Diesel försöker använda sig av en ironisk underton och ger en omvänd bild 

av makt- och könsstrukturer. Författarna anser att Diesel inte lyckas med det utan 

reproducerar en stereotyp bild som objektifierar kvinnan, även om kvinnorna fysiskt i 

annonserna placerats i en dominant position (ibid). 

 

6. Teoretisk ram  
Ett viktigt moment vid skapandet av en annons är begränsningen. Ett nyetablerat företag vill 

ofta få med alla deras fördelar i en och samma annons för att skapa ett intresse, men eftersom 

människor inte är kapabla att ta emot fler än ett fåtal argument åt gången kan annonsen 

kännas tung. Ett redan välkänt företag har redan skapat ett intresse och har redan en stabil 

målgrupp. Denna målgrupp vet redan kvalitén på produkterna/tjänsterna företaget erbjuder, de 

vet även priserna på produkterna/tjänsterna. Detta gynnar reklamskapare för dessa 

väletablerade företag. Det räcker då ofta att placera företagets logotyp i annonsen tillsammans 

med en illustration. Argument behövs då oftast inte eftersom målgruppen redan är säkrad och 
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företaget kan fritt fram skapa en illustration som de själva vill och endast jobba med att stärka 

märkesbilden hos företaget. (Albertsson & Lundqvist 1997)  

 

Den märkesbild som väletablerade företag försöker bevara genom annonser måste 

sammankopplas med företagets tidigare annonser. En annons från ett välkänt företag med en 

bestämd märkesbild kan inte avvika från tidigare annonser som har strävat efter att bevara 

samma märkesbild hos företaget. Alla annonser hos ett företag måste samverka för att bygga 

upp den önskade märkesbilden. Märkesbilden kan bli osäker och instabil om enstaka annonser 

plötsligt uppmärksammar en annan egenskap än tidigare annonser har gjort. Dessutom blir 

konsumenterna förvirrade (ibid). 

 

Efter ett antal reklambearbetningar för ett företag kan märkesbilden vara så pass stabil att 

företagets enda budskap blir själva namnet på företaget. Annonser behöver då endast visa 

företagets logotyp för att få målgruppen att framkalla företagets märkesbild på nytt. 

Företagets identitet kan då ses som orubblig (ibid). 

 

6. 1 Annonsers illustration 

I en reklamannons anses illustrationen vara det starkaste elementet som fångar 

uppmärksamheten hos mottagarna (ibid). Våra tidigare erfarenheter spelar en avgörande roll 

för hur vi avläser en bild. Exempelvis kan detta vara erfarenheter kring liknande bilder. Det 

handlar om våra mentala bilder som är knutna till kulturen vi lever i. I vår västerländska 

kultur avläser vi bilder i princip på samma sätt som vi avläser text, alltså från vänster till 

höger. Det är inte bara våra tidigare föreställningar som spelar roll, utan även tillfället och 

omständigheterna vid tillfället avläsandet sker (Eriksson & Göthlund 2004).  

 

6.2 Varumärkesbyggande och varumärkesidentitet 

Vid redogörelsen nedan tar vi upp teorier om känslor och livsstil i reklam samt hur det kan 

användas vid varumärkesbyggande och skapandet av företagsidentitet. 

 

Företagets affärsidé är företagets varumärke som kommuniceras ut till allmänheten. ”Vi köper 

inte längre produkter, vi köper varumärken” förklarar Lagergren (1998:51). Ett varumärke 

bygger på en väldefinierad affärsidé, en väldefinierad målgrupp, ett budskap och uthållighet 

(ibid.). 
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Positionering handlar om kundens medvetande. Här gäller det att etablera en effektiv 

kommunikation med den väldefinierade målgruppen. Detta innefattar ett strategiskt tänkande 

där företaget definierar sin idé gentemot konkurrenternas idé (ibid.). 

 

Corporate branding är en allmän uppfattning om egenskaper hos företaget, det är alltså ett nät 

av känslomässiga associationer. Man lyfter fram företagets image och värderingar – inte bara 

produkter. Det är ett varumärkesbyggande, en process som etablerar, bygger upp och 

underhåller ett bra förhållande mellan företaget och de som rör företaget på något sätt. Det bör 

vara en igenkännbar lockande stil – stilen blir symboler som konsumenten kan använda för att 

uttrycka sina värderingar. Genom corporate branding kan ett varumärke byggas upp. Om 

budskapen som förknippas med ett märke är för fragmenterade kan intressenterna bli 

förvirrade. Corporate brand får sin styrka genom att det kan göra så att företagets symboler och 

produkter känns meningsfulla. Arbetet med corporate branding inkluderar alla som företaget 

arbetar med eller för på något sätt, till exempel investerare, kunder, personal och media 

(Holger & Holmberg 2002). 

 

Tre viktiga faktorer för lyckat varumärkesbyggande är: dess strategiska vision, 

organistationskulturen där företagets grundläggande värderingar märks samt företagets image. 

Vad som avgör styrkan i varumärket beror på hur väl dessa tre faktorer stämmer överens. Det 

gäller att framställa organisationens centrala värderingar på ett kreativt och känslomässigt sätt 

(ibid.). 

 

6.3 Livsstil 

I boken Social communication in advertising diskuteras konsumenternas livsstil. Det beskrivs 

att annonser vid reklam för varor allt mindre handlar om själva varan och mer om dess sociala 

kontext. Detta kallas för livsstilsannonser. I denna typ av annonser gäller det att 

uppmärksamma en produkt/ett varumärke i en social kontext och belysa varans effekter som 

utövas i sammanhanget för en viss individ, grupp eller situation (Jhally et al., 1990).  

 

Det finns två sätt att placera in en vara i en livsstil som kommuniceras utåt. Det ena sättet är att 

placera varan i en konsumtionsstil som förmedlas via igenkännliga människor i en social 

situation utan att i annonsen uppmana människor till att direkt köpa varan. Ett annat sätt är att 

belysa varans funktion och på så sätt skapa ett intresse bland publiken. Idag är det inte längre 
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resultatet en produkt ger oss som är det mest effektiva sätt att få människor att köpa varan. Idag 

är det istället tillfredsställelsen och känslan av produktanvändningen som står i fokus (ibid.).  

 

Hofman-Bang, Jalkner och Nilsson (2005) skriver i sin c-uppsats om två begrepp. Eyecatcher 

vilket syftar på att reklam ofta utgörs till mer än 50 procent av saker utan koppling till 

produkten, utan innehåller element som finns med för att tilltala mottagaren. Det andra 

begreppet är sexappeal och utgörs i reklamen av sexuellt stimulerande delar utan naturlig 

koppling till produkten (Hofman-Bang et al., 2005).  

 

Ett centralt tema i skapande av livsstilar via annonser är att få publiken att reagera 

känslomässigt på ett budskap. Söderlund diskuterar i sin bok Emotionsladdad marknadsföring 

att emotionsladdad marknadsföring kan väcka känslor/emotioner hos kunder och det kan 

påverka andra faktorer i en effekthiearki. Alltså om en publik väljer att köpa en produkt eller 

inte (Söderlund 2003). Han anser att ”Det kan vara svårt att filtrera bort emotionellt laddad 

marknadsföring … i ett läge där det blir allt svårare att bli sedd och hörd” (Söderlund 2003:16).  

 

6.4 Kampanjer 

Vid utformandet av kampanjer är det viktigt att anpassa budskapet till en väldefinierad 

målgrupp. Eftersom organisationer här måste fokusera på att definiera en målgrupp gäller det 

att sätta sig in i gruppens livsvärld och efter det skapa en kampanj som denna målgrupp kan 

definiera sig med. På detta sätt skapar man största möjlighet för en målgrupp att reagera på 

budskapet kampanjen vill överföra. Organisationen bör alltså ägna sig åt målgruppsanpassning 

för kampanjen och anpassa budskap och aktiviteter till de grupper man vill nå (Linderholm 

2002).  

 

Inger Linderholm (2002) tar upp Grunig och Reppers teori där de menar att de bästa budskapen 

och effekterna nås genom kartläggning av individers beteenden. Grunig kallar detta för 

situationsteori, alltså en beskrivelse av hur individer förändrar attityd och beteende efter 

bearbetning av budskap. Först och främst måste individen uppmärksamma problemet och 

budskapet via medier. Innan uppmärksamheten kan man inte förvänta sig en reaktion eller 

effekt. Grunig påpekar att det dock finns hinder för att en förändring ska ske. För att minimera 

dessa hinder måste individen vara involverad i ämnet och ha en vilja att ändra attityd eller 

beteende (Linderholm 2002). 
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Känslomässiga reaktioner hos publiken beror på dess nuvarande sits, erfarenheter och 

förväntningar på framtiden. Makten ligger hos publiken vid mottagandet av meddelanden och 

är individuellt då olika individer kan ha olika uppfattning och reagera på olika sätt på ett och 

samma meddelande. Dock ska inte individers olika tidigare erfarenheter ses som ett hinder vid 

uppfattningen av budskapet (Olsen et al., 2009). 

 

Merskin (2006) är oroad över ett flertal saker inom reklamen, exempelvis sexualisering av barn 

som blir som små kvinnor, normalisering av våld i reklam, positiva konstnärliga bilder 

undermineras och att bilderna många gånger riktar sig till en ung publik. Hon konstaterar även 

att sex har blivit ett verktyg för reklammakarna att nå konsumenternas uppmärksamhet och 

menar att det är desperat. Samtidigt säger hon att det är naturligt att det har blivit så då 

reklamen handlar om att dra till sig uppmärksamhet och skapa begär (Merskin 2006). Som 

Dean Philips säger vidare i samma bok: "(Sex) is indeead the easy and the effective way.” 

(citerat efter Chambers 2006:174).  

 

7. Metod 
I innehållsanalysen fokuserar vi delvis på samspelet mellan bild och text och därför har vi valt 

ut vissa delar i både semiotiken och retoriken som vi sedan kombinerar vid analysen. De 

valda delarna ur de två metoderna har vi valt utifrån vad vi själva tycker passar bäst in på våra 

valda annonser och kan användas för att besvara våra frågeställningar. De delar vi valt att 

kombinera är metoder om koder, retorikens tre genrer, olika slags argument, antiteser, 

paradigm, syntagm, betecknande och betecknade - i vår egen modell Retorsemio-modellen 

som beskrivs utförligare i kapitel 7.3. 

 

7.1 Retorik 

Retorik handlar om att strategiskt använda sig av symboler, verbala och icke-verbala, för att 

påverka människors tänkande och beteende. Mral (2000) definierar retoriken som ”det 

allmänna studiet av mänsklig kommunikation som målinriktad och situationsanpassad 

handling.” (Mral 2000:152). 

 

Reklam anses vara en sorts retorik eftersom målet är att övertyga en viss publik. Dagens 

moderna reklam konstrueras i första hand på ett sätt som hejdar jäktade och redan 

målmedvetna människor. Den försöker fånga vår blick i den alltmer stressade vardagen. Detta 
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rop, som Johannesson (1998) väljer att kalla det, har blivit en av de mest väsentliga delarna av 

reklamens språk. Företagsnamnet, bilden och argumentationen i reklamen är dock minst lika 

viktiga. En bild kan få människor att stanna till, men dessa måste fortfarande övertygas med 

hjälp av argumentation (Johannesson 1998).  

 

I retorikforskning intresserar man sig bland annat för alla moment i kommunikationen, 

element som riktar sig till förnuftet, våra sinnen, känslor och önskningar (Mral 2000). 

 

All reklam och marknadsföring är utformad på ett sätt som får publiken att ställas i en 

valsituation mellan den ena eller det andra. Annonser i tidningar och tidskrifter består nästan 

alltid av en bild och tillhörande text som ska fungera som ett rop och hejda läsaren. 

Johannesson menar att bilden har den mest avgörande betydelsen i annonsen. Ofta används 

antiteser för att öka spänningen i annonser. En antites är element som bryter mot det normala 

och gör bilden till en gåta, en så kallad aenigma. För att förklara denna gåta hos bilden följer 

ofta en förtydligande text. Antiteserna är en av retorikens figurer inom reklam. Andra är 

exempelvis metaforer och ironier (Johannesson 1998). 

 

Retoriken grupperar våra språkliga handlingar i tre genrer. Den första innehåller de 

anklagelser och försvar vi gör mot något. Vidare följer våra tillråd och avråd. Den genren som 

dominerar reklam är då vi prisar eller fördömer något. Här lyfter företag fram det positiva i 

sin produkt. Det sistnämna kallas även för genus demonstrativum. Detta kombineras ofta med 

genus deliberativum, allstå en sorts vägvisning som råder människor att väga olika alternativ 

mot varandra och slutligen välja det bästa. Här ger sändaren publiken vissa nödvändiga fakta 

som vägleder publiken att välja bland de givna alternativen. Trots att publiken själv anses vara 

”fri” vid valet är detta bara en illusion då argumentationen innebär att man stegvis inringar 

och begränsar publikens möjlighet att välja (ibid). 

 

7.2 Semiotik  

Allmänt sett kan man förklara semiotiken som den vetenskap som analyserar 

betydelseproduktionen hos människan utifrån bilder (Eriksson & Göthlund 2004). I semiotik 

är tecknet och studiet av detta är det centrala. Det finns tre huvudområden inom semiotik: 

själva tecknet, koder och system i vilka tecken organiseras samt den kultur där dessa tecken 

och koder arbetar (Fiske 1990). 
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Kommunikation är skapande av betydelse. "Ju mer vi har gemensamma koder, ju mer vi 

använder samma teckensystem, desto mer kommer våra "betydelser" hos meddelandet att 

närma sig varandra" (ibid:60). 

 

Enligt Barthes teori naturaliserar bilden texten i medier, det vill säga att den klargör det 

perspektiv som texten innehåller. Barthes menar att man förstår bilden utifrån två 

uppdelningar, binära oppositioner. Först skapas förståelse för bilden genom att man 

identifierar bildens olika element, alltså vad bilden föreställer. Då skapar man en förståelse för 

bildens tecken. Detta kallas för denotation. Den andra delen gäller identifikationen av bildens 

värderingar den ger uttryck för och dess associationer som bilden ger upphov till, 

konnotationer. Dessa två delar av förståelse av en bild är både kulturellt bundna och 

personlighetsmässigt bundna (Eriksson & Göthlund 2004). Denotation och konnotation är 

strukturalistiska modeller - "de koncentrerar sig snarare på analys av en strukturerad 

uppsättning relationer som gör det möjligt för ett meddelande att beteckna något" (Fiske 

1990:60-61).  

 

Det Barthes kallar för förankring har att göra med den yttre kontextens betydelse hos en bild 

och förhållandet mellan texten och bilden. Han menar att en tillhörande verbal text är 

användbar eftersom den ofta förstärker bildens mening. Det är oftare bilden än texten som är 

mångtydig. Därför kan en text hjälpa mottagaren att förstå sammanhanget. Barthes påpekar 

även att en bild kan förankra en text. (Eriksson & Göthlund 2004)  

 

De flesta modefotografier har redan en kontext runt sig. De ingår ofta i en större kampanj eller 

ett reportage som har ett förutbestämt tema. Det handlar ofta om en iscensättning bilderna får, 

alltså en berättelse som ska ladda bilderna med en viss stämning. Detta bör man ta hänsyn till 

när man diskuterar bilders betydelse och sammanhang. Ofta får mottagaren en kontext redan 

från början och det kan då bli svårt att uppfatta bilden utifrån denna kontext. Denna påverkan 

på mottagaren handlar även om vilket magasin annonsen/kampanjen/reportaget är placerad i. 

Beroende på vilken tidsskrift bilderna återfinns i tolkas de på olika sätt. Mottagaren har en 

förutbestämd förståelse, ibland omedveten, om vad annonsen betyder beroende på vilken 

tidsskrift den finns i. Detta kallas för magasinkontexten. (Eriksson & Göthlund 2004).  

 

Den allmänna utgångspunkten inom semiotik är att bilder kan avläsas som tecken och koder, 

både bildkoder och andra språkliga koder. Koderna bygger på konventioner, alltså är 
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kulturellt bundna och utgör ett system för att kunna tolka tecknen och ge bilden mening. När 

mottagaren förstår dessa kulturellt bundna koder kan bilden uttrycka andra objekt, fenomen 

eller företeelser än det specifika den faktiskt visar. Objekten i bilden blir alltså tecken för 

något annat förutsatt att mottagaren förstår kulturen. Förståelsen av en bild kan även ha att 

göra med att bildens element ofta är arrangerade på ett sätt som vi mottagare är vana vid 

(ibid). 

 

Den lingvistiske semiotikgrundaren Saussure menade att tecken i en bild består av ett 

betecknande och ett betecknat. Intresset hos Saussure ligger i hur dessa tecken förhåller sig till 

varandra och till omgivningen. Att använda semiotiken som metod för en bildanalys handlar 

om att greppa tag om bildens element och tolka dessa som tecken för någonting. (Eriksson & 

Göthlund). Saussure menar även att bilder kan bestå av en teckenkedja. Beskrivandet av 

tecken kan ske på två nivåer, en manifest nivå där man gör en ytlig beskrivning av det vi ser, 

även kallat det betecknande. Det sker även på en latent nivå, där vi undersöker de 

associationer vi får när vi studerar teckenkedjan, även kallat det betecknade (Alling-Ode 

2000, Drotner et al., 1996). 

 

Med semiotiken försöker man förstå verkligheten. Semiotik kan användas på såväl text som 

bild. En grundläggande tes är att människor alltid ingår i processer som skapar betydelse och 

att vi tolkar världen genom tecken. I den här texten fokuserar vi på semiotikens poetiska 

funktion. Där letar vi kreativa drag i meddelandet. Inom semiotik kan man bland annat se 

ordens och bilders betydelser genom sitt sammanhang av paradigm och syntagm. Detta kan 

användas för att förstå dubbeltydiga ord (Drotner et al., 1996). Paradigm är en uppsättning ur 

vilket ett urval sker. I detta fall blir urvalet våra fyra annonser. Urvalet ska ha gemensamma 

nämnare för att ingå i samma paradigm, men de ska ändå gå att särskilja. Detta är syntagmen 

(Fiske 1990). 

 

Ett annat begrepp inom semiotiken är kod. Koden är ett system av betydelser, av enheter i 

syntagm och paradigm. Det är ”regler” för hur möjliga tecken kan kombineras. Mottagaren 

förstår meddelandets budskap helt endast om denne känner till koden (ibid). 

 

Ord och bild behöver analyseras delvis separat, men även ihop. Det är efter denna process 

som vi förstår innebörden av meddelandet och hur språkens retorik influerar varandra (Alling-

Ode i Ekström & Larsson 2000). 
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7.3 Amelander & Quists Retorsemiomodell 

Metoddelarna vi beskrev i kapitel 7.1 och 7.2 har vi sammankopplat till vår egen modell där 

vi kombinerar retorik och semiotik, därav namnet Retorsemiomodellen. Denna modell har vi 

valt att kalla Retorsemiomodellen och det är denna vi kommer använda oss av i analysen av 

annonserna. 

 

7. 4 Kvalitativa intervjuer 

Strukturerade intervjuer är en typ av kvalitativa intervjuer där vi som intervjuare ställer i 

förväg bestämda frågor till informanterna utifrån en intervjuguide, men svarsmöjligheterna är 

ändå öppna (Helland 2003:102). Det är denna struktur på intervjuer vi tillämpar. 

 

Vi har utfört fyra individuella intervjuer där vi började med att visa alla fyra annonser och 

därefter ställde frågor på en annons i taget utifrån vår intervjuguide medan respondenten fick 

se den aktuella annonsen igen (se bilaga 11.5). Därefter analyserade vi vårt intervjumaterial. 

En sådan analys kan ske på flera sätt. Eriksson (2000) har sammanfattat huvudpunkterna vid 

en intervjuanalys. Först och främst gäller det att sortera och gruppera respondenters svar till 

olika kategorier, både där materialet skiljer sig åt och har sina likheter. Därefter är det viktigt 

att uppskatta storleken på de olika kategorierna för att få så bra överblick som möjligt. Detta 

kan innefatta en kortare presentation av hur många respondenter det är som svarat i en 

riktning respektive en annan riktning. När denna grund är gjord kan det vara bra att reducera 

materialet, då man undersöker om det finns några gemensamma nämnare mellan de olika 

kategorierna. Här sker även det mest centrala analysmomentet i kvalitativ forskning, nämligen 

att söka mönster (Eriksson 2000). 

 

Därefter kan man börja söka efter slutsatser som kan vara rimliga för sin studie. Man kan 

också söka efter mer generella slutsatser, det vill säga komma fram till om undersökningens 

specifika utsagor kan vara tecken för något mer generellt. Man bör även notera relationen 

mellan variabler, det vill säga fråga sig hur olika variabler och begrepp kan kopplas samman 

och vilken relation dessa har till varandra. Vidare bör man sammanföra analysens kategorier, 

hypoteser och teman till en helhet och tolka det specifika materialet utifrån de teorier som 

undersökningen bygger på (ibid).  
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Slutligen är det viktigt att påpeka Kvales (1997) uttalande kring reception; ”Den kvalitativa 

forskningen har inte som mål att komma fram till entydiga besked om de teman som står i 

fokus för en undersökning, utan att på bästa sätt beskriva de motstridiga uppfattningarna, 

såvida de inte är ett resultat av bristfällig kommunikation under intervjun” (Kvale 1997:38). 

 

Vid analysen av kvalitativa data från intervjuerna är det viktigt att tänka på tre aspekter. Både 

analysen och datan bör vara förankrade i frågeställningen, och insamlingen av materialet ska 

ske systematiskt. Man bör även fundera över hur relevanta analyserna och datan är för att få 

svar på problemställningen.  För att få reda på hur en publik upplever en medietext behöver 

man exempelvis använda sig av receptionsanalys. Kvalitativ intervju är en metod som 

används för att analysera mottagande och produktion av medietexter (Helland 2003). Vid vår 

receptionsanalys tittar vi närmare på och sorterar sådant som visar på likheter i materialet, ser 

hur många som svarat i en viss riktning i de olika frågorna, tolkar materialet utifrån de teorier 

vi tidigare har beskrivit för att se om vi kan hitta något mönster vilket är en av de viktigaste 

bitarna i kvalitativ forskning. Detta för att kunna dra rimliga slutsatser (Ekström & Larsson 

2000). 

 

Vi har redigerat våra respondenters svar försiktigt och följsamt för att underlätta läsningen. 

Det vill säga, vi har tagit bort stakningar, hummanden och gjort talspråk till skriftspråk enligt 

det sätt som Ekström och Larsson (2000) anser vara brukligt.  

 

8. Resultat och Analys 
 

8.1 Tillämpning Retorsemiomodellen – Annons 1 

Annons 1 representerar temat Risk och äventyr. Se kapitel 4.1.1 för beskrivning av annonsen. 

 

Till att börja med kan man koppla ihop annonsen med retorikens tre genrer, 

anklagelser/försvar, tillråd/avråd och prisa/fördöma, som Johannesson tar upp. I och med att 

annonsen innehåller ordet may sammankopplat till smart tyder det på en osäkerhet till om 

smart verkligen har the brain. Dessutom används ordet but som sammankopplat till stupid 

vilket tyder på en positiv vändning till ordet stupid som har the balls. Detta visar på ett försvar 

och vändning till ordet stupids fördel. Vidare anser vi att annonser tillråder publiken att vara 

stupid i och med logotypen i vilket det står Be stupid. Dessutom visar illustrationen en kvinna 
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som i detta fall kopplas till stupid enligt vår uppfattning då hon fotar sina intima delar och inte 

för att hon är smart utan för att hon har the balls. Detta visar på modighet. Även i den sista 

gengren, prisa/fördöma, anser vi att stupid prisas men smart fördöms inte utan lämnas neutralt 

till tolkning. 

 

Johannesson påpekar att reklamskapare kan använda sig av två olika sorts argument i 

reklamen, nyttans eller moralens. I detta fall ser vi att beteendet i annonsen varken är nyttigt 

eller moraliskt. Snarare anser vi att företaget vill få publiken att ifrågasätta vad som är nyttigt 

och moraliskt i denna annons. 

 

Vad gäller antiteser med element som bryter mot det normala ser vi att det mest förutsedda 

vore i denna situation, att ett lejon dyker upp medan man har en kamera till hands, antingen 

att fly eller att ta kort på lejonet och inte att stanna och ta kort på sig själv. Ett annat element 

som bryter mot det normala är att tjejen har på sig bikini i vildmarken och fotar sina intima 

delar, vilket man inte brukar se människor göra. Vidare anser vi att texten fungerar som en 

vägvisare till att förklara bilden, på två olika sätt. För det första är hon stupid, som kan 

uppfattas som modig i detta fall, då hon står så nära ett lejon utan skydd. Det är även 

utmanande att fota sina intima delar så öppet. Vi tror att företaget kopplar stupid till båda 

dessa egenskaper, modig och utmanande.  

 

Annonsen förmedlar en livsstil där personen är modig, utmanande, självsäker men även en 

livsstil där personen reser till spännande platser vilket tyder på hög status och bra ekonomi. I 

detta fall handlar det även om en livsstil full med risker och äventyr. 

 

De delar annonsen består av kan kallas syntagm. I denna annons är syntagmen ett lejon, en 

tjej, en kamera, en bikini, gräs och även val av ord som brains och balls. Tillsammans ingår 

detta i ett större paradigm och får sin betydelse. Om vi hade bytt ut syntagm i annonsen blir 

betydelsen annorlunda. Exempelvis om lejonet hade varit en man hade annonsen genast lagt 

mer betoning på det mer sexuella. Om tjejen istället hade varit fullt påklädd och fotat sitt 

ansikte hade hon fortfarande uppfattats som modig, men inte lika utmanande. Annonsen hade 

då inte varit lika nytänkande utan mer traditionell turistbild. Samtliga fyra annonser ingår i ett 

och samma paradigm, nämligen Diesels reklamkampanj Be stupid. Som beskrivs i de 

kommande analyserna har dessa annonser flera gemensamma nämnare. Annonserna, 
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enheterna, kan särskiljas från varandra då de innehåller olika kombinationer av text och bild 

även om de har många liknande drag, exempelvis typsnittet. 

 

Det vi direkt ser i annonsen är det betecknande medan associationerna och värderingarna är 

det betecknade.  Det vi direkt lägger märke till är djuret lejon. Lejonet står okopplat och tittar 

på tjejen. Lejonet hade kunnat vara ett gulligt djur, men av tidigare erfarenheter vet vi att 

lejon kan döda människor och därför betecknar vi, associerar vi, lejonet med något farligt och 

situationen i annonsen blir farlig. Det vi också lägger märke till är att tjejen fotograferar sina 

intima delar. Vi betecknar det som fel att fota sina intima delar då samhällets normer gör att 

man i vanliga fall inte fokuserar på dem offentligt. Dessa två teckenkedjor skapar tillsammans 

annonsens innebörd. 

 

8.2 Tillämpning Retorsemiomodellen – Annons 2 

Annons 2 representerar temat Social/Vänner. Se kapitel 4.1.2 för beskrivning av annonsen. 

 

Vi börjar även här att sammankoppla annonsen med retorikens tre genrer; anklagelser/försvar, 

tillråd/avråd och prisa/fördöma. Utifrån den tillhörande texten i annonsen utläser vi att ordet 

smart framställs som något negativt eftersom det sammankopplas med ordet stupid. I fråga 

om att tillråda och avråda som är ett vanligt inslag i reklam tycker vi att förekommer i 

annonsen. I texten står det Be stupid, vilket ordagrant betyder var dum. Ett retoriskt drag är att 

uppmana publiken att tänka själva, bara de gör som företaget vill. Alltså är människorna inte 

fria vid sitt val, som Johannesson påpekar. Genom sina argument får Diesel oss att göra ett 

val, mellan smart och stupid, och det är uppenbart vad de vill att vi ska vara, alltså stupid. 

Både texten, Be stupid som står bredvid Diesels logotyp, och texten Smart had one good idea 

and that idea was stupid. (se bilaga 11.2) får oss att inse att de faktiskt prisar stupid, och 

samtidigt fördömer smart i och med att de kopplar ihop det med det negativa stupid. Det kan 

vara det som förvirrar oss som mottagare. Vi har lärt oss att stupid är ett negativt ord, men i 

denna annons vänds betydelsen till något positivt. 

 

Vidare till Johannessons argument; nyttans eller moralens. Vi anser att det är omoraliskt att 

bete sig dumt. Därmed inte sagt att man inte vill vara den slags stupid som framställs i 

annonserna. I detta fall ser vi en förekomst av nyttans argument och inte moralens, då det 

skulle kunna vara problematiskt för Diesel att komma på moraliska argument att vara dum. 
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Gällandes nyttans argument kan vi utläsa argument från bilden, i detta fall kan det vara 

användbart att använda en kratta att grilla korv. 

 

Precis som Johannesson påpekar om användandet av bilder för att öka spänningen i annonser 

gör bilden i vår utvalda annons detta i och med att den visar ett objekt (en kratta) som ofta inte 

sammankopplas med andra objekt (en grill och korvar). Bilden fungerar alltså som en antites 

med element som bryter mot det normala. Bilden blir en gåta och mottagaren måste fundera 

på vad bilden vill säga. Om texten i vår annons fungerar som en förklarande vägvisare är upp 

till var och en, beroende på hur man tolkar annonsens olika delar. Vi anser i detta fall att 

texten inte är en klar vägvisare, utan får oss att ifrågasätta bilden ännu mer. Frågor som Vem 

är smart i detta fall? Personerna som håller i krattan och uppenbarligen kom på idén att 

grilla korvar på en kratta eller den som uppfann grillgallret? och Vad uppfattar 

respondenterna som dumt i detta fall?, ställer vi oss när vi undersöker hela annonsen. 

 

Till skillnad från förr då man försökte göra medborgare till goda, anser vi att Diesels annons 

bryter mot detta. Den uppmanar oss till en livsstil, i detta fall att vara främst social, i och med 

att det är två händer som håller i krattan och att det är tio korvar som grillas. Vi tycker att 

annonsen förmedlar en livsstil om att vara nytänkande, i och med att det inte är så vanligt att 

man grillar korv på en kratta. Vi tror att annonsen visar en livsstil som många unga 

eftersträvar i dagens samhälle. 

 

Även om man tycker att personerna i annonserna bryter mot samhällets koder gör dem kanske 

inte det. Det finns moraliska koder, men annonserna innehåller förmodligen livsstilskoder 

vilka de uppfyller med hjälp av tecken. För att mottagaren ska förstå budskapet, att det här rör 

sig om en livsstil som kommuniceras, måste denne känna till koderna. Eftersom budskapet 

blandas med en del gåtor i bilden, kan det hända att mottagaren tappar fokus från budskapet 

till att försöka lösa gåtan i annonsen. Detta kan vara orsaken till varför koderna kanske inte är 

lika tydliga, trots att man sedan tidigare känner till koderna är det inte dessa man fokuserar på. 

 

Syntagmen i denna annons är till exempel en korv, en klocka, sand, eld, valet av ordet stupid 

och så vidare. Hade man till exempel lagt till vissa syntagm från andra paradigm skulle 

annonsen bli en del i ett mer flytande paradigm. Ord och tecken i bilden som annars skulle 

kunna tolkats på flera sätt får sin betydelse genom sitt sammanhang. Om vi antar att krattan 

skulle plockas ur bilden försvinner den roliga dimensionen av annonsen eftersom det är den 
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som texten syftar på som one good idea and that idea was stupid. Om ordet good hade 

plockats bort hade det inte blivit lika förvirrande med textens mening, då den i dagsläget säger 

att en god idé är en dum idé vilket motsäger sig själv och får oss att tänka till extra. 

 

På bildens ytliga nivå, den betecknande, ser vi det som bildbeskrivningen ovan visar. Vi ser 

två händer, tio korvar som brinner på en kratta och så vidare. Den betecknade nivån däremot 

är de associationer som teckenkedjan väcker. Ingenstans i bilden visas vatten men av sanden 

förstår vi att grillen säkerligen står på en strand. En av de två händerna ser kvinnlig ut och den 

andra manlig, att de båda håller i kvastskaftet skapar en association av sammanhållning och 

spänning mellan manligt och kvinnligt. De vita klockorna ger en fräsch känsla. Vi associerar 

till att de kostar lite mer och är moderna. Att grillgallret finns där men inte används och att en 

kratta används istället ger associationer till att de inte hade behövt använda krattan men gör 

det ändå för att de är uppfinningsrika och gillar att testa nya saker. Men vad texten syftar på 

känns oklart. Vid första anblick kan man tänka sig att personerna som grillar är smart och 

deras idé att grilla korvar med en kratta är stupid. Men det skulle även kunna tänkas vara så 

att det menas att den smarta som hade en god idé först, syftar på dem som använder 

grillgaller, men att den idén var stupid för att på krattan kan man spetsa korvarna. Men att 

korvarna brinner får det inte att framstå som att det är den goda idén. Att det är många korvar 

som grillas associerar vi med att det är fler än två personer som är med och ska äta på 

stranden. Det finns alltså många associationer som vår valda teckenkedja väcker.  

 

8.3 Tillämpning Retorsemiomodellen – Annons 3 

Annons 3 representerar temat Kärlek. Se kapitel 4.1.3 för beskrivning av annonsen. 

 

När vi kopplar denna annons till retorikens tre genrer ser vi att den på ett sätt anklagar stupid 

eftersom texten lyder att stupid mostly error, att stupid misslyckas. Samtidigt tillråds man att 

Be stupid i och med samma uppmaning som i alla annonserna vid logotypen där det står Be 

stupid. Vi anser även att annonsen trots sitt anklagande av stupid ändå prisar att vara det på så 

sätt att man inte ska vara rädd för att misslyckas. 

 

En antites i annonsen är att miljön är romantiskt – två unga, avklädda människor, en man och 

en kvinna, i en säng – men deras handlingar är inte vad vi är vana att se då tjejen ser ut att 

hoppa på honom av en annan anledning än att hon vill ha honom. Att texten säger mostly 
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error vägvisar och varnar om att hon dessutom inte kommer landa bra. En gåta för betraktaren 

kan vara att man funderar över varför hon hoppar på det viset. 

 

Livsstilen som förmedlas är vid första anblick en heterosexuell läggning då det är en man och 

en kvinna som är lättklädda i en säng tillsammans. En lekfullhet och personer som är beredda 

att ta risker. Miljön ser även ut att vara ett hotellrum vilket tyder på att de bor på hotell och 

antagligen är på resande fot eller har råd att unna sig en hotellnatt. En livsstil för personer som 

är medvetna om att det kan gå fel men inte avskräcks av det i och med texten i annonsen. 

 

Elementen är arrangerade på ett sätt som är välbekant i vår kultur, det är inte ovanligt att ett 

par befinner sig lättklädda i en säng. Inte heller att reklamskaparna försöker skoja till det med 

tecken på vad som ska komma att ske. Det är inte moraliskt rätt att göra illa någon med 

mening, dock om det är en olyckshändelse vilket det ser ut att var i detta fall. Därför är det 

okej.  

 

I denna annons är syntagmen underkläder, en säng, en spegel, en kille, en tjej, dagsljus och 

ordet error. Om det hade varit killen som hoppade mot henne hade det känts mindre okej för 

att han är större än henne och borde inse att han kan mosa henne då. Bilden skulle kunna ge 

en stötande känsla om syntagmet den rädda mannen byttes ut mot en rädd kvinna. Det hade 

kunnat ge obehagliga associationer till misshandel tror vi då vi i vårt samhälle är mer vana vid 

att läsa om det än att en kvinna skulle misshandla en man. Om paret även hade varit fullt 

påklädda hade det gett oss associationer om att de är kompisar och busar i sängen snarare än 

intima associationer. Detta gäller även då elementet dagsljus hade bytt ut mot kvällsmörker. 

Då hade vi fått en mer läskig än rolig association. Detta visar att ljuset och det lättklädda är 

bärande syntagm och att ett utbyte hade gett oss ett mer öppet paradigm. Vid ett utbyte av 

ordet error till exempelvis den binära oppositionen succé hade vi inte förstått koden lika väl. 

Bilden hade blivit en gåta och vi hade undrat vad i bilden som var en succé.  

 

De vi ser direkt i annonsen är ovanstående syntagm samt att tjejens klädesplagg är rött, att 

killens kalsonger är randiga, att sängen är skrynklig och att tjejens knä är i luften riktat mot 

killens kalsonger. Den betecknade nivån här är de associationer detta väcker hos oss. Att 

tjejens klädesplagg är rött är sedan tidigare känt för att vara kärleken och passionens färg. En 

skrynklig säng tyder på att den är använd, troligen av killen och tjejen. Att tjejens knä pekar 

på killens kalsonger och att hon är i luften tyder på att hon kommer att landa där efter att 
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bilden är tagen. Dessutom är hans min ett tecken på att han är rädd inte verkar trivas i 

situationen eftersom han vänder sig lite bort och tar upp armarna som skydd.  

 

8.4 Tillämpning Retorsemiomodellen – Annons 4 

Annons 4 representerar temat Kreativitet. Se kapitel 4.1.4 för beskrivning av annonsen. 

 

För att koppla retorikens tre genrer till vår sista valda annons så anklagas smart i annonsen 

och stupid försvaras då det i texten står Smart critiques samt Stupid creates. Att kritisera har 

en negativ konnotation medan att skapa konnoterar något positivt. Precis som i de tre tidigare 

analyserade annonserna, tillråder annonsen mottagaren att vara stupid. I annonsen prisas 

stupid i och med att det är de som skapat en annorlunda installation på gatan. Mannen som 

kommer gående mot dem är den som är smart tyder texten under honom på. Han är 

kontorsklädd som många klär sig och går på gatan på ett sätt som de flesta gör. De tre 

personerna som ligger på gatan bryter mot de koder vi är vana vid. Även texten är vriden, så 

för att läsa den från rätt håll måste man vrida på annonsen eller huvudet. Texten Stupid 

creates kopplas på så sätt ihop med dessa personer.  

 

En av antiteserna i annonsen är att de ligger på trottoaren men ser ut som att de sitter och står 

mot en vägg, en vägg som i detta fall är marken. Detta är det största elementet som bryter mot 

det normala. Det blir som en gåta i bilden då man vid titt på den rakt framifrån inte ser så 

tydligt hur de sitter egentligen – det blir klarare då man ser det från den nya synvinkeln. 

 

Livsstilen som förmedlas i annonsen känns urban då det visar asfalt och betong – en ganska 

kal bakgrund mot de liggande personerna i färgglada kläder. En kreativ livsstil med personer 

som testar nya koncept. Då personerna ser medvetna ut om fotografen och på ett sätt posar 

fullt påklädda känns det som en modeannons och därför uppfattar vi även personerna som 

moderiktiga. Vi uppfattar smart som vanliga, de flesta, i en blekare livsstil vilket vi ser på 

färgvalet på kontorsmannen och miljön som är vänt åt texten som även den pekar på något 

tråkigt - en kritiserande livsstil. De liggande personerna är nollställda i ansiktet och har en 

cool attityd i kroppsspråket där de, ur den vridna synvinkeln, dinglar med benen och står 

lutade mot en vägg respektive har solglasögon på sig. Livsstilen de här personerna förmedlar 

är en livsstil med mycket fritid då de har tid att stanna upp och ligga där på gatan medan 

kontorsmannen går med långa kliv och ser ut att vara på väg till sitt jobb konnoterar vi.  
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Syntagmen annonsen består av är en bil, en man i skjorta och kostymbyxor, tre yngre personer 

som ligger på marken, take-awaymuggar, betong, kläder med mera. Bilens närvaro i bilden  

anser inte vi påverkar paradigmet. Och även om mannen i skjortan hade plockats bort hade 

budskapet nått fram i och med den vägvisande texten. Men, om de tre personerna hade suttit 

rättvända mot kameran hade de inte uppfattats som lika nytänkande och det hade varit svårare 

att förstå vad texten menar med creates. Om betongmiljön hade bytts ut mot en mer lantlig 

hade personerna i bilden inte passat in lika bra, det hade inte varit en kod vi är vana vid då de 

konnoterar till stadsmiljö med elskåpet hon sitter på, take-awaymuggarna, höga klackar och 

papperskorgen. Även om allt detta är saker som även kan förekomma i en lantlig miljö har vi 

fördomar om att de är stadsbor på grund av dessa element.  

 

Det betecknande i denna annons är att de tre personerna ligger på marken och det betecknar 

att beteendet är annorlunda eftersom vi är vana vid att gå på gatan och dessutom att saker är 

vända med sin överdel uppåt enligt gravitationslagen. De associationer annonsen ger oss är att 

dessa personer faktiskt har skapat denna konstgjorda miljö för att andra ska tänka efter och 

reagera. Dessutom vill dessa tre personer bli sedda då de befinner sig på en öppen plats.  

 

Förutom dessa nämnda faktorer är vi medvetna om att andra egenskaper i annonser än de vi 

tagit upp ovan kan påverka mottagandet och analysen av dem. Exempelvis färgvalet. Vi vet 

även att Be stupid inte är självklart att översätta ordagrant till att vara dum. Enligt Lilla 

engelska ordboken betyder stupid dum och enfaldig medan smart betyder skärpt, duktig, pigg, 

vaken, stilig, flott, snofsig, smart, skicklig, fashionabel, fin, skarp, svidande rask, snabb, göra 

ont, svida, ha ont, plågas och lida av (Petti 2005). Det finns även flera andra betydelser som är 

kulturellt bundna till orden. Stupid betyder även löjlig, galen med flera. Att smart även är 

slang för snygg är en intressant aspekt. Därför har vi valt att skriva ut orden på engelska, för 

att inte lägga en färdig värdering av dem. 

 

8.5 Receptionsanalys av kvalitativa intervjuer 

Vidare gör vi en receptionsanalys av svaren från våra kvalitativa intervjuer (se bilagor 11.6.1 

ff). Inledningsvis börjar vi med att titta på övergripande likheter och skillnader. Därefter går 

vi in på receptionen av de respektive fyra annonserna. 

 

När vi jämför transkriberingarna av intervjuerna ser vi inledningsvis att många av 

mottagarnas uppfattningar samstämmer med varandra. Respondent C och D var bekanta med 



 27 

kampanjen sedan tidigare medan respondent A och B inte hade sett någon av annonserna 

sedan tidigare. Nästan genomgående i intervjuerna översätter de ordet stupid till 

dum/dumma/dumt trots att vi endast har uttryckt ordet på originalspråk för att inte påverka 

deras uppfattningar och tolkningar av annonserna. Dessutom hänvisade respondenterna 

annonserna till något konstnärligt. ”Lite avslappnande konst får man kalla det” (Respondent 

C, Bilaga 11.6.3) som en av respondenterna uttryckte det.  

 

Majoriteten av respondenternas första intryck av annonserna var att de var snygga och coola, 

men en annan stor likhet bland alla respondenter var att ju mer de fick se annonserna desto 

mer blev de undrande och började funderna kring betydelserna. Som respondent A beskriver 

det ”…eftersom jag inte förstod annonserna blev jag bara mer förvirrad. Också försökte jag 

grubbla på vad de kunde betyda…” (Respondent A, Bilaga 11.6.1) när hon fick frågan om vad 

hon tänkte vidare när hon såg annonserna en andra gång. 

 

Ordet smart associerar respondenterna till ord som tråkig, knäpp, strikt, dumförklarad, 

intelligent, passiv, kritisk, dömande, misslyckade, ifrågasättande och korrekt tänkande. Ordet 

stupid associerar respondenterna med uttryck som galen, rolig, vild, nytänkande, modig, 

dumdristig, kreativ, inte brys sig så mycket, testar nya idéer, försöker, vågar, fantasifulla och 

skapar. Två av våra respondenter beskriver det som ”…man ska vara lite dum men cool” 

(Respondent A, Bilaga 11.6.1) och ”…de dumma har dynamiken i sig och satsar.” 

(Respondent D, Bilaga 11.6.4) 

 

Efter att ha tagit del av annonserna vill samtliga respondenter vara stupid, i alla fall som 

stupid framställs i annonserna, reserverar de sig med. ”Utifrån de här annonserna vill jag vara 

stupid….Men i verkligheten vill jag vara smart.” (Respondent D, Bilaga 11.6.4). Vid frågan 

om respondenterna skulle vilja vara som personerna i annonserna uppfattar de frågan på olika 

sätt. Hälften av respondenterna svarar på frågan som att de skulle vilja vara någon av 

personerna sett som en modell för Diesel. Den andra hälften är mer tveksamma om de vill 

vara som personerna i annonserna, men syftar då på karaktären som modellen spelar i 

annonserna. 

 

Över lag när respondenterna beskriver annonserna utgår de i första hand från fotografierna i 

annonserna genom kommentarer kring detta.  
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8.5.1. Receptionsanalys – Annons 1 

Vid beskrivningen av annons 1 nämner majoriteten av respondenterna till att börja med att det 

är en tjej som fotograferar sin kropp, och syftar till speciella delar av kroppen. Dessutom 

nämner alla att det står ett lejon bakom henne som hon inte uppmärksammar.  

 

Vad gäller texten i annonsen är de inne på olika spår men alla går in på vad orden stupid och 

smart skulle kunna betyda. Respondent D ställer sig även frågan om vad som balls betyder i 

texten. Samtliga tycker dessutom att texten och bilden passar bra ihop i denna annons. 

 

Vid frågan om hur de uppfattar personen på bilden beskriver de henne med uttryck som 

korkad, dum brud, fixerad vid sig själv, kropp, rolig och självsäker. 

 

8.5.2 Receptionsanalys – Annons 2 

Samtliga respondenter är överens om att det är två personer som griller korv men 

respondenterna har olika konnotationer kring hur korvgrillandet går till. Respondent A säger 

”Två stycken fightas om ett redskap som inte ska användas i den där eldsvådan” (Respondent 

A, Bilaga 11.6.1). Respondent B och C nämner att personerna i annonserna grillar 

tillsammans och respondent D säger ”Bilden föreställer korvar som grillas på en grill och två 

händer som håller i grillen” (Respondent D, Bilaga 11.6.4). 

 

Vidare till vad texten i annonsen säger är alla respondenter något negativt som en idé som 

smart har och alla är osäkra kring om texten och bilden passar bra ihop. Som respondent D 

säger ”Nja, jag vet inte riktigt. Jag fattar nog inte.” (Respondent D, Bilaga 11.6.4). 

 

Respondenterna beskriver personerna i annonsen som beskrivs som trevliga, hjälpsamma och 

att de visar intresse för varandra. 

 

8.5.3 Receptionsanalys – Annons 3 

I denna annons är alla respondenter överens om att de ser en tjej som hoppar i sängen och en 

kille som ligger i sängen, som en av respondenterna säger ”Det är en tjej som hoppar och en 

kille som ligger i en säng” (Respondent C, Bilaga 11.6.3). 

 

Kring frågan om vad texten i annonsen betyder säger respondenterna att stupid misslyckas 

men att den försöker och vågar. Dock har respondent A svårt att tyda texten och säger ”Jag 
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förstår inte vad översättningen betyder” (Respondent A, Bilaga 11.6.1). Alla respondenter 

tycker att text och bild passar bra ihop förutom respondent D som inte tycker att tjejen som 

hoppar misslyckats och säger ”..varför skulle det vara trial and error att hoppa i en säng?” 

(Respondent D, Bilaga 11.6.4). 

 

De beskriver killen i annonsen likt med ord som rädd, häpen och chockad medan 

uppfattningen om tjejen i annonsen skiljer sig åt. Respondent A beskriver henne med ord som 

sur och satkärring, medan respondent C beskriver henne som lycklig och galen. 

 

8.5.4 Receptionsanalys – Annons 4 

Det första samtliga respondenter uppmärksammar i den sista annonsen är att annonsen är 

vriden och att de tittar på den på ett annorlunda sätt. De nämner att ”Allt är vridet” 

(Respondent B, Bilaga 11.6.2) och ”…i fel positioner.” (Respondent D, Bilaga 11.6.4). 

 

Respondenterna har en likartad uppfattning om texten i annonsen. Respondent A uttrycker sig 

”Här visar de att de dumma eller korkade är väldigt kreativa och skapar.” (Respondent A, 

Bilaga 11.6.1) och respondent B säger ”Att den smarta kritiserar och den dumma skapar” 

(Respondent B, Bilaga 11.6.2). Alla respondenter tycker även att text och bild passar bra ihop 

i den här annonsen. 

 

Hälften av respondenterna förknippar personerna med mode och den ena säger ”De ser ut som 

moderna personer som är intresserade av design och mode.” (Respondent B, Bilaga 11.6.3). 

 

9. Slutsatser och Diskussion 
Alla våra respondenter vill vara den sorts stupid som framställs efter att ha tagit del av de fyra 

annonserna. Den stilen som stupid har i dessa annonser är alltså en stil som lockar dem och 

kan användas för att uttrycka deras värderingar, enligt teorier om corporate branding. Stupid 

tolkas av dem som något positivt, och smart har fått en stämpel som något tråkigt enligt våra 

respondenter. Det samstämmer med vårt resultat efter tillämpningen av Retorsemiomodellen. 

Vi tror att det var det tänkta vid skapandet av kampanjen Be stupid. Alltså förmedlas ett 

budskap som säger att mottagarna ska vara stupid, ett budskap som i detta fall, med vårt urval 

av annonser, nått fram. 
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Övergripande för annonsanalyserna utifrån Retorsemiomodellen och receptionsanalysen kan 

vi konstatera att det inte är kläderna som står i fokus i text och bild. Detta ser vi som ett 

tecken på att Diesel redan är ett väletablerat företag med en väldefinierad målgrupp där det 

räcker med att ha logotypen tillsammans med en illustration i annonser för att stärka sin 

märkesbild, enligt Albertsson och Lundqvists teorier om marknadsföring. 

 

Annonserna kan ses som livsstilsannonser då de inte fokuserar på produkten, kläder och 

accessoarer, utan den sociala kontexten i första hand. Varumärkets effekter belyses i detta fall 

i olika situationer där själva handlingarna står i fokus framför att belysa produkternas 

funktion. Idag är det tillfredsställelsen och känslan av produktanvändningen som står i fokus 

alltmer då det är det mest effektiva sättet att få folk att köpa varan. 

 

Tidigare forskning visar att Diesels tidigare kampanjer har blivit uppmärksammande. Även 

om tidigare kampanjer har varit på ett annat tema känner vi igen den utmanande och ironiska 

undertonen även om vi inte kan dra några generella slutsatser då vi endast har undersökt en 

kampanj mer noggrant.  

 

Vid de kvalitativa intervjuerna märkte vi att samtliga respondenter baserar sina uttalanden om 

annonsen som helhet utifrån bilden i större utsträckning än texten vilket vi anser är helt 

naturligt eftersom det är det vanligaste i mottagandet av annonser. Illustrationen är just det 

starkaste elementet i reklamannonser enligt Albertsson och Lundqvist. Men i alla avseenden 

är inte alla respondenter eniga. En förklaring kan vara att respondenternas tidigare 

erfarenheter avgör hur man avläser en bild. I många avseenden såg respondenterna samma 

element i bilderna men till exempel i annons 2 har en av våra respondenter en mental 

föreställning om att personerna i bilden fightas om grillen, medan en annan respondent tycker 

att personerna hjälper varandra att hålla grillen. Att den sistnämna respondenten hade sett 

kampanjen tidigare men inte den första kan ha varit en orsak till deras olika uppfattning, men 

den kan även basera sig på andra tidigare erfarenheter. Samtliga respondenter kan även ha 

intervjuats under olika omständigheter, exempelvis olika tidpunkter på dagen eller personliga 

sinnestillstånd. 

 

På många frågor uttrycker våra respondenter en osäkerhet i förståelsen av annonserna. Vi vet 

inte om detta är avsikten från Diesels sida eller om det är så att de har misslyckats med sin 

målgruppsanpassning. Söderlund diskuterar hur emotionsladdad marknadsföring kan få 
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effekter som att publiken köper varan och därför ofta används. Vi trodde att våra 

respondenters reaktioner skulle vara starkare och mer känslomässiga, men då vårt syfte inte är 

att undersöka huruvida de vill köpa Diesels produkter eller inte efter att ha tagit del av 

reklamen har vi inte undersökt reaktionernas betydelse för deras konsumtion utan deras 

uppfattning av annonserna. 

 

Gällandes Diesels positionering för att fånga kundens medvetande och etablera en effektiv 

kommunikation med den väldefinierade målgruppen märker vi att våra aktuella mottagare inte 

förstår budskapet på ett rakt och effektivt sätt. Dock kan detta vara ett strategiskt tänkande från 

Diesels sida för att definiera sin idé gentemot konkurrenter. Vi tror att de medvetet har 

utformat annonserna för att de inte ska förstås helt och hållet vid första anblick.  

 

Grunig och Repper fokuserar på individers beteende efter att ha tagit del av reklambudskap. 

Vi kan inte heller uttala oss om mer långvariga effekter mer än de direkta i samband med 

intervjusituationerna. Just då, efter att ha tagit del av annonserna, ville samtliga respondenter 

vara stupid. 

 

I annons 1 där tjejen fotar sina intima delar tror vi är ett sätt för reklammakarna att nå 

konsumenternas uppmärksamhet som inte hade varit lika stor om bilden inte hade haft en 

sexuell anspelning och om hon fotat sitt ansikte istället. Även ordet balls anspelar på något 

sexuellt. Balls är ett flertydigt ord vilket vi tror får mottagarna att fundera kring betydelsen. 

Det kan bland annat kopplas till att man är modig, men även det manliga könsorganet. Därför 

är det intressant att texten tillhör en bild på en tjej som fotograferar sitt könsorgan. Både 

Merskin och Philips hävdar att sex är en effektiv väg att nå mottagarna och detta är ett knep vi 

tror att Diesel har använt sig av. 

 

När Rosso startade Diesel var som tidigare sagts syftet att särskilja sig från andra företag och 

skapa motreaktioner. Detta ser vi tecken på både i dessa annonser och i tidigare forskning. 

Som ett välkänt företag kan märkesbilden hos Diesel inte avvika alltför mycket, då skulle 

märkesbilden bli osäker. Enligt våra analyser skapar annonserna vissa slags motreaktioner, 

men vi ser varken att de är särskilt tydliga eller starka. 

 

I denna uppsats har vi framförallt fokuserat på Diesels image, men det finns ytterligare två 

faktorer att ta hänsyn till vid analys av varumärkesbyggande – den startegiska visionen och 
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organisationskulturen. Vid framtida forskning om Diesel vore de två aspekterna intressanta att 

undersöka närmare för en mer övergripande bild av varumärket. Det vore även mycket 

inressant att fördjupa sig i reklambranschens metoder och utveckling för att skapa reaktioner 

och locka publik. Vi ställer oss frågan; var går egentligen gränsen för att reklam ska anses för 

stötande? 

 

9.1 Felkällor 

Respondenterna i de kvalitativa intervjuerna och vi, som uppsatsförfattare, har inte engelska 

som modersmål vilket kan göra att vi skulle kunna ha missat nyanser och kulturellt knutna 

betydelser av ordvalen. En annan felkälla är att vi i vissa frågor i intervjun frågar om 

annonserna i sin helhet, inte om något specifikt i annonserna. Respondenterna kan tolka 

annonserna på olika sätt och lägga mer eller mindre vikt vid de olika delarna i annonserna, 

exempelvis texten, bilden, känslan eller situationen, i sin beskrivning. Vi är medvetna om att 

mottagarnas förkunskaper och tidigare erfarenheter kring Diesel kan ha påverkat mottagandet 

av de aktuella annonserna.  
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11. Bilagor 
      11.1 Annons 1 

 
(Källa: www.diesel.com) 

 

      11.2 Annons 2 

 
(Källa: www.diesel.com) 
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         11.3 Annons 3 

 
(Källa: www.diesel.com) 

 

      11.4 Annons 4 

 
(Källa: www.diesel.com) 
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 11.5 Intervjuguide 

 
VISA ANNONSERNA 
 
Annons 1= Bikinitjej med lejon 
Annons 2= Grill på strand 
Annons 3= Kille och tjej i sovrum 
Annons 4= Kompisar på gatan 
 
 
Förståelse 

Har du sett de här annonserna tidigare? Vilken/Vilka? Var? 

Vilket är ditt första intryck av annonserna? 

Vad tycker du att annonsen handlar om? Budskap? Vad händer? 

Vad tänkte du vidare när du såg annonserna? 

Hur pass väl tror du att du har förstått situationen som skildras i annonserna? 

Annons 1: 

Annons 2: 

Annons 3: 

Annons 4: 

 

Text och Bilder 

Vad föreställer bilderna i varje annons? 

Annons 1: 

Annons 2: 

Annons 3: 

Annons 4: 

Vad säger texterna dig i varje annons?  

Annons 1: 

Annons 2: 

Annons 3: 

Annons 4: 

Hur uppfattar du personerna i annonserna?  

Annons 1: 

Annons 2: 

Annons 3: 

Annons 4: 

Vad är det för slags personer?  

Skulle du vilja vara som dem? Varför/Varför inte? 

Hur tycker du text och bild passar ihop i varje annons? 
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Annons 1: 

Annons 2: 

Annons 3: 

Annons 4: 

 

Smart/Stupid 

Vad signalerar ordet smart i varje annons? 

Annons 1: 

Annons 2: 

Annons 3: 

Annons 4: 

Vad signalerar ordet stupid i varje annons? 

Annons 1: 

Annons 2: 

Annons 3: 

Annons 4: 

Vill du antingen vara smart eller stupid efter att ha tagit del av annonserna? Varför? 

Tycker du att det är okej att göra det personerna i annonserna gör? 

 
TACKA 
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11.6 Transkriberingar av intervjuerna 

 
11.6.1 Intervju med respondent A - Kvinna, 21 år. 
Förståelse 

Har du sett de här annonserna tidigare? Vilken/Vilka? Var? 

- Nej, tror inte jag har sett någon av dem tidigare. 

Vilket är ditt första intryck av annonserna? 

- Annorlunda. Lite svårlästa. Att man inte riktigt förstod dem. 

Vad tänkte du vidare när du såg annonserna? 

- Jag fick nog en konstig bild av dem, eftersom jag inte förstod annonserna blev jag bara mer förvirrad. 

Också försökte jag grubbla på vad de kunde betyda men kom inte fram till något. 

Vad tycker du att annonsen handlar om? Budskap? Vad händer? 

Annons 1: - Hon är så upptagen med att fota sina kroppsdelar att hon inte märker att ett stort lejon kommer 

bakifrån. Jag tror budskapet är att hon har så jävla snygga underkläder, eller bikini, och att hon inte är så 

smart.  

Annons 2: - Någon hade en dålig idé. De håller på att grilla men det ser inte ut som att det går så bra. Två 

stycken fightas om ett redskap som inte ska användas i den där eldsvådan. Nej, jag vet faktiskt inte vilket 

budskap det ska ge. Kanske att de vill få fram klockorna. Men om jag ska vara ärlig vet jag inte vad de gör 

reklam för här. 

Annons 3: - En tjej som ska hoppa på en kille som ser livrädd ut. Vet inte vad det ska ge för budskap. Jag vet 

inte vad ”Trial” betyder. 

Annons 4: - Det sitter tre människor på fel håll i en tunnel. Jag var tvungen att kolla igen vad fan det var för 

något. Budskapet kan vara att med Diesels kläder kan man göra vad som helst och komma på många 

konstiga idéer.  

Hur pass väl tror du att du har förstått situationen som skildras i annonserna? 

- Överlag tror jag inte att jag förstått det särkilt väl. Den som jag tyckte var mest klar var den första 

annonsen men jag är ändå osäker. Den första var lättast att förstå men alla var konstiga.  

 

Text och Bilder 

Vad föreställer bilderna i varje annons? 

Annons 1: (se första meningen i förra frågan) 

Annons 2: 

Annons 3: 

Annons 4: 

Vad säger texterna dig i varje annons?  

Annons 1: - Smart har hjärnan och de dumma har bollarna. De smarta har hjärnan men de dumma har 

något mellan benen att ha sina kallingar för. De behöver något bra att sätta på sig. 
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Annons 2: - Att om man är smart kan man komma på idéer men de är inte alltid så smarta. Man behöver inte 

vara smart – man kan använda Diesel och gör man det är man smart. 

Annons 3: - Jag förstår inte vad översättningen betyder. Jag fattar inte texten riktigt. 

Annons 4: - När jag sett de andra känns det som de har varit Be stupid hela tiden. Här visar de att de 

dumma eller korkade är väldigt kreativa och skapar. Och de som inte använder Diesel är bara kritiska till 

allting. 

Hur uppfattar du personerna i annonserna? Vad är det för slags personer? Skulle du vilja vara som dem? 

Varför/Varför inte? 

Annons 1: - Som en korkad, dum brud som bara bryr sig om sig själv och sitt utseende. Jag skulle inte vilja 

vara som henne för att hon verkar dum och inte tänker sig för. 

Annons 2: - Den ena tror jag är en snygg och vältränad kille, den andra en tjej som är hans motsvarighet. 

Det är svårt att veta om jag skulle vilja vara som någon av dem eftersom man inte ser dem. Men kanske 

tjejen, hon kan nog vara en trevlig person – lite vild och galen. 

Annons 3: - Det var svårt att säga. Det känns som att hon har övertaget över honom och han gör som hon 

säger. Jag skulle inte vilja vara honom haha, och inte henne. Hon känns som en liten satkärring som alltid 

är sur och klagar på allt han gör.  

Annons 4: - De är rätt sköna, schyssta personer som kör sitt eget race. De är härliga. Kaxigt omtänksamma. 

Nja, jag vet inte om jag skulle vilja vara som dem. Kanske lite. De verkar lite vara sådana som tror de är 

coola, men som ändå kör sitt eget. 

Hur tycker du text och bild passar ihop i varje annons? 

Annons 1: - Där känns det som det passar ganska bra ihop för jag uppfattade henne som dum. Texten säger 

att hon inte är smart men cool. 

Annons 2: - Eftersom jag inte riktigt förstod bilden passar det inte jättebra ihop. Men idéen ser inte bra ut så 

på ett sätt passar det. 

Annons 3: - Jag förstod ju inte texten, svårt att säga. Men hon verkar i alla fall vara lite error. 

Annons 4: - Den passar ganska bra. Man fattar att de vänt på allt, både text och bild. Stupid creates passar 

till Be stupid. 

 

Smart/Stupid 

Vad signalerar ordet smart i varje annons? 

Annons 1: - Hon är inte smart i alla fall. Smart är tråkig och det ska man inte vara. 

Annons 2: - Lite samma sak, de dumförklarar den som är smart. Den som är smart är stupid. Att man inte 

ska vara smart. Smart är lika med knäpp. 

Annons 3: (har inte ordet smart) 

Annons 4: - Smart är tråkigt, strikt och stelt. 

Vad signalerar ordet stupid i varje annons? 

Annons 1: - Stupid är det man ska vara, man ska vara lite dum men cool. 
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Annons 2: - Galen, rolig och vild fast på ett bra sätt. 

Annons 3: - Att det är fel. Jag förknippar det med något konstigt. 

Annons 4: - Stupid är galet, roligt och nytänkande. 

Vill du antingen vara smart eller stupid efter att ha tagit del av annonserna? Varför? 

- Man vill ju vara stupid eftersom alla de bra sakerna förknippas med det. För att det känns roligast. Fast 

egentligen vill man ju inte vara stupid. Då betyder det att man är dum och korkad. Men i annonserna för 

jag en känsla av att man är vild och galen och har roligt. 

Tycker du att det är okej att göra det personerna i annonserna gör? 

Annons 1: - ja det är okej, men jag hade inte gjort det. För jag hade inte fotat i mina egna trosor eller vistats 

bland lejon. 

Annons 2: - ja, de verkar ha roligt. 

Annons 3: - Jag uppfattar henne som en galen person som är ond. Men om han tycker det är okej är det okej. 

Annons 4: - ja det är det! De verkar ha kul, kul att göra något annorlunda. 

 

11.6.2 Intervju med respondent B – Man 20 år. 

Förståelse 

Har du sett de här annonserna tidigare? Vilken/Vilka? Var? 

- Nej jag har inte sett någon av dem innan. 

Vilket är ditt första intryck av annonserna? 

- De är sköna och snygga, fast jag förstår dem inte riktigt. 

Vad tycker du att annonsen handlar om? Budskap? Vad händer? 

- De vill få en att tänka efter om man ska vara smart eller stupid. Som den heter att man ska Be stupid. De 

handlar om folk som gör olika dumma eller konstiga saker. 

Vad tänkte du vidare när du såg annonserna? 

- Jag vet inte, jag funderar på dem, de är lite luriga. 

Hur pass väl tror du att du har förstått situationen som skildras i annonserna? 

Annons 1: - Hyfsat väl, fast jag undrar om det är modigt eller bara dumt det hon gör. 

Annons 2: - Sådär, men inte när det står att en good ide var stupid och att det var smart som hade den. 

Annons 3: - Rätt bra, i de andra känns det som att stupid ändå betytt något bra men här känns det inte som 

det. 

Annons 4: - Den här känns nog som jag förstått bäst. 

 

Text och Bilder 

Vad föreställer bilderna i varje annons? 

Annons 1: - En tjej som tar kort på sitt underliv samtidigt som ett hungrigt lejon står bakom henne. Hon är 

snygg och bryr sig inte. 

Annons 2: - Två händer som håller i ett skaft. De grillar korvar tillsammans som har börjat brinna. 
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Annons 3: - En tjej som hoppar och det ser ut som att det kommer göra ont för killen när hon landar. Fast 

när jag kollar närmare skulle det även kunna vara att hon andar på sin halva av dubbelsängen och bara 

fjantar sig och hoppar i sängen. 

Annons 4: - Tre stycken som ligger på marken och en person som kommer gående. Allt är vridet. De sitter 

fast ligger ner. Det ser ut som en konstinstallation i en tunnel. 

Vad säger texterna dig i varje annons?  

Annons 1: - Att de smarta är smarta men inte tillräckligt modiga för att våga göra de smarta sakerna. Det är 

det stupid som är. 

Annons 2: - Att den idén som den smarta hade verkade bra fast var inte det. Den är lite svår att förstå. 

Annons 3: - Den dumma försöker och  misslyckas för det mesta. 

Annons 4: - Att den smarta kritiserar och den dumma skapar. Den smartas kritiserande gör att den inte kan 

vara lika kreativ. 

Hur uppfattar du personerna i annonserna?  

Annons 1: - Som en tjej som ser bra ut och är orädd av sig. Hon är nog ganska fixerad vid sig själv. 

Annons 2: - En tjej och en kille som kanske har ett intresse för varandra. De är nog ganska trendmedvetna. 

Annons 3: - Killen ser rädd ut, och tjejen som hoppar skulle kunna vara hans flickvän. Hon verkar galen och 

farlig. 

Annons 4: - De ser ut som moderna personer som är intresserade av design och mode. 

Vad är det för slags personer?  

Skulle du vilja vara som dem? Varför/Varför inte? 

- Jag vet nog för lite om dem för att säga det, men alla ser bra ut och det de gör kan nog vara ganska 

roligt förutom i den första annonsen med lejonet. 

Hur tycker du text och bild passar ihop i varje annons? 

Annons 1: - Den passar bra. 

Annons 2: - Sådär, texten gör nästan att jag förstår mindre av bilden. 

Annons 3: - De passar ganska bra, då känns det som att hon ofta gör sådana här saker och misslyckas. 

Därför känns det som hon kommer misslyckas även den här gången och landa på honom. Det förstärker 

bilden av att hon nog är lite knäpp. 

Annons 4: - Den här texten känns smart. Och bilden också, den får en att tänka efter så de passar bra ihop. 

 

Smart/Stupid 

Vad signalerar ordet smart i varje annons? 

Annons 1: Intelligent men passiv. 

Annons 2: En som tror att den har bra idéer fast de egentligen inte är det. 

Annons 3: - 

Annons 4: Kritisk, dömande och lite tråkig. 

Vad signalerar ordet stupid i varje annons? 
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Annons 1: Modig enligt texten. Dumdristig enligt bilden. 

Annons 2: Att man är kreativ. 

Annons 3: Någon som gör bort sig och misslyckas, men kanske inte bryr sig så mycket om det. 

Annons 4: Att man är kreativ och testar nya idéer. 

Vill du antingen vara smart eller stupid efter att ha tagit del av annonserna? Varför? 

- Stupid för de framställs som roliga och härliga och självsäkra. 

Tycker du att det är okej att göra det personerna i annonserna gör? 

- Ja, okej är det men kanske lite dumt i vissa fall, som den första. Men det är ovanliga saker de gör, inget 

man sett någon göra direkt. 

 

11.6.3 - Intervju med respondent C – Man 25 år 
Förståelse 

Har du sett de här annonserna tidigare? Vilken/Vilka? Var? 

Ja, jag har sett dem förut. Jag minns inte om det var någon av de här fyra men jag kommer ihåg stilen. Jag 

har sett dem på lite olika ställen i London. På billboards och liknande. Kanske i tidningar också. 

Vilket är ditt första intryck av annonserna? 

De är färgglada. De är lätta att se på och lätta att förstå. Lite avslappnande konst får man kalla det. Det är 

en rätt så rolig idé av Diesel.  

Vad tycker du att annonsen handlar om? Budskap? Vad händer? 

Jag kan tänka mig att det handlar om annorlundahet. Jag tror att Diesel vill utmärka sig som klädföretag 

och gör det med att göra en ny, kreativ och positiv betydelse av stupidity. Själva budskapet kan handla om 

att få publiken övertygad om att Diesel särskiljer sig från andra modejättar. 

Vad tänkte du vidare när du såg annonserna? 

Jag började tänka på vad Diesel egentligen vill ha sagt med dem. Sen började jag titta på detaljerna i 

bilderna. 

Hur pass väl tror du att du har förstått situationen som skildras i annonserna? 

Annons 1: Oj, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag kan inte riktigt säga att jag har förstått vad den 

skildrar men jag kan ana vad som skildras. Tjejen är mer intresserad av att fota sig själv och inser inte att 

det finns ett lejon bakom henne. Men det är bara en gissning. 

Annons 2: Jag tror de försöker skildra en strandmiddag med tanke på ljuset. 

Annons 3: Lycka tror jag att de vill skildra. Tjejen är lycklig och hoppar av glädje. Killen blir rädd av 

tjejens reaktion. 

Annons 4: I den här annonsen skildras kanske inte någon händelse utan mer en planerad och iscensatt 

situation. Det är ju inte direkt en spontan bild, det måste ha tagit lång tid att planera och iscensätta det hela.  

 

Text och Bilder 

Vad föreställer bilderna i varje annons? 
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Annons 1: Bilden föreställer en tjej i bikini som står i vildmarken och fotar privata delar av sin kropp med 

en kamera. Bakom henne syns ett lejon. 

Annons 2: Bilden föreställer en grill med korvar och två människohänder med varsin klocka på armleden.  

Annons 3: Det är en tjej som hoppar och en kille som ligger i en säng. De verkar vara i ett hotellrum. En 

fräsch bild. 

Annons 4: En tjej och två killar som posar framför kameran. De ser ut att ligga på trottoaren. Sen är det en 

man som går på trottoaren bakom dem. 

Vad säger texterna dig i varje annons?  

Annons 1: Att människor som är stupid vågar mer. 

Annons 2: Att smarta människor inte alltid är så smarta. De kan också faila, precis som dumma. 

Annons 3: Att de dumma vågar och misslyckas, och att de ofta misslyckas. 

Annons 4: Att smarta kritiserar det de dumma skapar. 

Hur uppfattar du personerna i annonserna?  

Annons 1: Tjejen verkar vara nyfiken på sin kropp. 

Annons 2: Hjälpsamma kanske. 

Annons 3: Tjejen verkar vara galen medan killen verkar vara chockad. 

Annons 4: Moderiktiga och som modeller.  

Vad är det för slags personer?  

Personerna i den första och tredje annonsen verkar vara spontana och ovetandes att bilden tas just då. Den 

andra och den fjärde annonsen ser ut att vara planerad. Jag är säker på att personerna har fått riktlinjer 

över hur de ska visas framför kameran. 

Skulle du vilja vara som dem? Varför/Varför inte? 

Jag skulle vilja vara en av killarna i den fjärde annonsen. Rolig idé. Och det är klart att det skulle vara kul 

att ha på sig Diesels kläder och göra reklam för dem. 

Hur tycker du text och bild passar ihop i varje annons? 

Annons 1: Jag tycker bilden och texten passar bra ihop här. Man förstår att det är de som är ”stupid” som 

vågar fota sig själva sådär. 

Annons 2: Jag är osäker men texten har kanske att göra med att korvarna brinner, eller? 

Annons 3: Ja, det passar ihop. Man förstår att tjejen är dum och misslyckas med det hon gör. 

Annons 4: Det passar jättebra ihop här. Annonsen visar verkligen att texten inte behöver vara så lång för att 

man ska förstå. Endast 4 ord räcker och man fattar.  

 

Smart/Stupid 

Vad signalerar ordet smart i varje annons? 

Annons 1: Att det är de smarta som har en hjärna och kan tänka korrekt. 

Annons 2: Att de smartas idéer ändå kan vara misslyckade. 

Annons 3: -  
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Annons 4: Att det är de smarta som kritiserar. 

Vad signalerar ordet stupid i varje annons? 

Annons 1: Att stupid är de som vågar. 

Annons 2: Att idén som de smarta hade var dum. 

Annons 3: Att stupid försöker och misslyckas och att de ofta misslyckas. 

Annons 4: Att det är de stupid som skapar. Det är de som är fantasifulla. 

Vill du antingen vara smart eller stupid efter att ha tagit del av annonserna? Varför? 

Det är uppenbart att Diesel försöker framställa smart som tråkiga så efter att ha sett de här annonserna vill 

jag ju vara stupid. Eller jag är rättare sagt mer stupid än smart. 

Tycker du att det är okej att göra det personerna i annonserna gör? 

Jag tycker att alla fyra inte går över gränsen direkt. Det finns värre och mer stötande annonser än de här. 

 

11.6.4 - Intervju med respondent D – Kvinna 20 år 
Förståelse 

Har du sett de här annonserna tidigare? Vilken/Vilka? Var? 

Jag har sett dem i tunnelbanan. Jag har sett flera stycken och jag kan inte minnas exakt vilka men jag vet att 

jag har sett den där de ligger på gatan (Annons 4). 

Vilket är ditt första intryck av annonserna? 

Det är coola fotografier. Stilrena. Enkla. 

Vad tycker du att annonsen handlar om? Budskap? Vad händer? 

Budskapet är väl att få människor att köpa Diesels kläder och att välja Diesel framför andra klädbutiker. 

Genom annonserna vill de få sin publik att vara dumma. 

Vad tänkte du vidare när du såg annonserna? 

Jag läste den tillhörande texten och tittade på bilderna lite mer. Jag undrar varför de har så olika texter till 

bilderna. 

Hur pass väl tror du att du har förstått situationen som skildras i annonserna? 

Annons 1: Här handlar det om att tjejen inte ser att det är ett lejon bakom henne. Hon verkar vara mer 

upptagen med att fota sig själv. 

Annons 2: De grillar korv. Det är situationen som skildras. 

Annons 3: Här tror jag att det vill skildra något sorts galet spontant hopp som killen blir förbluffad över. Ett 

glädjehopp. Han kanske har friat. 

Annons 4: Här är jag osäker på vad det är som skildras, men det ser ut som en typisk modeannons. Det är 

vågat och kreativt av Diesels sida. 

 

Text och Bilder 

Vad föreställer bilderna i varje annons? 
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Annons 1: Bilden visar en naturmiljö från Afrika och mitt i allt syns en toppmodern tjej i bikini som mer 

passar in i västvärlden. 

Annons 2: Bilden föreställer korvar som grillar på en grill och två händer som håller i grillen. 

Annons 3: Det är en kille i en säng och en tjej i luften. Det är ett ganska vitt rum de befinner sig i. 

Annons 4: Ett gäng som befinner sig på gatan, i fel positioner.  Det är två killar och en tjej som försöker få 

oss att tro att de inte ligger på trottoaren utan lutar sig mot väggen. 

Vad säger texterna dig i varje annons?  

Annons 1: Balls? Det betyder väl ganska många saker…? Om hon inte såg så kvinnlig ut skulle man ju 

kunna tro att hon är en han som är utklädd till kvinna och att ”han” då fotograferar sina privata delar. Men 

det de vill säga är väl att de smarta är smarta och de dumma är dumma. 

Annons 2: Att de smarta hade en idé och att den idén inte var så bra ändå. 

Annons 3: Att de dumma vågar misslyckas. 

Annons 4: Att dumma är kreativa och att de smarta kritiserar dem. 

Hur uppfattar du personerna i annonserna?  

Annons 1: Hon verkar vara en rolig och självsäker tjej som vågar mycket. 

Annons 2: - 

Annons 3: Han verkar vara lite häpen och tjejens kroppsspråk är vilt. 

Annons 4: Alla har ett ganska tråkigt ansiktsuttryck men killen som syns längst fram på bilden verkar vara 

lite busig. Det är som om han gömmer ett flin och en busig tanke bakom solglasögonen. 

Vad är det för slags personer?  

Jag antar att alla är modeller som har gått med på att göra det de gör. 

Skulle du vilja vara som dem? Varför/Varför inte? 

Ja, jag skulle verkligen vilja vara som dem. Eller vara en av dem. Det verkar vara en rolig fotografering till 

skillnad från andra modeannonser där alla ser ut att vara livlösa skelett. 

Hur tycker du text och bild passar ihop i varje annons? 

Annons 1: Ja, de passar bra ihop. Hon verkar vara den dumma i det här sammanhanget medan den smarta 

inte finns med på bild. 

Annons 2: Nja, jag vet inte riktigt. Jag fattar nog inte. 

Annons 3: Nej, varför skulle det vara trial and error att hoppa i en säng? Killens ansiktsuttryck är som om 

tjejen hade gjort något förbjudet, men hon hoppar bara i en säng. 

Annons 4: Ja, självklar koppling! 

 

Smart/Stupid 

Vad signalerar ordet smart i varje annons? 

Annons 1: Att de smarta är de som lyckas. 

Annons 2: Att de smarta inte alltid är så smarta som de verkar. 

Annons 3: - 
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Annons 4: Att det är de smarta som alltid ifrågasätter. 

Vad signalerar ordet stupid i varje annons? 

Annons 1: Att de dumma har dynamiken i sig och satsar. 

Annons 2: Stupid här refererar till de smartas idéer. 

Annons 3: Att de dumma vågar. 

Annons 4: Att det är de dumma som är kreativa. 

Vill du antingen vara smart eller stupid efter att ha tagit del av annonserna? Varför? 

Utifrån de här annonserna vill jag vara stupid eftersom det verkar vara roligast i det här sammanhanget. 

Men i verkligheten vill jag vara smart. 

Tycker du att det är okej att göra det personerna i annonserna gör? 

Ja, förutom den första annonsen kanske. Men eftersom det är en modebild är det okej. Det finns värre foton 

på tjejer.  
 

 


