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Sammanfattning  
 
Titel: Är all publicitet bra publicitet? Kontroversiell kommunikation och reklamkampanjen 
Unhate 
 
Nivå: Kandidatuppsats, C-nivå 
 
Område: Medie- och kommunikationsvetenskap 
 
Författare: Marlene Jakobsson, V13MKand 
 
Handledare: Jonas Jonsson, Universitetsadjunkt, Institutionen för mediestudier – JMK 
 
Datum: Uppsatsen avser utfört uppsatsarbete mellan 2013-01-30 och 2013-05-21. 
 
Syfte: Mitt syfte med denna uppsats är att lyfta fram hur konsumenter samt 
varumärkesexperter upplever United Colors of Benettons reklamkampanj från 2011, Unhate. 
 
Frågeställningar: Till denna kandidatuppsats ämnar jag utgå ifrån ett antal frågeställningar, 
härstammande ur en övergripande frågeställning; Hur kontroversiella PR- och 
reklamaktiviteter påverkar relationen mellan United Colors of Benetton och konsumenterna?  
 
Eget antagande: Mitt eget antagande är att United Colors of Benetton utgår ifrån ett politiskt 
och kontroversiellt ställningstagande i och med organisationens skapande och användning 
utav kontroversiella reklamkampanjer.  
 
Metod: Jag har genomfört två st semistrukturerade intervjuer med organisationens 
konsumenter, tre st semistrukturerade intervjuer med varumärkesexperter inom PR- och 
reklambranschen, samt en fokusgrupp med 5 st deltagande konsumenter.  
 
Resultat: I detta avsnitt presenterar jag mina resultat utifrån mina intervjuer. De resultat som 
jag kan lyfta fram utifrån min studie är att mina konsumenter upplever reklamkampanjen, i 
det stora hela, som ett arbete för mänskliga rättigheter, medan mina varumärkesexperter 
upplever reklamkampanjen som ett effektsökeri och att varumärket faller i skymundan.  
 
Diskussion: I detta avsnitt diskuterar jag huruvida Benetton som varumärke är i behov utav 
eventuella åtgärder för positiva associationer jämte konsumenterna, distinktionerna mellan 
hur konsumenterna och varumärkesexperterna upplevt reklambilderna, geografisk betydelse, 
samt varumärkets betydelse i reklamkampanjen. Jag styrker även min diskussion med hjälp 
utav tidigare forskning och utvalt teoretiskt material. 
 
Avslutande reflektioner: I detta avsnitt reflekterar jag över mitt sammanställda material 
samt lyfter fram min egen slutsats. 
 
Uppsatsens bidrag: Det viktigaste bidraget som jag vill lyfta fram ur min uppsats är en 
vidare inblick avseende hur normmässigt prövande ställningstaganden inom PR & reklam kan 
komma att påverka oss som konsumenter, och hur relationer mellan en organisation och dess 
konsumenter kan formas baserat på naturen hos organisationens PR- & reklamaktiviteter.    
 
Nyckelord: Kontroversiellt, provokation, reklam, PR, offensive marketing, marketing, United 
Colors of Benetton, strategi samt varumärken. 
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1. Inledning 
 

1.1 Ämnesområde 

 

Inför min kommande kandidatuppsats så inledde jag mitt förfarande med att söka på internet 

och bland tidigare uppsatser, både på kandidat- och mastersnivå, för att få inspiration gällande 

mitt ämnesval. Jag stötte då på en artikel som behandlade ämnet provocerande PR genom 

Google och fann där min inspiration (http://www.svd.se/naringsliv/provocerande-bra-

pr_6885399.svd, 2013-04-22:21.37). Jag formade då min ursprungliga idé kring att undersöka 

fenomenet provocerande PR och reklam. Detta har under tidens gång, samt i och med vidare 

arbete med uppsatsen, reviderats till vad uppsatsen representerar idag – en studie avseende 

United Colors of Benettons kontroversiella reklamkampanj från 2011, Unhate. 

 

Anledningen till att jag valt just detta ämnesområde är för att jag finner kontroversiella 

tillvägagångssätt som avviker från det ”normala” vara intressanta ur en PR- och reklamsyn, 

samt att jag finner det vara intressant hur organisationer möjliggör användandet sig utav dessa 

kontroversiella marknadsaktiviteter i samband med egen varumärkesuppbyggnad. 

 

1.2 Syfte 

 

Mitt syfte med den här kandidatuppsatsen är att undersöka dem upplevelser och känslor som 

kontroversiell PR och reklam kan framkalla mellan en organisation och dess konsumenter. 

Mitt syfte är att undersöka mer specifikt hur United Colors of Benettons reklamkampanj 

Unhate upplevs utav konsumenterna, men även utav varumärkesexperter.  

 

Min användning utav kontroversiella marknadsaktiviteter definierar jag som ex. en 

reklamkampanj som potentiellt kan strida mot politiska, kulturella och religiösa normer och 

värderingar. Syftet med dessa kontroversiella marknadsaktiviteter, utifrån min tolkning och 

egen användning, är att framkalla debatt och diskussion, och för att på så sätt skapa ökad 

medvetenhet kring ett varumärke och framlyft område. Min utvalda reklamkampanj skapade 

en stor mängd skriverier och rapporteringar runt om i världen, både positivt och negativt, och 

därför uppfattar jag denna kampanj som av kontroversiell natur. 
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Jag vill förtydliga att jag inte eftersträvar att undersöka organisationens försäljningssiffror, 

utan jag har valt att avgränsa mig till relationsskapandet mellan organisationen och dess 

konsumenter, samt dennes upplevelser av organisationens varumärke. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

För att lyfta fram hur reklamkampanjen Unhate upplevs utav organisationens konsumenter så 

har jag valt att avgränsa mig till ett mindre antal frågeställningar. Min anledning till att jag 

valt att avgränsa mig på ett sådant sätt är för att ytterligare betona uppsatsens kärnämne, samt 

för ge mig själv möjligheten att vidare tillämpa mina utvalda teorier på mitt utvalda material. 

Detta anser jag inbringa möjligheten för mig att på ett mer djupgående sätt komma att bringa 

ny insikt till ämnet kontroversiell PR och reklam samt dess relationsskapande, både för mig 

som författare, och även för övriga som tar del utav denna kandidatuppsats. 

 

Frågeställningar jag har valt att utgå ifrån; 

 

- Hur kan United Colors of Benettons kampanj, Unhate, upplevas utav 

varumärkesexperter? 

 

- Hur kan United Colors of Benettons kampanj, Unhate, upplevas utav organisationens 

konsumenter? 

 

- Hur kan ett kontroversiellt tillvägagångssätt avseende kommunikationsaktiviteter mot 

konsument gynna, alternativt skada, varumärket enligt varumärkesexperter? 

 

- Finns det några skillnader eller likheter i hur konsumenter upplever 

reklamkampanjen, jämte hur varumärkesexperter upplever reklamkampanjen? 

 

1.5 Avgränsning 

 

Jag har till min kandidatuppsats valt att avgränsa mig till klädesföretaget, United Colors of 

Benetton, och deras reklamkampanj från 2011, Unhate. Reklamkampanjen Unhate är baserad  
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på fabricerade bilder, med temat olika världsledare som kysser varandra, se bilaga 1-5 för 

bildexempel. Dem olika världsledarna kysser alltså inte varandra på riktigt, utan kampanjen är 

fabricerad utav United Colors of Benetton för att skapa debatt och bringa uppmärksamhet till 

en värld utan hat och diskriminering (http://www.huffingtonpost.com/2011/11/16/benetton-

unhate-campaign-world-leaders-kissing_n_1097333.html, 2013-04-22:22.22). 

 

Jag har valt att avgränsa mig till United Colors of Benetton då jag upplever organisationen 

och dess varumärke som allmänt känt för sina kontroversiella reklamkampanjer, snarare än de 

reklamkampanjer avseende att representera en specifik produkt för organisationen. Jag har 

även valt att avgränsa mig till denna specifika reklamkampanj, Unhate, då jag anser den vara 

av kontroversiell natur genom att den skapat ökad debatt emellan olika etniciteter och 

samhällsgrupper, samt för att den inte enbart riktar sig till en specifik och snäv målgrupp, utan 

snarare mot konsumenterna i dess helhet, för att på så sätt skapa debatt inom massorna. 

 

I min avgränsning så har jag valt att enbart arbeta utifrån området Stockholm och de 

konsumenter som finns i Stockholm. Anledningen till denna form av geografisk avgränsning 

är för att jag själv är bosatt i Stockholm, och jag har därför, av bekvämlighetsskäl, valt att 

enbart arbeta utifrån området Stockholm i samband med min undersökning.  

 

Jag har även valt att avgränsa mig inom den specifika reklamkampanjen, alltså avseende mina 

tilltänkta reklambilder. Jag har avgränsat mitt bildmaterial till enbart tre utav dem fem 

reklambilderna, för att på så sätt nå de mer djupgående upplevelserna utav Unhate hos 

konsumenterna, och för att inte överösa mig själv och mina tilltänkta informanter med för 

mycket material att behandla. Med hänsyn till detta så har jag valt att avgränsa mig till enbart 

tre slumpmässigt utvalda reklambilder. 

 

Reklambilderna valdes ut genom att jag först tog fram bilaga 5, som jag personligen känt mig 

mest dragen till att undersöka, och sedan printade jag ut samtliga reklambilder, utöver bilaga 

5, inom kampanjen, vände dem upp och ned, pekade och lät slumpen avgöra vilka utav 

reklambilderna som jag skulle använda mig utav inför min undersökning. 
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1.5 Teoretiskt material 

 

Det teoretiska material som jag eftersträvar att använda mig utav till min teoretiska 

utgångspunkt samt utgångspunkten för uppsatsen i dess helhet är; 

 

- Strategic brand management: a European perspective (2012) av Kevin Lane Keller, 

Tony Apéria och Mats Georgson. 

 

- Corporate communication, ethics, and operational identity: A case study of Benetton 

(2009) en artikel skriven av Janet L.Borgerson, Jonathan E.Schroeder, Martin 

Escudero Magnusson och Frank Magnusson.  

 

- Att lyfta ett varumärke: Hemligheten bakom 50 av de största succéerna (2005) av 

Matt Haig, med översättning av Karin Ashing. 

 

- Kommersiell Mediekommunikation (1995) av Peer Franzén. 

 

- Reklam V: Deltänkande av reklamutredningen – Information i reklamen av Statens 

offentliga utredningar: Stockholm 1974:23, Utbildningsdepartementet. 

 

Borgerson, Schroeder, Escudero-Magnusson & Magnusson (2009) tillämpas mestadels inom 

mitt avsnitt avseende tidigare forskning, men till viss del även inom bakgrundsbeskrivningen 

utav United Colors of Benetton då jag anser att dem betonat viktig information om United 

Colors of Benettons historia och uppbyggnad. 

 

För att på bästa sätt tillämpa mina intervjuer samt för att styrka min metod med kvalitativt 

stöd inför min analys så ämnar jag även att ta hjälp av material med teoretisk grund inom 

tillvägagångssätt för kvalitativa metoder – intervjuer, urvalsförfarande samt fokusgrupper. 

Genom att kombinera min utvalda litteratur kring metod och teori så ämnar jag på så sätt 

finna kvalitativt stöd till mitt metodval. Inför detta avsnitt avser jag använda mig av:  
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- Kvalitativa intervjuer (2010) av Jan Trost. 

 

- Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) av Steinar Kvale & Svend Brinkmann. 

 

- Fokusgrupp: Ett enkelt sätt att mäta kvalitet (2000) av Christina Obert och Monica 

Forsell. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 United Colors of Benetton - från kläder till debatt 

 

”Benetton anser att det är viktigt för företag att ta ställning 

i verkligheten i stället för att använda sin reklambudget för 

att föreviga myten att dem kan göra konsumenterna lyckliga 

genom att bara köpa deras produkt” (Haig 2005:157) 

 

United Colors of Benetton är i grunden ett klädesföretag som härstammar ur 

Benettongruppen. De fokuserar sig på försäljning utav kläder runt om i världen, både för 

kvinnor, män och barn, och dem öppnade sin flaggskeppsbutik i Istanbul under 2009. 

Benettongruppen startades i sin tur år 1865 utav familjen Benetton och finns i över 120 länder 

runt om i världen (Borgerson, Schroeder, Escudero-Magnusson, Magnusson 2009:4). 

 

Jag upplever att Benetton är mest kända för just sina kontroversiella reklamkampanjer, som 

egentligen inte har något med den faktiska produkten att göra, organisationens 

klädesproduktion och klädesbutiker till trots. Dem här reklamkampanjerna genomförs i sin tur 

i samarbete med fotografen Oliviero Toscani, som agerar både som fotograf och producent för 

dessa kampanjer. Kampanjernas natur finns i varierande former av chockerande objekt och 

företeelser (http://www.benettongroup.com/group/business/stores, 2013-04-03:12.31, 

http://www.benettongroup.com/group/profile/group-history, 2013-04-03:12.32). 
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Ett exempel på organisationens ursprungliga reklamkampanjer av mer kontroversiell natur är 

den reklamkampanj från 1992 som United Colors of Benetton genomförde med hjälp utav en 

man vid namn David Kirbys. David Kirby var en ung AIDS aktivist, själv döende i AIDS, 

som i sin tur gav sitt tillstånd till Benettongruppen att ta del utav hans sista stund i livet, och 

för att sedan använda det insamlade bildmaterialet till en reklamkampanj för att öka 

medvetenheten och acceptansen kring HIV och AIDS (bilaga 1, 

http://theinspirationroom.com/daily/2007/benetton-pieta-in-aids-campaign/, 2013-05-

07:23.18). 

 

Ett annat exempel är den reklamkampanj från 1991 som United Colors of Benetton lade fram 

porträtterande ett nyfött, otvättat barn, med navelsträngen kvar. Dessa kampanjer inledde, 

enligt min uppfattning, kraftiga diskussioner runt om i världen kring hur långt United Colors 

of Benetton var villiga att gå för att uppmärksamma utvalda samhällsfrågor. Reklambilden 

porträtterande det nyfödda barnet klassades i Guiness World Records 2000 som den mest 

kontroversiella kampanjen därtill (bilaga 2, 

http://workhousemarketing.wordpress.com/tag/benetton-ads/, 2013-04-08:12.25). 

 

2.2 Unhate  

 

Reklamkampanjen Unhate lanserades hösten 2011 runt om i hela världen. Kampanjens syfte, 

enligt Benettongruppen själva, var att kampanjen avsåg bidra till att skapa ökad medvetenhet 

kring hat inom världens olika kulturer, och vidare även involvera samhällets kulturella ledare 

för att på så sätt ytterligare bekämpa världens hat och dess kulturella konsekvenser. I samband 

med reklamkampanjens lansering så startade även Benettongruppen The UNHATE 

Foundation, en stiftelse startad för att bidra till ett vidare skapande utav en världskultur utan 

hat (http://unhate.benetton.com/foundation/, 2013-04-08:11.39). 

 

Reklamkampanjen Unhate består utav en serie med fem olika reklambilder, porträtterande 

världsledare som kysser varandra. Jag har valt att avgränsa mig till tre reklambilder, samtliga 

med liknande motiv – världsledare som kysser varandra (http://unhate.benetton.com/unhate-

campaign-2011/, 2013-04-08:11.41); 
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- Den första utvalda reklamkampanjen porträtterar Tysklands förbundskansler Angela 

Merkel och Frankrikes fd president Nicholas Sarkozy. (bilaga 3) 

 

- Den andra utvalda reklamkampanjen porträtterar USAs president Barack Obama 

samt Venezuelas, numera avlidne, president Hugo Chávez. (bilaga 4) 

 

- Den tredje utvalda reklambilden porträtterar fd påven Benedictus XVI och Ahmed 

Mohamed el Tayeb, en egyptisk imam härstammande från Al Azhar moskén. (bilaga 5) 

 

Unhate har skapat stor debatt runt om i världen, både positivt och negativt, mestadels över 

internet och bland journalister. Trots de positiva åsikterna om reklamkampanjen i sin helhet så 

gjorde den katolska kyrkan och Vatikanen väldigt tydligt för Benetton att dem ej uppskattade 

reklambilden porträtterande den fd påven Benedictus XVI och Ahmed Mohamed el Tayeb, 

den egyptiske imamen. Vatikanen släppte ett offentligt meddelande om att dem ämnade ta till 

juridiska åtgärder jämte Benettongruppen om dem ej tog bort reklambilden avseende fd påven 

och imamen ur kampanjen (bilaga 5, http://www.huffingtonpost.co.uk/2011/11/16/benetton-

unhate-campaign-_n_1097329.html,  2013-04-08:11.46, 

http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/17/benetton-pope-kissing-ads?newsfeed=true, 

2013-04-08:12.04). 

 

Benettongruppens talesman svarade på dessa hot från Vatikanen med ett eget meddelande; 

 

"We reiterate that the meaning of this campaign is exclusively to combat  

the culture of  hatred in all its forms. We are therefore sorry that the use  

of the image of the Pope and the Imam has so offended the sentiments 

of the faithful. In corroboration of our intentions, we have decided, with  

immediate effect, to withdraw this image from every publication." 

 

Därmed togs alltså reklambilden porträtterande den fd påven och den egyptiske imamen ur 

reklamkampanjen (bilaga 5, http://www.guardian.co.uk/world/2011/nov/17/benetton-pope-

kissing-ads, 2013-04-08:12.11). 
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3. Teoretisk ram 
 

3.1 Eget antagande 

 

Mitt egna antagande är att Benettons PR- och reklamframgångar ligger i Benettongruppens 

innovation. Deras innovativa kampanjer samt förmågan att förvandla ett varumärke, inte bara 

till ett varumärke som representerar kläder, utan även till ett varumärke som representerar 

politik och mänskliga rättigheter, anser jag till stor del ligga till grund för Benettongruppens 

framgångar gällande kampanjen Unhate. 

 

Mitt antagande ang. Benettons tillvägagångssätt avseende deras kontroversiellt utformade 

reklammaterial är att det kontroversiella materialet skapar debatt och uppmärksamhet kring 

samhällsfrågor som eventuellt inte skulle tagit fullt lika mycket plats inom samhällets 

debattforum utan dessa nyskapande former av medieanvändning. Jag vill genom min studie 

pröva mitt antagande, för att på så sätt avgöra om mitt antagande har levt upp till en korrekt 

bild av verkligheten.  

 

3.2 Teoretiskt urval 

 

Från 1990 talet och framåt har United Colors of Benetton haft betydelse som ett utav världens 

mest kontroversiella varumärken. De går emot allt vad som heter traditionell PR- och reklam, 

och använder sig istället utav reklambilder och budskap baserat på viktiga händelser i livet. 

Genom att ha detta tillvägagångssätt så skapar Benettongruppen ett varumärke som 

representerar, inte bara dem själva och deras klädesproduktion samt försäljning, utan även 

verkliga samhällsproblem (Haig 2005:157). 

 

United Colors of Benetton erkänner sig vara trogna mot kontroversiella medieaktiviteter, då 

dem visat sig skapa mer intresse för varumärket, utöver dess produktion utav kläder. Detta har 

i sin tur även lett till en ökad plattform för att sprida organisationens budskap. Därför anser 

jag detta vara en kvalitativ teoretisk utgångspunkt - alltså att kontroversiella medieaktiviteter 

är positiva i den mån att dem skapar debatt och ökat intresse avseende viktiga sakfrågor 

(http://www.benettongroup.com/group/communication/advertising, 2013-04-09:16.02). 
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En teoretisk utgångspunkt som Haig lyfter fram är det faktum att United Colors of Benettons 

användande utav denna typ av kontroversiell annonsering skapade en större emotionell- och 

social kraft kring dessa samhällsproblem, mer än vad en redaktionell artikel skulle ha gjort. 

Haig (2005) betonar att Benettongruppens reklambudskap ofta väger tyngre än själva 

produkternas betydelse för publiken. Haig (2005) förklarar att Benetton har bidragit till 

ifrågasättandet utav brandingens och reklamens roll avseende hur och vart gränser skall dras 

inom reklambranschen (Haig 2005:157-158). 

 

Peer Franzén (1995) lägger, genom sin teoretiska ståndpunkt, stor vikt vid valet utav medier 

avseende kampanjens genomslag. Detta faller väl in i jämförelse med Haigs (2005) 

resonemang avseende att Benettons typ av kampanj kan anses vara så pass global och 

välrundad att den med största sannolikhet skulle vara kompatibel med de flesta medier 

(Franzén 1995:11-12, 39-45, Haig 2005). 

 

Franzén (1995) betonar även företagsledningens agerande vid eventuell dålig publicitet. 

Franzén (1995) redogör för att allt hänger på hur företagsledningen agerar vid eventuell dålig 

publicitet, avseende huruvida varumärket skadas eller gynnas. För visst kan ett varumärke 

gynnas vid dålig publicitet! Genom att agera förebyggande och korrekt vid eventuell dålig 

publicitet jämte dess publik så kan Benettongruppen gynnas utav alla former av debatt, 

positiva som negativa, då detta i sin helhet agerar som vidare varumärkesuppbyggnad 

(Franzén 1995:25-38). 

 

Keller, Apéria och Georgson (2012) redogör genom sin teoretiska utgångspunkt för vikten 

utav varumärkets image jämte publiken. De betonar vikten av en positiv varumärkesimage 

och styrkan i hur publiken sammankopplar varumärket och dess betydelse för samhället. 

Keller, Aspéria och Georgson (2012) lyfter fram att ett varumärkes framgång är beroende 

utav de varumärkesassociationer som konsumenterna innehar jämte organisationen (Keller, 

Apéria, Georgson 2012:54-102). 

 

Keller, Apéria och Georgson (2012) lyfter även fram vikten kring positiva associationer för 

publiken jämte ett varumärke. Utan denna styrka kan det vara svårt för ett varumärke att stå 

emot eventuell dålig publicitet. Denna styrka är minst sagt otroligt viktig när det handlar om  
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politiska ställningstaganden, i och med att politik är något som skapar stor debatt inom 

mångfalden, vilket även leder till en mer uppdelad publik. Keller, Apéria och Georgson 

(2012) lyfter även fram att om styrkan i varumärket finns etablerad på ett positivt sätt hos 

publiken, så är sannolikheterna större att varumärket överlever negativ publicitet och kan 

bygga vidare på de positiva associationer som finns inpräntade (Keller, Apéria och Georgson 

2012). 

 

Jag har även valt att använda mig utav Reklam V: Deltänkande av reklamutredningen – 

Information i reklamen av Statens offentliga utredningar: Stockholm 1974:23, 

Utbildningsdepartementet. Utredningen belyser vad publiken anses behöva för att forma en 

positiv/negativ, association till ett specifikt varumärke eller produkt, och hur dessa 

associationer formas hos publiken. Anledningen till att jag har valt den här utgåvan är för att 

en senare utgåva inte finns tillgänglig, och jag anser att utredningen bidrar till min uppsats 

med en kvalitativ teoretisk grund (Statens offentliga utredningar, reklamutredning 1974). 

 

En viktig teoretisk utgångspunkt som jag vill lyfta fram ur statens offentliga reklamutredning 

(1974) är att informationsbehovet för publiken påverkas av en mängd olika faktorer. Det finns 

alltså inte bara en faktor som är betydande inom skapandet av ett PR- och reklam budskap. 

Publiken formas utav individernas egna omständigheter, bl.a. erfarenheter kring ämnet, 

etnicitet, resurser, kön, m.m. och kan därför inte generaliseras, utöver de övergripliga faktorer 

som kan generaliseras, bl.a. geografisk position, samt i vissa fall ålder och kön, om man 

avgränsat sig på det sättet. En förutsättning för att kunna genomföra denna generalisering är 

att studien är genomförd med individer boende inom ett och samma område, där 

värderingarna är liknande, samt att man avgränsat sig till enbart ett kön och inom vissa 

åldersramar (Statens offentliga utredningar, reklamutredning 1974:29-49). 

 

Utifrån min tolkning av reklamutredningen så formas även sändarens position utifrån PR-

budskapet eller reklamens funktion. Sändarens position formas jämte publiken beroende på de 

budskap de avser att porträttera, samt med hjälp utav valet av medie- och reklaminnehåll. En 

provokativ reklamkampanj eller ett provokativt budskap kan alltså forma en relation som 

känns aningen mer osäker kring varumärket, jämfört med en reklamkampanj som enbart är 

relaterad till organisationen samt dess produkter och varumärke. 



	   15	  

Är all publicitet bra publicitet? Kontroversiell kommunikation och reklamkampanjen Unhate  Marlene Jakobsson 

 

3.3 Tidigare forskning 

 

Inom mitt utvalda område, reklam och PR, finns det en stor mängd tidigare forskning. Jag har 

därför valt att avgränsa mig till några exempel inom tidigare forskning som jag själv anser 

vara relevanta för min studie. Jag har funnit litteraturalternativ samt artiklar genom både 

Stockholms Universitetsbibliotek och även genom Adlibris som jag, baserat på dess titel och 

abstrakta avsnitt, ansåg vara intressant och kunde komma att bringa ny insikt till min uppsats. 

 

Ett exempel på tidigare forskning som jag funnit är bl.a. Corporate communication, ethics, 

and operational identity: A case study of Benetton (2009) en artikel skriven utav Janet 

L.Borgerson, Jonathan E.Schroeder, Martin Escudero Magnusson och Frank Magnusson. 

Denna artikel har jag funnit på www.sub.su.se, källa: Business ethics [0962-8770] år:2009 

vol:18 iss:3 sidor:209 -223. Artikeln redogör för den koppling som finns mellan varumärket i 

dess helhet jämte organisationens varumärke inom dess geografiska plats samt dess betydelse. 

I ex. Stockholm, där deras studie äger rum, visar dem på en tydlig koppling mellan geografisk 

plats och varumärkets image jämte organisationens konsumenter. 

 

Ett annat exempel på tidigare forskning är en artikel skriven utav Mark J. Barela, Executive 

Insights: United Colors of Benetton – From Sweaters to Success: An Examination of the 

Triumphs and Controversies of a Multinational Clothing Company (2003) som jag funnit på 

www.sub.su.se, källa: Journal of international marketing [1069-031X] år:2003 vol:11 iss:4 

sidor:113 -128. Artikeln förklarar den betydelse som infinner sig i de relationer som skapas 

jämte Benettongruppens producenter och dess distributörer, inte bara organisationens publik.  

Artikeln lyfter även fram betydelsen i att spara in på eventuella kostnader för att 

uppmärksamma reklamkampanjer, vilket enligt Barela (2003) sker genom att nå publiken på 

en mer tilltagande nivå och att nå publikens själ, för att på så sätt skapa storytelling kring 

kampanjen och varumärket. 

 

Ytterligare ett exempel på tidigare forskning är en e-bok som jag funnit på www.sub.su.se, 

Offensive Marketing: An Action Guide to Gaining Competitive Advantage (2004) av Hugh 

Davidson, Warren J. Keegan och Elyse Arnow-Brill. Artikeln redogör för betydelsen inom  
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offensive marketing som begrepp, och vad offensive marketing innebär. Davidson, Keegan 

och Arnow-Brill (2004) lyfter i sin helhet fram debatt kring varför offensive marketing är 

unikt för enbart ett mindre antal företag i världen och varför alla inte jobbar med det. De 

menar, utifrån min tolkning, att offensive marketing inte är lämpligt för dem som arbetar för 

mer kortsiktiga effekter, samt för dem som inte har en fullt utarbetad marknadsstrategi för 

offensive marketing samt dess eventuella påföljder.  

 

Davidsons, Keegans och Arnow-Brills (2004) betonar även vikten av relationsmarknadsföring 

i artikeln. De menar, utifrån min tolkning, att fokus inom marknadsföring bör finnas kring 

relationer och dess uppbyggnad mellan en organisation och dess publik, istället för fokus på 

försäljningssiffror. Inom detta innefattas även arbete med offensive marketing, dock på en 

nivå med mer långsiktiga effekter. 

 

3.4 Sökord 

 

I min eftersökning utav tidigare forskning samt tillämpningsbara teorier har jag använt mig 

utav dessa sökord; Kontroversiellt, provocerande reklam, provocerande PR, reklam, PR, 

bildanalys, offensive marketing, marketing, United Colors of Benetton, Benetton, samt 

varumärken. 

 

4. Metod 

 
4.1 Metodval 

 

Som metod för denna uppsats har jag valt att använda mig utav semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer samt en fokusgrupp, utifrån ett standardiserat intervjuförfarande. (Trost 2010:39-

40). I samband med mitt val utav metod utgick jag med frågan, Vad ämnar jag belysa med 

respektive intervjuform? 

 

Grunden till mitt metodval härstammar i Trosts (2010) metodbeskrivning avseende kvalitativa 

metoder. Trost (2010) lyfter fram att en kvalitativ intervju går ut på att förstå den intervjuade  
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och dennes tankesätt, erfarenheter och föreställningsbild avseende ett utvalt ämnesområde. 

Om man ser till syftet med min undersökning och mitt utvalda material så anser jag att den 

här metoden, utifrån den övergripande definieringen, är mest kompatibel med resultatet som 

jag vill uppnå (Trost 2010:25-37). 

 

Kvalitativa intervjuer utmärks, enligt Trost (2010) av att intervjuaren ställer mer konkreta och 

raka frågor, i kombination med ostrukturerade frågor utav mer öppen natur, och att man i sin 

tur tar del utav nya, mer komplexa och innehållsrika svar från den intervjuade parten. Ur detta 

material kan man sedan lyfta fram många olika åsikter och mönster, vilket leder till ett väl 

grundat material (Trost 2010:25). Det är det här resultatet jag vill uppnå.  

 

Semistrukturerade intervjuer innebär att jag som intervjuare först avgör vilket ämne som skall 

behandlas. Sedan lägger jag upp frågeområden som jag vill skall behandlas och besvaras. I 

samband med min intervju så är det dock respondenterna själva som avgör ordningsföljden på 

mina frågeområden och hur samtalet skall fortskrida. Det är alltså respondenterna som avgör 

när ett visst frågeområde behandlas, beroende på dialogens natur (Trost 2010:40-42). 

 

Det jag vill göra med mina semistrukturerade intervjuer är att belysa de individuella nyanser 

och perspektiv som enbart kan belysas genom en semistrukturerad kvalitativ intervju (Trost 

2010). Med detta vill jag betona dem individuella reflektioner och åsikter kring mitt utvalda 

material för att sedan kombinera och analysera dessa perspektiv tillsammans med mina 

kompletterande metoder.  

 

Jag har totalt intervjuat 10 personer, både konsumenter och varumärkesexperter. Jag utgick 

med målet att intervjua två privatpersoner ur organisationens publik samt två 

varumärkeskunniga, dock så insåg jag snabbt att detta inte skulle vara tillräckligt för att själv 

se mitt arbete som välgrundat och kvalitativt. Jag kände helt enkelt att det saknades något 

inom mitt tillämpningsavsnitt och att mitt ämne inte var empiriskt mättat. Jag reviderade 

därmed min utgångspunkt, och utgick istället från att samla in så mycket data som möjligt, 

tills jag kände att materialet var empiriskt mättat, och att jag hade tillräckligt med data för att 

kvalitativt slutföra min uppsats och därmed även uppnå mitt syfte.  
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4.2 Urvalsförfarande 

 

Jag inledde mitt urvalsförfarande med att skicka ut e-postmeddelanden till ett flertal 

varumärkesexperter som jag var intresserad av att prata med, både genom PR- samt 

reklambyråer, samt även till Institutionen för reklam och PR på Stockholms Universitet. Jag 

förde sedan en dialog med de som visat intresse för att träffa mig och delta i min studie. Vi 

bestämde sedan tid och plats för att ses. Utifrån Trosts (2010) teori kring urval så har jag inför 

mitt urval gällande varumärkeskunniga använt mig utav strategiskt urval, bekvämlighetsurval 

samt snöbollsurval kombinerat (Trost 2010:137-142). 

 

Min första respondent, Richard Yams, blev jag rekommenderad att kontakta utav Anna 

Fribergh, fd Senior Associate på Burson-Marsteller, och blev därmed alltså till viss del även 

utvald genom snöbollsurval. Även min tredje respondent, Erik Modig, blev utvald utifrån 

snöbollsurval. Jag kontaktade Institutionen för reklam och PR på Stockholms Universitet som 

i sin tur förmedlade kontakt mellan mig och Modig. 

 

Jag har valt att använda mig utav tre st varumärkesexperter, som alltså arbetar med 

varumärkesuppbyggnad och målgrupper på en daglig basis, samt aktivt använder sig utav PR- 

och reklam inom sina yrkesområden. Jag anser att dessa varumärkesexperter innehar så pass 

stor expertis inom mitt utvalda område att dem kommer tillföra stor betydelse för mig 

avseende att dem kan bistå mig att besvara mina frågeställningar genom att bidra till ett 

empiriskt mättat material. 

 

Min första varumärkesexpert, Richard Yams, träffade jag på hans arbetsplats på Mäster 

Samuelsgatan 56, kl. 16.00 en måndag eftermiddag. Intervjun tog ca 1h och 10 min. Yams 

arbetar som Manager på Burson-Marsteller. Han har bl.a. ansvar för byråns Technology 

Practice. Yams har tidigare bl.a. varit med och startat PR-byrån Agera PR och har även 

erfarenhet från PR-byråerna Lewis PR och Informedia (http://burson-

marsteller.se/2012/09/burson-marsteller-rekryterar-richard-yams/, 2013-04-09:12.07). 

 

Min andra varumärkesexpert, Erik Modig, träffade jag kl. 16.00 en tisdag eftermiddag på hans 

arbetsplats på Stockholms Universitet, Institutionen för reklam och PR.  
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Intervjun tog ca 35 min. Modig arbetar idag som Assistant Professor på Center for Consumer 

Marketing på Handelshögskolan i Stockholm, samt att han även föreläser på Institutionen för 

reklam och PR på Stockholms Universitet. Han har tidigare doktorerat inom 

konsumentmarknadsföring, och han bedriver idag forskning inom kreativ reklam och 

marknadskommunikation, samt hur dessa i sin tur påverkar konsumenterna.  

Min tredje varumärkesexpert, Mats Georgson, träffade jag klockan 10.30 en fredag förmiddag 

på Café Publik i PUB-huset i Stockholm. Intervjun tog ca 38 min. Georgson är VD på 

GEORGSON & CO, samt att han innehar en Ph.D. Georgson tog själv sin fil.kand. på JMK 

under 90-talet. Georgson anses utav vissa idag vara en utav Sveriges främsta 

varumärkesexperter. Det var även Georgson som inspirerade mig inför mitt ämnesval till 

denna kandidatuppsats (http://www.svd.se/naringsliv/provocerande-bra-pr_6885399.svd, 

2013-04-09:11.59). 

 

Jag valde att med dessa varumärkeskunniga träffa dem på deras egna föreslagna 

intervjuplatser. Anledningen till detta är för att på så sätt få dem att känna sig extra bekväma 

med själva intervjuförfarandet, då dem själva valt platsen och därför känner sig trygga där, 

och för att på så sätt även få dem att känna sig bekväma med att lyfta fram sina professionella 

tankar och perspektiv, genom att inbringa någon form utav professionell övertagskänsla hos 

dem (Trost 2010:65-66, Kvale & Brinkmann 2009:159-163). 

 

Inför mina intervjuer avseende konsumenternas upplevelser så har jag använt mig utav 

bekvämlighetsurval samt strategiskt urval (Trost 2010:137-141). 

 

Min första respondent, Conny Otterström, träffade jag utanför Benettons butik på Hamngatan 

10-14 i Stockholm. Han är 48 år, boende i Järfälla utanför Stockholm, och arbetar som 

egenföretagare inom snickeri och bygg. Jag tog initialt kontakt med Otterström gällande att 

delta i min fokusgrupp, detta visade han dock ej intresse för. Jag lyckades i samband med vår 

dialog kring fokusgruppen övertala honom att genomföra en enskild intervju med mig istället, 

och detta genomförde vi direkt utanför butiken för att på så sätt förenkla förfarandet för 

Otterström då han ansåg sig ha ont om tid. 
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Även min andra respondent är en kvinna som jag träffade utanför Benettons butik på 

Hamngatan 10-14 i Stockholm. Jag tog kontakt med henne för att vara en del i min 

fokusgrupp, dock så hade hon ej möjlighet just vid det tillfället då hon hade bråttom, men hon 

erbjöd sig att möta upp med mig en timme senare om jag var intresserad. Detta tog jag 

gladeligen emot och vi träffades enligt överenskommelse en timme senare på Espresso House, 

ett café precis i närheten. Denna respondent ville inte bli inspelad och ville heller inte vara 

delaktig med namn i uppsatsen, så den här respondenten är vidare hänvisad till som X. Hon är 

33 år gammal och är boende i Solna med sin man och två barn. 

 

Mina respondenter avseende min fokusgrupp är utvalda genom strategiskt urval, 

bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. Jag inledde med att etablera kontakt med två tjejer 

som kom ut ur United Colors of Benettons butik på Hamngatan i Stockholm, vidare hänvisade 

till som A samt B. Dessa tog även med en utav sina manliga vänner, C. Sedan närmade jag 

mig en äldre dam och äldre en herre som kom ut ur butiken, D, E, och samtliga deltog 

gladeligen efter att jag förklarat syftet.  

 

A är 18 år, kvinna, boende i Stockholm city, och studerar statsvetenskap. A är vän med B 

samt C. 

 

B är 19 år, kvinna, boende i Barkarby och studerar statsvetenskap. B är vän med A samt C. 

 

C är 19 år, man, boende i Stockholm city och studerar fysik. C är vän med A samt B. 

 

D är 56 år, man, boende på Lidingö och är förtidspensionerad. D är även gift med E. 

 

E är 52 år, kvinna, boende på Lidingö och arbetar som barnmorska på Danderyds Sjukhus. E 

är även gift med D. 

 

Med min fokusgrupp vill jag betona de olika nyanserna inom en övergripande form, utan 

fokus på vem som säger vad. Jag vill alltså få fram flera olika perspektiv inom ett 

intervjuförfarande för att på så sätt samla in så mycket data som möjligt och med  
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flera olika nyanser utav perspektiv. Obert och Forsell (2000) lyfter fram vikten av att en 

fokusgrupp inte bör, och inte kan, ersätta andra källor, utan att de enbart skall komplettera 

med vidare konsumentperspektiv. Därför har jag inte enbart använt mig utav fokusgrupper 

som ensam metod (Obert & Forsell 2000:20). 

 

4.3 Datainsamling/Intervjuförfarande 

 

Jag inledde mina intervjuförfaranden med att presentera mig själv samt syftet med min 

kandidatuppsats. Jag ansträngde mig för att inte använda begrepp som skulle implementera ett 

specifikt begrepp hos respondenten, och därmed påverka resultatet. Omgående efter min egen 

presentation så betonade jag igen de etiska ståndpunkter jag utgått ifrån, och förklarade att 

respondenterna när som helst kan avbryta intervjun. Jag gick sedan vidare med 

intervjuförfarandet samt mina semistrukturerade frågeområden, se bilaga 6-8. När jag ansåg 

materialet vara empiriskt mättat, och att respondenten inte hade vidare reflektioner att lyfta 

fram så avslutade jag intervjun och tackade respondenten för dennes samarbete.  

 

Ingen utav mina respondenter avseende min fokusgrupp ville vara delaktiga med namn, 

varken i transkriberingen eller i den faktiska uppsatsen Utifrån Kvale & Brinkmanns (2009) 

teori måste jag som forskare respektera detta, utifrån de etiska regler som finns för kvalitativa 

intervjuer. Utav respekt för mina informanters önskemål så har jag enbart använt mig utav 

bokstäver för att representera varje informant, både avseende transkribering och inom min 

slutgiltiga resultatredovisning (Kvale & Brinkmann 2009:77-96). 

 

Temat avseende min fokusgrupp är framlyft utifrån mitt avgränsade material. Temat samt 

genomförandet är även inspirerat utav mina intervjuguider. Se bilaga 7 avseende teman för 

min genomförda fokusgrupp. 

 

Mina intervjuförfaranden med mina utvalda konsumenter tog plats på Espresso House, ett 

café i närheten utav United Colors of Benettons butik på Hamngatan 10-14 i Stockholm, samt 

direkt utanför butiken. Mina intervjuförfaranden med mina konsumenter tog plats på 

eftermiddagen och varierar mellan 16 min och 34 min. 
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Mina intervjuförfaranden med mina utvalda varumärkesexperter tog plats på deras respektive 

arbetsplatser samt på Café Publik, ett café lokaliserat i PUB-huset, angränsande till 

Drottninggatan i Stockholm. Intervjuförfarandena tog plats på förmiddag med en, och på 

eftermiddagen med två. Intervjuförfarandena varierade mellan 35 min och 1h 10 min. 

 

Mitt intervjuförfarande med min utvalda fokusgrupp tog plats på Espresso House, ett café i 

närheten utav United Colors of Benettons butik i Stockholm. Intervjuförfarandet tog plats på 

eftermiddagen och tog 38 min. 

 

4.4 Etiska ståndpunkter 

 

När jag genomför en kvalitativ intervju med en respondent så är det, utifrån Kvale & 

Brinkmanns (2009) samt Trosts (2010) teori viktigt att jag som intervjuare respekterar etiska 

ståndpunkter, både inför och efter intervjuförfarandet. I samband med min introduktion utav 

min uppsats så informerade jag mina respondenter om de etiska ståndpunkter jag arbetar 

utifrån, alltså att enbart jag själv avser behandla min insamlade data från intervjuförfarandet, 

samt att jag arbetar under tystnadsplikt. Genom att förklara detta för mina respondenter så 

ville jag att vinna respondenternas förtroende, och på så sätt skapa möjligheter för dem att tala 

helt fritt om sina reflektioner och upplevelser kring reklamkampanjen (Kvale & Brinkmann 

2009:77-96, Trost 2010:61-65, 123-130). 

 

Jag bad även respondenterna om deras samtycke för att spela in samtalet. Jag förklarade att 

det var en nödvändighet för att korrekt kunna redogöra för respondenternas upplevelser och 

att jag enbart skulle använda mig utav inspelningen till att uppnå mitt syfte med denna 

undersökning. Detta accepterade i stort sett alla respondenter, förutom respondent X. 

Respondent X kände sig inte fullt bekväm med att bli inspelad, och jag fick därför anteckna 

under hela intervjuförfarandet samt anteckna så många direkta citat som möjligt. Med min 

fokusgrupp stötte jag även på problem med att dem ej ville bli inspelade. Dessa respondenter 

lyckades jag dock övertala till att få spela in dialogen, detta genom att förtydliga att jag har 

tystnadsplikt, och med garanti på att jag skulle radera inspelningen omgående efter att jag 

transkriberat materialet. Övriga respondenter samt varumärkesexperter var öppna för att bli 

inspelade (Kvale & Brinkmann 2009:77-96, Trost 2010:61-65, 123-130). 
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4.5 Intervjuguide 

 

I samband med mina kvalitativa intervjuer så har jag använt mig utav två intervjuguider, en 

för varumärkesexperterna och en för konsumenterna, se bilaga 6 samt 8. Jag har även använt 

mig utav en separat temaformulering avseende min fokusgrupp, se bilaga 7. Jag har, som 

tidigare nämnt, använt mig utav semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att intervjuguiden 

enbart innehåller några få öppna frågeområden som under själva intervjun inte har någon 

speciell följdordning. Det är respondenterna själva som styr ordningsföljden. Jag har använt 

mig utav öppna frågeområden för att på så sätt kunna bygga vidare med frågor baserade på 

informantens egna svar till de öppna frågorna. Detta för att på så sätt forma intervjun efter 

respondenten, och låta respondenten styra dialogen (Kvale & Brinkmann 2009:115-137, Trost 

2010:39-42, 71-74). 

 

Jag vill betona att samtliga frågeområden som presenteras och används i min intervjuguide, 

som grund för mina kvalitativa intervjuer, härstammar och är inspirerade ur samma 

frågeställningar som finns presenterade under avsnittet Frågeställning på s. 6. 

 

4.6 Problematik 

 

Ett problem som uppstod för mig i samband med min datainsamling var möjligheten att spela 

in själva intervjuförfarandet, och därmed även presentera en korrekt transkribering. Detta 

skedde dock endast med respondent X. Även fokusgruppen var emot att bli inspelade initialt, 

dock lyckades jag övertyga dessa deltagare. 

 

Avsaknaden av inspelning med respondent X orsakade att jag inte fullt ut kunde koncentrera 

mig på vad respondent X lyfte fram under samtalets gång, utan att mitt fokus snarare befann 

sig kring att genomgående anteckna och analysera de reflektioner som betonades samt 

sammanfatta med hjälp utav stödord och direkta citat. 

 

Jag anser att det hade vart önskvärt med inspelning, för att förenkla min resultatredovisning 

samt slutdiskussion. Trots problematiken anser jag att respondent X bidragit på ett positivt 

sätt till min uppsats, och gett mig mer grund för diskussion och analys. 
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5. Resultatredovisning  
 

5.1 Struktur 

 

Jag har valt att strukturera upp min resultatredovisning utifrån mina utvalda reklambilder. Jag 

vill inledningsvis se till Nicholas Sarkozy & Angela Merkel – bilaga 3, sedan president 

Obama & president Chavez – bilaga 4, samt slutligen påven & den egyptiske imamen – bilaga 

5. Min struktur avseende min resultatredovisning härstammar ursprungligen i hur jag själv 

initialt upplevde reklambilderna, och vilken jag påverkades minst/mest utav. 

 

Jag ämnar presentera resultatet kring reklambilderna utefter intervjuns struktur och 

genomgående tillämpa samtliga perspektiv och empiri, snarare än att strukturera upp mitt 

förfarande och mina resultat utifrån respektive informant. Detta förenklar även processen 

kring att jämföra de framlyfta perspektiven. Jag ämnar även att genomgående belysa och 

besvara mina framlyfta frågeställningar, se avsnitt Frågeställning på s. 6. 

 

Genom att strukturera upp min resultatredovisning på detta sätt så har jag, samt de som tar del 

utav denna uppsats, enligt mig en bättre överblick kring vad som lyfts fram avseende 

respektive reklambild. Det finns även en tydligare överblick avseende de mönster och 

samband som lyfts fram som betydelsefulla i och med resultatredovisningen för respektive 

reklambild.  

 

5.2 Nicholas Sarkozy & Angela Merkel, bilaga 3 

 

”Haha, gör dom det på skämt eller?” – Respondent B 

 

Respondent X redogör för att hon upplever bilaga 3 som att dem innerligt tycker om varandra 

i verkliga livet. Hon betonar att dem ser lyckliga ut, och att dem ser ut som att dem är 

bekväma med varandra. Just denna specifika reklambild anser hon själv inte vara särskilt 

känsloframkallande i någon form, i och med att den är så pass alldaglig. 
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Även Otterström reflekterade kring objektens relation till varandra i verkliga livet. Otterström 

lyfte fram att objekten såg bekanta ut, som att dem känner varandra väl. Otterström 

redogjorde även för en positiv upplevelse utav reklambilden, i och med objektens 

porträttering som bekväma med varandra, vilket Otterström reflekterade kring som positivt 

för världens politiska sakfrågor – en trygghetskänsla helt enkelt. 

 

Fokusgruppen betonade reflektioner kring bilaga 3 som jag anser vara relaterade till 

respondent X:s användning utav begreppet alldaglig. Samtliga deltagare i fokusgruppen 

redogjorde för reklambilden som normal och vardaglig, och dem kunde därför inte utläsa 

särskilt mycket mer än att reklambilden syftar till att lyfta fram kärlek och glädje.  

 

Respondent A i fokusgruppen förklarade även att både Merkel och Sarkozy ler på 

reklambilden, vilket styrkte resonemanget kring syftet med reklambilden. Detta skapade i sin 

tur debatt inom gruppen, avseende hur reklambilden upplevs, och huruvida den anses vara 

seriös eller formad på ett skämtsamt sätt om vardagen. Utifrån respondent X:s perspektiv 

innebär denna ”skämtsamhet” att publiken kan ha svårt att ta till sig huruvida motivet är ”sant 

eller falskt”. Både respondent X och deltagarna i fokusgruppen redogör för budskapet inom 

reklambilden som aningen diffust, och att det därför är svårt att verkligen förstå vad de skulle 

vilja uppnå med denna reklambild.  

 

Respondent X lyfte fram ytterligare en faktor som kan vara bidragande till att reklambilden 

uppfattas som mer vardaglig – vart och hur bilden är ”fotad”. Respondent X redogör för att 

bilden framställs som fotad utomhus framför en mur. Hon lyfter vidare fram att reklambilden 

utav henne upplevs som att Sarkozy och Merkel träffas ute på gårdsplanen vid ex. tyska 

ambassaden efter en lång dag på jobbet, och då omfamnas i en kyss innan dem åker hem 

gemensamt. Med andra ord, normala aktiviteter för ett par. 

 

Även Otterström lyfte fram kontraster kring reklambildens disposition. Otterström 

reflekterade, precis som respondent X, kring hur reklambilden var ”fotad”, samt berör även 

ämnet kring sårbarhet och privata stunder. Otterström lyfte fram ”fotot” som taget ur ett privat 

fotoalbum, och ifrågasätter Benettons användande utav reklambilder som kan upplevas som 

privata bilder, speciellt om man ser till objektens kulturella och samhälleliga status. 
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Statens reklamutredning (1974) ger medhåll till respondenternas redogörelser, alltså att det 

som känns bekant för oss i vår vardag, ex. en man och en kvinna som kysser varandra, en 

kvinna som går över gatan, en man som kör bil, m.m., inte påverkar oss fullt lika mycket. 

Genom det vardagliga formar vi egna associationer till reklamkampanjen samt hur vi upplever 

den och varumärket, baserat på vårt individuella liv och personliga egenskaper. Det kan alltså 

kännas lätt för respondent X samt deltagarna i fokusgruppen att acceptera bilaga 3 som 

naturlig, och inte ifrågasätta innehållet på samma sätt som man skulle ifrågasätta något som vi 

inte finner fullt lika bekant för oss som individer (Statens offentliga utredningar, 

reklamutredning 1974:29-49). 

 

Richard Yams lyfte fram bilaga 3 som förutsebar och avsaknad utav kreativitet. Yams lyfter 

fram att reklambilden porträtterande Merkel och Sarkozy inte tillför särskilt mycket till 

varumärket, och inte heller till sakfrågan kring minskat hat, ur en expertsynvinkel. Yams lyfte 

även fram den faktorn att det finns kulturer inom delar utav Europa där man kysser varandra 

på munnen, och att det därför kan vara svårt för konsumenterna att avgöra huruvida 

reklambilden skall inneha någon speciell betydelse eller ej. En kontrast till detta som Yams 

betonade, som även är relaterat till hur Otterström reflekterade kring reklambildens 

disposition, var att reklambilden till viss del även kan upplevas som förbjuden, alltså att 

reklambilden porträtterar en privat och intim situation, som vi inte borde få ta del utav. Detta 

innebär i sin tur även en ökad sårbarhet hos objekten.  

 

Ytterligare en kontrast som Yams framförde var Merkel som objekt i reklambilden. Yams 

redogör för Merkel som väldigt konservativ, samt att betydelsen i reklambilden hänger mer på 

Merkel än Sarkozy i samband med Merkels positionering inom samhället som konservativ 

och återhållsam. Betydelsen inom reklambilden infinner sig alltså till stor del utifrån 

objektens status hos publiken, inte minst utifrån publikens egna individuella förhållanden 

samt egna kulturella associationer.  

 

Även Erik Modig redogjorde bilaga 3 som rörig sett till dess disposition. Modig upplevde 

reklambilden som ett enda stort effektsökeri, enbart med lockelse att bryta igenom kulturella 

ramar för reklam. Modig framförde att detta effektsökeri enbart leder till en vidare rörig 

avkodning för publiken, och att detta i sin tur kan leda till negativa associationer jämte  
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varumärket, och mycket frustration för konsumenterna. Modig redogör för att Benetton har 

försökt slänga in för mycket i en och samma reklambild.  

 

Modig betonar även att reklambilden enbart ser ut att porträttera den rebelliske sonen/dottern 

som försöker göra uppror, vilket enligt Modig i sin tur inte bringar ny insikt till sakfrågan 

kring minskat hat. Modig redogör alltså för att budskapet jämte konsumenterna och publiken 

kan gå förlorat avseende bilaga 3, utifrån hans expert-perspektiv.  

 

Georgson framförde att bilaga 3 i många konsumenters ögon kan upplevas som sanningsenlig, 

dvs. att den porträtterade händelsen faktiskt kan ha hänt. Detta menar Georgson kan framkalla 

både positiva och negativa inverkningar för konsumenterna jämte varumärket, beroende på de 

individuella kulturella aspekterna och individens egna samhälleliga förhållanden. 

 

Georgson redogör för att syftet, som han upplever bilaga 3, till viss del faller i skymundan. 

Georgson lyfter istället fram att publiken, genom denna reklambild, till viss del kan lyckas 

forma egna ställningstaganden till diverse olika samhällsfrågor, dock nödvändigtvis inte jämte 

de specifika samhällsfrågor som Benetton syftar till att belysa med denna reklambild. Denna 

betydelse till samhällsfrågor menar Georgson skapas genom publikens egna kulturella 

värderingar, snarare än utifrån Benettons ställningstagande inom en specifik sakfråga. 

Georgson redogör alltså för att Benettons syfte med denna reklambild, till stor del, går 

förlorat, även om reklambilden till viss del påverkar konsumenterna, avseende andra 

samhällsfrågor. 

 

5.3 Sammanfattning, bilaga 3 

 

Sammanfattningsvis så redogjorde mina konsumentrespondenter för reklambilden som att 

objekten tycker om varandra i verkliga livet, och att objektens framställning inger en form av 

trygghetskänsla. Reklambilden upplevdes även som alldaglig, och ett arbete för kärlek och 

glädje. Konsumentrespondenterna betonade även ett aningen diffust budskap i reklambilden. 

 

Mina varumärkesexperter betonade avsaknad av kreativitet i reklambilden, och att 

reklambilden endast är en form av effektsökeri. De framförde även att avkodningen, dvs 
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konsumenternas möjlighet att tolka budskapet, som rörig och svår. De framförde även att 

reklambilden inte bringar någon ny insikt till ämnet kring kärlek över hat, dock så redogjorde 

de även för att reklambilden, utav konsumenterna, kan upplevas som sanningsenlig, alltså att 

det är en faktisk bild av en riktig händelse. 

 

5.4 President Obama & president Chavez, bilaga 4 

 

”Wow, okej, Chavez.. Känns inte det lite olämpligt 

i och med att han är död nu?” – Respondent D 

 

Respondent X förklarade inledningsvis att det hade vart underbart med en president som stod 

upp för gay-rättigheter inom politiken på det sättet som objekten gör i reklambilden. Hon 

förklarade även att just denna reklambild inte är fullt lika alldaglig som bilaga 3, sett utifrån 

hennes personliga egenskaper, därför kunde hon känna en starkare reaktion jämte bilaga 4.  

 

Även Otterström reflekterade över gay-rättigheter avseende bilaga 4, dock stod Otterström i 

kontrast till respondent X i den mening att Otterström lyfte fram bilaga 4 som olämplig till 

viss del, i den meningen att man porträtterar objekten som gay, eftersom att objekten inte är 

gay i verkliga livet. Otterström lyfter fram att det kan vara upprörande och provocerande för 

vissa att ta del av reklambilden, enbart utifrån gay-aspekten, vilket då kan göra att man istället 

blir irriterad över reklambilden istället för att engagera sig i betydelsen. 

 

Inom fokusgruppen så mottogs bilaga 4 initialt på ett positivt sätt. Deltagarna lyfte fram 

reklambilden som ett betydelsefullt ställningstagande kring homosexuella rättigheter och en 

viktig ståndpunkt avseende jämlika rättigheter för alla. Halvvägs in i debatten kring de 

positiva aspekterna lyfte även respondent D, den äldre herren i fokusgruppen, fram att 

reklambilden utav honom upplevs som rätt negativ och olämplig i samband med att president 

Chavez numera är avliden.  

 

En negativ aspekt som respondent D, respondent X samt Otterström betonar kan relateras till 

varandra avseende hur Benetton eventuellt kunde komma att skada objektens individuella 

rykten, specifikt avseende deras sexualitet och personliga tillvaro. Samtliga respondenter  
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redogör för att dem inte menar att homosexualitet skulle vara fel, dock så lyfte de fram att 

homosexualitet fortfarande ett uppmärksammat ämne än idag, och detta kunnat leda till 

skadlig debatt kring objektens individuella image, snarare än uppmärksamhet avseende det 

arbete dem utför inom den politiska världen. Ett exempel som respondent X gav, avseende 

skadliga effekter för objektens personliga image, var att president Chavez levt som 

homosexuell under sin levnadstid, och att United Colors of Benetton, ämnade ”outa” honom 

efter hans död.  

 

Vidare associationer som respondent X lyfte fram var att reklambilden avsåg representera 

mänskliga rättigheter samt att bidra till positiva associationer avseende både president Chavez 

samt president Obama. Även fokusgruppens samtliga respondenter ger medhåll till detta i och 

med att dem lyfter fram betydelsen kring att reklambilden representerar mänskliga rättigheter, 

jämställdhet, kärlek, och acceptans. 

 

Även Otterström och respondent X lyfte fram detta. Vidare så redogör även respondent X för 

att porträtteringen i bilaga 4 skapade en känsla utav trygghet hos henne. Tryggheten lyfter 

respondent X fram som härstammande i att reklambilden framställs som fotograferad inom en 

större folksamling. Med detta redogör hon för att president Obama och president Chavez 

skulle vara väldigt trygga i sin egen sexualitet och därmed även trygga i sig själva som 

individer och i deras offentliga positioner. 

 

Respondent X betonade att betydelsen i bilaga 4 tydligt kretsade runt hennes individuella 

kulturella koppling jämte president Obama och president Chavez. Hon erkänner sig att inte ha 

lika mycket personlig erfarenhet utav president Chavez, och att hon därför känner sig mer 

dragen utav sina personliga associationer till president Obama. Respondenterna inom 

fokusgruppen reflekterar inte fullt lika mycket över deras individuella kulturella associationer. 

Istället lyfter dem fram de övergripliga kulturella associationer som finns inom vårt samhälle 

idag, både gällande sexualitet, etnicitet och mänskliga rättigheter. 

 

Den initiala reaktion som Yams valde att redogöra för var betydelsen kring att Chavez huvud 

framställs som större än Obamas huvud. Yams redogjorde för att detta kan vara ett trick från 

Benettons sida, för att på så sätt få publiken att djupare se över budskapet och tillge egen  
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betydelse till reklambilden. Yams lyfte fram att Obama till viss del framställs som mindre än 

Chavez, vilket är en tydlig kontrast jämte deras faktiska maktposition inom politiken. Yams 

lyfte även fram att Chavez porträtteras som drivande i kyssen, och att Obama snarare 

porträtteras som överraskad, och liknar Obamas reaktion till ”den motvillige dejten”. 

 

Yams redogör för det ”förbjudna” även i denna reklambild, alltså den intima situationen jämte 

objekten, inte minst sett utifrån gay-aspekten. Yams lyfte fram att denna reklambild kan bidra 

till att publiken reflekterar ytterligare över dess egna reaktioner kring gay-aspekten, vilket 

bringar positiv betydelse till reklambilden. Dock menar Yams att Unhate-budskapet inte 

räcker hela vägen fram, och att reklambilden snarare kretsar kring ett publikfrieri, jämte att 

vara tydlig med vad reklambilden ämnar belysa. 

 

Yams redogjorde även för att denna reklambild kan agera som populäriserande utav utbredda 

samhällsfrågor, vilket kan bringa negativa associationer hos konsumenterna jämte 

varumärket. Yams betonade även för att denna aspekt kan bidra till en ”kittlande effekt” hos 

publiken avseende önskad öppenhet och mottaglighet, dock upplever Yams ej att 

reklambilden på något sätt skulle leda till direkta attitydförändringar kring samhällsfrågan. 

 

Modig reflekterar kring bilaga 4 på samma sätt som med bilaga 3. Dock så lyfter Modig fram 

att bilden ser förskjuten ut avseende dispositionen. Detta liknar jag till Yams redogörelse 

avseende storleken på objektens huvuden. Modig lyfter även fram att denna reklamkampanj i 

sin helhet skulle fungera bättre outdoor, på lite längre avstånd, snarare än i print, då den kan 

upplevas som mer rörig i dispositionen ju närmre man befinner sig reklambilden.  

 

Inom bilaga 4 framför Modig gay-aspekten som en bidragande faktor till hur vi kulturellt sett 

formar våra associationer och känslor jämte ett varumärke. Modig lyfter fram att bilaga 4, 

utav honom, upplevs som mer provokativ i den mån att scenariot inte stämmer överens med 

samhällets kulturella mönster, dvs. att vi är medvetna om att objekten i det faktiska livet ej är 

gay. I och med denna form utav porträtterande, avseende hetero-förhållanden jämte 

homosexuella förhållanden, så lyfter Modig fram denna reklambild som enbart effektsökeri. 

Modig redogör alltså för ett obefintligt logiskt syfte med reklambilden, och därför upplevde 

Modig reklambilden som utav majoriteten provokativ natur. 
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Även Georgson redogjorde för bilaga 4 som utdragen, speciellt avseende Unhate-loggan. En 

konkret skillnad som Georgson lyfter fram är de kulturella associationer som publiken innehar 

jämte objekten. Utifrån dessa kulturella associationer så lyfter Georgson fram att publiken kan 

ha svårt att acceptera bilaga 4 som sanningsenlig, baserat på bl.a. nutidens politiska situation, 

och reklambilden kan därmed även upplevas som mindre trovärdig. Detta kan i sin tur komma 

att bringa negativitet till ämnet, i och med att publiken omedelbart kan uppfatta reklambilden 

som fabricerad och det kan därmed uppstå irritation och frustration istället för innovation och 

öppenhet.  

 

Bilaga 4 lyfts även fram utav Georgson som mindre sexuell till dess natur utifrån ett 

heteronormativt synsätt. Eftersom att bilaga 4 enligt Georgson kan upplevas som mindre 

trovärdig utav konsumenterna förlorar reklambilden även till viss del syftet kring den sexuella 

aspekten avseende jämlikhet och lika rättigheter. I och med att detta syfte riskerar att gå 

förlorat, utifrån Georgsons perspektiv, så menar Georgson även att budskapet kan upplevas 

som otydligt på en djupare nivå.  

 

5.5 Sammanfattning, bilaga 4 

 

Sammanfattningsvis så redogjorde mina konsumentrespondenter för bilaga 4 som ett arbete 

för mänskliga- och gay-rättigheter. En utav respondenterna redogjorde för bilaga 4 som 

olämplig i samband med att Chavez numera är avliden, dock var detta inget som de övriga 

konsumentrespondenterna betonade. 

 

Mina utvalda varumärkesexperter redogjorde för bilaga 4 som neutral avseende att 

reklambilden inte skulle komma att bidra med några vidare förändringar kulturellt och 

individuellt, och att den inte är ”sanningsenlig” i den mån att konsumenterna kan komma att 

uppleva reklambilden som verklig, och reklambilden, och kampanjen i dess helhet, istället 

kan upplevas som falsk. 
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5.6 Påven & den egyptiske imamen, bilaga 5 

 

”Man blir irriterad, till och med nästan arg!” – Respondent D 

 

Initialt så reagerade inte respondent X alls över objekten i bilaga 5. Hon studerade bilden, 

men hon verkade inte reagera särskilt mycket, varken verbalt eller med kroppsspråk. Ett par 

minuter senare, efter att jag börjat bli lite fundersam över om hon verkligen förstod materialet, 

så ryggade hon bakåt, placerade händerna över munnen och lutade sig sedan framåt igen. 

Hennes reaktion var sedan initialt att skratta ljudligt, för att sedan säga, 

 

”Men herregud, det är ju påven, visst? Wow, okej, det där kan inte ha 

vart poppis hos typ kyrkan! Gud, jag såg inte att det var påven först, 

tänkte mest jaha, där är det två äldre män med samma grej som 

bilden på Obama och han Chavez typ!” – Respondent X 

 

Respondent X förklarade att hennes initiala upplevelse jämte denna reklambild var positiv, 

baserad på de kulturella associationer som hon kan tillge kyrkan, påven och imamen. Hon 

betonade även att de positiva känslor, som bilaga 5 framkallar, härstammar i de generellt 

strikta regler som kyrkan tidigare porträtterat kring homosexualitet. Respondent X redogjorde 

för att det var ett roligt påhitt utav Benetton att använda sig utav just dessa karaktärer som 

representerar det religiösa inom vårt samhälle och olika kulturer. 

 

Även Otterström framförde positiva känslor jämte bilaga 5. Otterström lyfte fram att hans 

känslor jämte kyrkan förbättrades i och med denna reklambild. Han redogjorde för dessa 

positiva egenskaper i reklambilden som ett stöd till mänskliga rättigheter, och denna positiva 

upplevelse lyfte han fram som styrkt utav objekten i bilden, som nödvändigtvis inte alltid är 

allmänt kända för att stödja homosexuella rättigheter.  

 

Fokusgruppen redogjorde enbart för positiva aspekter avseende bilaga 5, förutom respondent 

D som blev väldigt upprörd och ansåg porträtteringen utav objekten vara kränkande mot den 

katolska kyrkan och dess innebörd. Han ansåg reklambilden vara väldigt upprörande. De 

resterande informanterna i fokusgruppen lyfte enbart fram positiva reflektioner, bl.a. att  
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reklambilden agerar för ett jämlikt samhälle och att reklambilden avser ett porträtterande utav 

mänskliga rättigheter och avståndstagande från diskriminering utifrån sexualitet. Dem 

redogjorde även för nyskapande utav kulturella ramar och lyfte fram en förhoppning om 

positiv förändring i samband med offentliga ställningstaganden utav makthavare, liknande 

objekten i denna reklambild. 

 

Otterström framförde många positiva egenskaper inom bilaga 5 i dess helhet, dock så 

framförde han samtidigt negativitet jämte reklambildens objekt. Otterström redogjorde för att 

han inte visste vem imamen var vid första anblicken, och att detta då minskade hans känsla 

för vad betydelsen är i reklambilden. Han lyfte fram att han, efter en stunds betänketid, 

förstod de religiösa ståndpunkterna hos bägge, men att han hade önskat en mer distinkt 

skillnad hos de religiösa representanterna. Den slutsatsen som Otterström själv betonade var 

en känsla utav acceptans och jämlikhet, oavsett religion – att alla människor är lika värda, 

oavsett sexualitet, kön eller religion. 

 

Respondent X lyfte i samband med bilaga 5 fram att det skulle vara förståeligt om exempelvis 

en äldre man eller kvinna av en annan generation reagerade negativt till denna reklambild i 

och med att vi är formade utifrån kulturella ramar, och att våra ramar idag möjligtvis är mer 

öppna och accepterande än vad dem var förr. Detta är precis vad som skedde i samband med 

min fokusgrupp. Den äldre herren i gruppen, respondent D, tog väldigt illa vid sig avseende 

bilaga 5, och lyfte fram att reklambilden kunde komma att skada den katolska kyrkan, vilket 

han redogjorde som respektlöst användande utav medieutrymme. Även Otterström lyfte fram 

denna aspekt, alltså att den äldre generationen möjligtvis skulle uppleva bilaga 5 på en mer 

negativ nivå i jämförelse med yngre generationen. 

 

Respondent D i fokusgruppen hänvisar till reklambilden som upprörande och betonade att de 

kulturella associationer som finns inpräntade hos respondent D motsäger sig motivet i 

reklambilden. Respondent D redogör vidare för att reklambilden kan komma att skapa vidare 

acceptans både kring religion samt sexualitet, men även att reklambilden utav honom anses 

som kränkande jämte den katolska kyrkan och mer specifikt påven, då påven inom den kristna 

tron anses vara ”ren” och ”fri från sexuell dragningskraft”, vilket denna reklambild motsäger. 
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Yams redogjorde för bilaga 5 som positiv i den mån att han glädjes över det faktum att någon 

vågar ta sig an religiösa frågor på ett provokativt sätt, och i samband med att han själv är 

skeptisk till påvens makt inom kyrkan och samhället. Yams betonade dock även att 

reklambilden utav många, med största sannolikhet, enbart skulle upplevas som effektsökeri. 

Just bilaga 5 kopplar Yams samman med religion som en utlösande faktor hos publiken, även 

om imamen inte framställs fullt lika tydligt som påven. Yams lyfter fram att de som inte lever 

efter den egyptiske imamens förespråkande tro, kanske nödvändigtvis inte vet vem han är och 

därför minskas till viss del även effekten utav reklambilden.  

 

Yams redogör för bilaga 5 som minst provokativ i den mening att han anser den påverka oss 

minst. Yams lyfter även fram att det var smart utav Benetton att ”backa” i samband med att 

katolska kyrkan gick på Benetton hårt och hotade med rättsliga konsekvenser. Detta ledde 

enligt Yams även till att reklambilden fick en ökad plattform samt ökat medieutrymme, utan 

att organisationen egentligen var tvungen att betala för utrymmet. Dock så anser Yams att 

Benetton ofta upplevs som att ”minst i klassen skall skrika högst”, vilket i sin tur kan leda till 

irritation hos publiken samt vidare negativa associationer och minskad förståelse för 

budskapet.  

 

Modig redogör för att grundstommen i bilaga 5 kretsar kring religion, och att det är inom 

detta område mottagandet utav konsumenterna formas, beroende på hur involverad 

konsumenterna är inom religion. Även inom denna reklambild lyfter Modig fram gay-

aspekten, dock anser han inte att denna reklambild innehar fullt lika stor gay-betydelse som 

bl.a. bilaga 4.  

 

Modig lyfter fram att bilaga 5 innehar för lite- och otydligt budskap samt otydligt syfte. 

Bilaga 5 definierar Modig snarare som för mycket provokation och för mycket effektsökeri, 

snarare än att betona en sakfråga med djupare betydelse hos publiken. Modig betonar även att 

objekten som porträtteras är för långsökta för att konsumenterna skall få möjligheten att 

acceptera scenariot som sanningsenligt, och även detta kan komma att stjälpa kampanjens 

effekt. Modig redogör även för att mottagandet hos publiken är väldigt beroende på 

segmentet, samt hur Benetton valt att rikta sig mot målgruppen.  
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En viktig sakfråga som Modig även lyfter fram är de personliga varumärken som porträtteras 

reklamkampanjen i dess helhet. Modig redogör för att objektens personliga varumärken 

snarare styrkts jämte stjälpts utav reklambilderna. Modig lyfter fram att objekten snarare 

borde fått ökad uppmärksamhet till deras arbete, samt att de borde fått möjligheten att skapa 

mer öppen och humoristisk koppling till deras personliga image. Modig redogör alltså för att 

konsumenterna, utefter denna reklamkampanj, nu kan komma att visa starkare intresse för 

objekten som individer, och att de därmed kan skapa ökade möjligheter för egen utveckling 

och bredare plattformar. 

 

Georgson förklarar att bilaga 5 innehar starka provokativa associationer jämte religion samt 

kopplingen till kärlek och sexualitet. Georgson betonar även bilaga 5 som av mycket starkare 

sexuell natur, bl.a. i samband med att imamen har placerat sin hand ovanpå påvens nacke, 

vilket idag kan upplevas som en sexuell gest. Denna sexualitet redogör även Georgson för 

som att den bidrar till att forma våra associationer jämte varumärket, samt även de personliga 

varumärken som objekten innehar. I samband med imamens hand på påvens nacke så påvisar 

reklambilden även på imamen som den drivande individen i kyssen, vilket även innehar egna 

religiösa och kulturella associationer.  

 

Sexualiteten till trots så redogör Georgson för att bilaga 5 kan vara lättare att förstå betydelsen 

i för konsumenterna, även om reklambildens scenario nödvändigtvis inte upplevs som 

trovärdigt utifrån våra individuella kulturella associationer.  

 

5.7 Sammanfattning, bilaga 5 

 

Sammanfattningsvis så redogjorde mina konsumentrespondenter för bilaga 5 som positiv 

avseende vidare arbete för mänskliga rättigheter och gay-rättigheter. De redogjorde även för 

att känslorna jämte kyrkan förbättrades i samband med detta arbete för ökade rättigheter och 

rätten till kärlek oavsett kön eller sexualitet.  

 

Mina varumärkesexperter definierade sammanfattningsvis för bilaga 5 som ett effektsökeri 

med otydligt budskap och långsökt motiv. Dock betonade de för smart användning av 

medieutrymme från Benettons sida avseende kostnadseffektiva lösningar. De redogjorde även  
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för reklambilden av sexuell natur, vilket de framför som av kraftig betydelse avseende hur 

reklambilden mottas i kulturen och samhället.  

 

6. Analys & diskussion 
 

”Det känns lite som att minsta personen i klassen 

måste skrika högst” – Richard Yams 

 

Det tydligaste resultatet som jag känner mig manad att lyfta fram är den distinktion som finns 

mellan hur mina utvalda konsumenter upplevt reklambilderna, vilket var väldigt olikt mina 

varumärkesexperter. Betydelsen i dessa skillnader, avseende upplevelser, anser jag infinna sig 

i kunskapen kring hur reklamkampanjen är utformad, och hur reklamkampanjer generellt 

utformas (Statens offentliga utredningar, reklamutredning 1974). 

 

Medan mina utvalda konsumenter generellt upplevde reklambilderna mer som 

kärleksförklaringar, ställningstagande för jämlikhet och acceptans, samt i vissa fall även 

kritiska mot tillvägagångssättet, så redogjorde mina utvalda varumärkesexperter för ett tydligt 

och förutsebart effektsökeri snarare än någon form utav ställningstagande, avseende en 

specifik sakfråga. Jag anser därför att min undersökning samt mina framlyfta resultat 

avseende effektsökeri styrker mitt eget antagande, se avsnitt 3.1 Eget antagande, alltså att 

kontroversiellt utformat reklammaterial skapar debatt kring sakfrågor som nödvändigtvis inte 

skulle tilldelats fullt lika mycket plats inom samhällets debattforum utan denna influens av 

kontroversiellt material. 

 

Borgerson, Schroeder, Escudero-Magnusson & Magnusson (2009) lyfter fram vikten utav 

geografisk lokalisering för reklamkampanjen. Detta anser jag även att mina respondenter, 

både konsumenterna och varumärkesexperterna, till viss del berör. Genom att dessa 

kontroversiella reklamkampanjer inte vart aktiva på en större skala i Stockholm så anser jag 

inte att stockholmarna format en fullt lika utvecklad egen koppling till Benetton som 

varumärke, avseende inflytandet utav reklamkampanjen Unhate. 

 

Även om reklambilderna vart fullt lika aktiva i Stockholm, som ex. USA, så infinner sig alltid   
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betydelsen i reklambilderna utifrån publikens personliga och kulturella egenskaper. Dessa 

kulturella egenskaper formas i sin tur utifrån samhällets natur, vilket är skiftande och avgörs 

genom geografisk plats. Det är alltså svårt att avgöra huruvida reklamkampanjen skulle få det 

stora genomslag i Stockholm som Benetton hoppats på, baserat på mina informanters 

generellt ”milda” upplevelser jämte materialet, med undantag för respondent D (Borgerson, 

Schroeder, Escudero-Magnusson & Magnusson 2009). 

 

Barela (2003) lyfter fram vikten utav att spara in på kostnader. Yams relaterar till Barelas 

(2003) teori kring att spara in på omkostnader i samband med bilaga 5. Yams lyfter fram 

bilaga 5 som kostnadseffektiv i den mån att Benetton relativt snabbt tog ur reklambilden ur 

sortimentet, p.g.a. påtryckningar från katolska kyrkan. Trots denna indragning så 

uppmärksammades reklambilden utav publiken och även journalisterna – om inte mer till viss 

del, i samband med att katolska kyrkan gick på reklambilden och Benetton så hårt. 

 

Dispyter som denna mellan Benetton och katolska kyrkan intresserar och lockar människor, 

och reklambilden fick därmed nya sätt för att spridas – utan att Benetton behövde betala för 

utrymmet eller uppmärksamheten. Katolska kyrkan skapade därmed, utan dess mening, mer 

uppmärksamhet till reklambilden än vad den fått om dem bara ”låtit den vara”.  

 

Davidson, Keegan och Arnow-Brill (2004) hänvisar till att en organisations fokus bör kretsa 

kring relationsskapande istället för fokus på ökade försäljningssiffror, vilket kan uppnås 

genom just Barelas (2003) definition utav Storytelling, och därmed låta publiken själva sprida 

budskapet. Detta anser jag även vara relaterat till hur mina respondenter betonar deras egna 

upplevelser och reflektioner, samt även varumärkesexperternas & Barelas (2003) betoningar 

kring konsten att vara sparsam med pengarna, avseende kostnad för medieutrymme.  

 

Generellt emellan mina respondenter, avseende organisationens konsumenter, har 

reklambilden porträtterande påven och imamen, bilaga 5, fått starkast reaktioner med många 

framlyft utav negativa aspekter, jämfört med exempelvis reklambilden porträtterande Angela 

Merkel och Nicholas Sarkozy, bilaga 3, där reaktionerna var mildare och mer positiva. Detta 

är en tydlig kontrast jämte hur varumärkesexperterna uppfattar reklamkampanjen, då samtliga 

redogjorde för mer betydelse avseende reklambilden porträtterande Merkel och Sarkozy,  
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bilaga 3, samt reklambilden porträtterande Obama och Chavez, bilaga 4.  

 

Ytterligare en tydlig kontrast är den minimala uppmärksamheten som tilldelas varumärket 

genomgående i mina intervjuer, både utav mina utvalda konsumenter och utav mina utvalda 

varumärkesexperter. Varumärket fick i stort sett ingen uppmärksamhet alls avseende bilaga 3 

samt bilaga 4. Fokus avseende dessa reklambilder låg, hos mina utvalda konsumenter, till 

större del kring vad syftet var med reklamkampanjen i dess helhet, men jag kan inte fullt ut 

uppfatta någon tydlig reaktion jämte varumärket, varken positiv eller negativ. Varumärket 

framstod genomgående som en mer övergripande neutral part hos samtliga utvalda 

konsumenter. Detta är en kontrast jämte varumärkesexperterna, som snarare gav betydelse till 

avsaknandet av varumärket på ett negativt sätt. 

 

Mina varumärkesexperter betonade istället varumärket i samband med hur pass otydligt det 

framställs i kampanjen. Detta upplever jag som en negativ aspekt, vilket i sin tur även kan 

påverka varumärket negativt i det stora hela. I och med att varumärket framställs så pass 

otydligt så upplever jag även att varumärket kan komma att kan tilldelas negativa aspekter av 

samtliga som tar del utav kampanjen. Detta genom att konceptet 

 kan komma att upplevas som att varumärket egentligen inte tar ställning till sakfrågan utan 

enbart lyfter fram ett ämne, och sedan ”gömmer sig”, eller medvetet håller varumärket i 

bakgrunden. 

 

Samtliga varumärkesexperter redogör för reklamkampanjen i dess helhet som avsaknad av 

kreativitet och betydelse. En positiv aspekt som Georgson lyfter fram kring denna typ utav 

kontroversiella reklamkampanjer är att Benetton lyckas bryta igenom modebranschens mer 

slentriana uppvisande utav kläder och diverse poser i dess reklamer, vilket på så sätt leder till 

vidare uppmärksammande kring varumärket. Dock så anser Georgson att sakfrågan hamnar i 

skymundan, och han ifrågasätter huruvida Benetton verkligen lever upp till det sociala 

ansvarstagande som dem själva framställer sig göra. Detta borde i så fall, enligt Georgson, 

förtydligas genom användandet av begreppet Unhate samt UNHATE foundation.  

 

Peer Franzén (1995) redogör för liknande reflektioner som respondent X och fokusgruppen 

berör i samband med hur en reklamkampanj utformas och upplevs. En reklamkampanj skall  
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enligt Franzén (1995) utformas på ett sådant sätt att reklamkampanjen tydligt skall nå fram till 

sin publik med dess budskap genom envägskommunikation, och i detta fall, baserat på 

respondent X:s reflektioner, så har Benetton missat på denna punkt, inte minst avseende 

budskapet (Franzén 1995:9-20). 

 

Genom min studie kan jag med stor säkerhet lyfta fram att jag inte upplever att 

uppmärksamheten och betydelsen avseende reklamkampanjen i dess helhet infinner sig i 

United Colors of Benettons eget varumärke, utan snarare i de personliga varumärken som 

representeras och associeras genom att porträttera allmänt kända individer i 

reklamkampanjen. I samband med denna icke-uppmärksamhet till varumärket så anser jag 

därmed det vara svårt för mig att avgöra huruvida varumärket påverkas utav denna typ av 

reklamkampanjer på en större skala. 

 

Jag anser genom min undersökning och diskussion i dess helhet att jag uppnått mitt syfte, att 

mina utvalda teorier stöder mitt syfte och metod, samt att jag genomgående besvarat mina 

frågeställningar.  

 

7. Avslutande reflektioner & slutsats 
 

Genom min studie och mina tilltagna resultat har jag format slutsatsen att ett kontroversiellt 

tillvägagångssätt, avseende kommunikationsaktiviteter mot konsument, till större del gynnar, 

snarare än skadar varumärket. Detta genom att konsumenterna till större del inte upplevt 

reklambilderna på ett negativt sätt, och att Benetton genomfört sitt syfte – att skapa vidare 

debatt kring specifika sakfrågor. 

 

Jag upplevde att mina varumärkesexperter format en mer negativ koppling jämte varumärket, 

baserat på den otydlighet som infinner sig kring varumärkets position och generellt kring 

reklambildernas disposition. Detta är ingenting som mina utvalda konsumenter lagt betydelse 

vid, och jag anser därför inte att varumärket tagit någon större skada jämte konsumenterna.  

 

I och med att United Colors of Benetton medvetet valt att arbeta med just 

provokativa/kontroversiella- och politiska ställningstaganden med hjälp utav sina  
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reklamkampanjer så anser jag även att dem även medvetet gjort ett val avseende att skapa en 

form av debattforum i samband med organisationens varumärke – på gott och ont. 

 

Om United Colors of Benetton vid ett senare tillfälle skulle bestämma sig för att inte längre 

lyfta fram politiska ställningstaganden i dess reklamkampanjer så är jag väldigt nyfiken på att 

se vad detta skulle få för konsekvenser för Benettongruppen. Jag uppfattar inte Benetton och 

dess varumärke som väldigt ”stämplat” i Sverige utav deras kontroversiella reklamkampanjer, 

dock så uppfattar jag varumärket som mer uppmärksammat utomlands för just dessa politiska 

och kontroversiella associationer.  

 

En relativt enkel åtgärd som Benettongruppen skulle kunna tillämpa till sitt varumärke är att 

inte enbart använda sig utav kontroversiella reklamkampanjer, enbart för effektsökeri. I 

dagsläget så har organisationens kontroversiella reklamkampanjer inte särskilt mycket 

relevans till produkterna, och min slutsats är att varumärket skulle kunna definieras tydligare 

som ett klädesmärke, vilket det är i grund och botten, om organisationen tillämpade lite 

tydligare koppling till produkterna avseende dess kontroversiella reklamkampanjer.  

 

Min mest framstående reflektion som jag önskar lyfta fram avseende åtgärder för 

organisationen är huruvida varumärket, United Colors of Benetton, verkligen är i behov utav 

åtgärder för att vidare bygga sitt varumärke med positiva associationer? 

 

Min slutsats är att varumärket redan är sammanhängande med positiva associationer jämte 

publiken, både genom dess klädesförsäljning, sociala ansvar, och till och med genom dess 

reklamkampanjer, oavsett dess politiska eller kontroversiella natur. Detta står dock i kontrast 

till varumärkesexperterna, som mottog reklamkampanjen på ett mer negativt sätt än mina 

utvalda konsumenter. Georgson redogjorde dock för att det är väldigt otydligt på vilket sätt 

Benetton tar socialt ansvar i samband med Unhate-kampanjen, och att detta snarare skadar 

varumärket i det avseendet att upplevelsen av kampanjen istället kan bli att Benetton endast 

lyfter fram en sakfråga och sedan gömmer sitt varumärke i bakgrunden.  

 

Min slutsats är att Benetton som varumärke, i Stockholm, tidigare inte blivit lidande eller tagit 

skada utav Unhate-kampanjen. Jag tar därför med mig känslan av att organisationen inte är i  
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något större behov utav åtgärder för förändring, så länge organisationen inte har för avsikt att 

profilera sitt varumärke på ett nytt sätt. 

 

8. Förslag till vidare forskning 
 

Något som jag själv skulle vara väldigt intresserad av att studera vidare kring är avseende 

reklambildernas disposition. Ett förslag till vidare forskning kan alltså vara att vidare 

genomföra en studie avseende reklambildernas motiv, färgskala, objekt, m.m. Detta uppnås 

utifrån mitt förslag genom bildanalys. Det skulle även vara intressant att studera 

reklambilderna genom konnotation och denotation, och se vad som bl.a. sker med 

konsumenternas upplevelser vid eventuellt utbyte av en detalj i reklambilden. 

 

Jag har valt att inte tillämpa denna form av bildanalys till min utförda studie då jag vid detta 

tillfälle enbart valt att lyfta fram konsumenternas och varumärkesexperternas upplevelser 

utifrån vad dem själva betonar verbalt, dock hade jag gärna deltagit i en vidare studie 

avseende bildanalys inför vidare forskning. 
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Nedan: 

 

Denna reklambild representerar den AIDS-sjuke mannen David Kirby på hans dödsbädd, 

döende utav AIDS vid Ohio State University hospital år 1992. Vid hans sida är hans far, hans 

syster och hans systerdotter. Bilden är fotograferad utav Therese Frare.  

 
 
 
 

 
 
	  

Bilaga 1 
 
Marlene Jakobsson, V13MKand 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
	  
Institutionen	  för	  mediestudier,	  JMK	  
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Nedan: 

 

Denna reklambild från 1991 som United Colors of Benetton lade fram porträtterar ett nyfött, 

otvättat barn, med navelsträngen kvar. 

 
 
 

 
 
 
 

Bilaga 2 
 
Marlene Jakobsson, V13MKand 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
	  
Institutionen	  för	  mediestudier,	  JMK	  
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Nedan: 

 

Rikskansler för Tyskland Angela Merkel, kyssande Frankrikes fd President, Nicolas Sarkozy. 

 

 

 

 
 

 

Bilaga 3 
 
Marlene Jakobsson, V13MKand 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
	  
Institutionen	  för	  mediestudier,	  JMK	  
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Nedan: 

 

USAs nu sittande President Barack Obama, kyssande den nyligen avlidna President Hugo 

Chavez av Venezuela. 

 

 

 

 
 

	  

Bilaga 4 
 
Marlene Jakobsson, V13MKand 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
	  
Institutionen	  för	  mediestudier,	  JMK	  
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Nedan: 

 

Den tidigare påven, Benedict XVI, kyssande den seniora egyptiska imamen, Ahmed 

Mohamed el-Tayeb. 

 

 

 

 
 

Bilaga 5 
 
Marlene Jakobsson, V13MKand 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
	  
Institutionen	  för	  mediestudier,	  JMK	  
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(Inled intervjun med en presentation utav intervjuaren, samt redogör för syftet med denna 

intervju) 

 

 

Frågeområde 1) Be informanten berätta om sig själv och vidare även dennes erfarenhet utav 

PR & reklam. 

 1.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

(Presentera reklamkampanj porträtterande Sarkozy och Merkel, bilaga 3) 

 

 

Frågeområde 2) Vad är din initiala reaktion till denna reklambild? 

2.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

(Presentera reklamkampanj porträtterande Obama och Chavez, bilaga 4) 

 

 

Frågeområde 3) Vad är din initiala reaktion till denna reklambild? 

3.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

Bilaga 6 

Intervjuguide, Konsumenter 
 
Marlene Jakobsson, V13MKand 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
	  
Institutionen	  för	  mediestudier,	  JMK	  
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(Presentera reklamkampanj porträtterande påven och egyptiska imamen, bilaga 5) 

 

 

Frågeområde 4) Vad är din initiala reaktion till denna reklambild? 

4.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

Frågeområde 5) Har du någon tidigare kunskap om United Colors of Benetton? 

5.1 Om ja, på vilket sätt? 

5.2 Om nej, fortsätt till nästa fråga. 

5.3 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

Frågeområde 6) Har du någon tidigare erfarenhet utav United Colors of Benettons kampanj, 

Unhate? 

6.1 Om ja, på vilket sätt? 

6.2 Om nej, fortsätt till nästa fråga. 

6.3 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

Frågeområde 7) Är det någon, eller flera, utav reklambilderna som du på något sätt anser 

beröra dig lite extra? 

7.1 Om ja, på vilket sätt? 

7.2 Om nej, fortsätt till nästa fråga. 

7.3 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 
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Frågeområde 8) Hur uppfattar du budskapet i kampanjen? 

8.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

Frågeområde 9) Har du någonting att tillägga gällande de presenterade reklambilderna? 

9.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

 

 

(Avrundande, samt avsluta intervjun) 
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1. Syfte med fokusgrupp: 

 

Ämnet som skall behandlas här idag är United Colors of Benetton och deras reklamkampanj 

från 2011, Unhate. Syftet med genomförandet av denna fokusgrupp är för att bistå mig med 

perspektiv och analysmaterial inför min kandidatuppsats. Jag ämnar med denna fokusgrupp 

att belysa de relationer som formas mellan en organisation och dess varumärke jämte 

publiken, med hjälp utav dess reklamkampanjer. 

 

2. Inledande teman: 

 

- Vad anser ni vara viktigt i samband med skapandet av en reklamkampanj? 

 

- Vad anser ni vara viktiga faktorer för en lyckad reklamkampanj? 

 

- Hur anser ni att ett varumärke bör marknadsföra sig mot sin publik för att få störst 

genomslag? 

 

3. Presentera bilaga 3, reklambilden porträtterande Sarkozy och Merkel: 

 

- Hur uppfattar ni denna reklambild? 

 

- Hur uppfattar ni syftet med denna reklambild? 

 

- Vad anser ni vara betydelsefullt i denna reklambild? 

Bilaga 7 
Temaformulering, Fokusgrupp 
 
Marlene Jakobsson, V13MKand 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
	  
Institutionen	  för	  mediestudier,	  JMK	  
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- Finns det någonting som ni anser att organisationen bör förändra vs vidare lyfta fram 

för att vidare bygga upp reklambildens effekter? 

 

4. Presentera bilaga 4, reklambilden porträtterande president Obama och fd president 

Chavez: 

 

- Hur uppfattar ni denna reklambild? 

 

- Hur uppfattar ni syftet med denna reklambild? 

 

- Vad anser ni vara betydelsefullt i denna reklambild? 

 

- Finns det någonting som ni anser att organisationen bör förändra vs vidare lyfta fram 

för att vidare bygga upp reklambildens effekter? 

 

5. Presentera bilaga 5, reklambilden porträtterande påven och den egyptiske imamen: 

 

- Hur uppfattar ni denna reklambild? 

 

- Hur uppfattar ni syftet med denna reklambild? 

 

- Vad anser ni vara betydelsefullt i denna reklambild? 

 

- Finns det någonting som ni anser att organisationen bör förändra vs vidare lyfta fram 

för att vidare bygga upp reklambildens effekter? 

 

6. Avslutande teman: 

 

- Finns det något som ni anser att det bör läggas större vs mindre vikt vid inom United 

Colors of Benettons reklamkampanjer, baserat på det material ni tagit del utav nu? 

 
(Avrundande, samt avsluta intervjun) 
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(Inled intervjun med en presentation utav intervjuaren, samt redogör för syftet med denna 

intervju) 

 

 

Frågeområde 1) Be informanten berätta om sig själv och vidare även dennes erfarenhet utav 

PR & reklam. 

 1.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

(Presentera reklamkampanj porträtterande Sarkozy och Merkel, bilaga 3) 

 

 

Frågeområde 2) Vad är din initiala reaktion till denna reklambild? 

2.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

(Presentera reklamkampanj porträtterande Obama och Chavez, bilaga 4) 

 

 

Frågeområde 3) Vad är din initiala reaktion till denna reklambild? 

3.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

Bilaga 8 

Intervjuguide, Varumärkesexperter 
 
Marlene Jakobsson, V13MKand 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
	  
Institutionen	  för	  mediestudier,	  JMK	  
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(Presentera reklamkampanj porträtterande påven och egyptiska imamen, bilaga 5) 

 

 

Frågeområde 4) Vad är din initiala reaktion till denna reklambild? 

	  
 

4.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

Frågeområde 5) Har du någon tidigare kunskap om United Colors of Benetton? 

5.1 Om ja, på vilket sätt? 

5.2 Om nej, fortsätt till nästa fråga. 

5.3 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

Frågeområde 6) Har du någon tidigare erfarenhet utav United Colors of Benettons kampanj, 

Unhate? 

6.1 Om ja, på vilket sätt? 

6.2 Om nej, fortsätt till nästa fråga. 

6.3 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

Frågeområde 7) Är det någon, eller flera, utav reklambilderna som du på något sätt anser 

beröra dig lite extra? 

7.1 Om ja, på vilket sätt? 

7.2 Om nej, fortsätt till nästa fråga. 

7.3 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 
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Frågeområde 8) Hur uppfattar du budskapet i kampanjen? 

8.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

Frågeområde 9) Hur anser du att United Colors of Benettons varumärke kan gynnas 

alternativt stjälpas utav denna reklamkampanj? 

9.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

Frågeområde 10) Hur anser du att United Colors of Benettons relationer jämte dess publik 

formas utifrån denna typ av reklamkampanjer? 

10.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

Frågeområde 11) Har du någonting att tillägga gällande de presenterade reklambilderna? 

11.1 Exempel på följdfrågor: Hur menar du då? På vilket sätt? Samt enbart en 

medveten tystnad, för att på så sätt lyfta fram egna tankar hos informanten. 

 

 

 

 

(Avrundande, samt avsluta intervjun) 

 

	  
 
 
 
 
 



	   57	  

Är all publicitet bra publicitet? Kontroversiell kommunikation och reklamkampanjen Unhate  Marlene Jakobsson 

	  

 
 

	  
Nedan redogör jag för ett transkriberingsutdrag ur min intervju med Richard Yams, 
varumärkesexpert, för att ge ett exempel på mina transkriberingar och hur dem ser ut. 
 
Fullständiga transkriberingar finns att få vid efterfrågan! 
 
 
” 
 
(Presentation utav bilaga 4) 
 
M: Vad är din initiala reaktion när du ser den där reklambilden? 
 
R: Det är ju hur mycket större huvud han har den där Chavez, haha 
 
M: Haha 
 
R: Nej jag tänkte också just att när man.. Det är ju så många dimensioner i den här.. Med, ja, 
samma sak här, om det är en vänskaplig kyss eller om det är en kärlekskyss.. Hmm.. 
 
R: Den här tycker jag är bättre! Jag vet inte, den här är.. jag vet inte varför jag tycker att den 
är bättre, den är.. den griper tag mer i en tycker jag, den känns mer, jag vet inte, den här hajjar 
man ju till på mer, känner jag, och blir mer fast i och så.. 
 
M: När du känner att du blir lite mer påverkad av den, du reagerar lite starkare på den, hur, 
asså vad, lite mer är det som du reagerar på, jämfört med den bild du såg innan? 
 
R: Precis, det där är ju så svårt, för jag tänker så här, jag är en sån öppen person, jag är med i 
Amnesty och allt sånt där, så klart, trots det så reagerar jag fortfarande, i det här fallet två 
världspolitiker, eller ja iaf två stora politiker, det känns lite, men vänta nu, det är ju två killar 
sådär, och så..  Eh, och det känns lite förbjudet på nått sätt.. 
 
R: Helst så hade man ju inte velat haft såna reaktioner, men jag tror att såna kommer, sen 
hinner man ju resonera.. 
 
M: Men när du känner att såna där starka reaktioner för att det är två män, vad tror du att det 
härstammar ur, alltså att man får just den känslan? 

Bilaga 9 

Transkriberingsutdrag 
 
Marlene Jakobsson, V13MKand 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
	  
Institutionen	  för	  mediestudier,	  JMK	  
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R: (tystnad) 
 
R: Hmm.. Det var en bra fråga.. 
 
R: (tystnad) 
 
R: Ja, ja.. eehm, ja… Nej men jag tror, det är en sån där kombination, och kyssas på bild, om 
det här hade vart två vänner till mig, säg att det var en kille och en tjej som kysstes, så skulle 
det fortfarande kännas väldigt intimt att kolla på den bilden, eehm, för det känns som att man 
stör i någons ögonblick så där, det här är ju väldigt nära, inte så långt bort och så, så jag tror 
att det gör att man blir inbjuden till en väldigt intim stund, sådär, sen tänker man ju också 
sådär att Undrar vad Obama säger om den här bilden, och så..  
 
R: Nej, men det säger ju.. Det är ju bra på det sättet att dem tvingar ju en på det sättet att 
reflektera över ens egna reaktioner och så, så det tycker jag är väldigt positivt och så. Det jag 
tycker är lite synd kanske, men det är som sagt utifrån min begränsade så, är att Unhate 
budskapet, och Unhate foundation, det tycker inte jag kommer fram, så man får nästan lite så 
här, publikfrieri, nästan lite vad är det värsta vi kan göra, jo men vi sätter ihop dom två och 
dom två, och då kommer folk…. Men men.. Jag tänker det finns ju så mycket.. t.ex, jag är 
även engagerad i något som heter SILC, Swedish International Liberal Center, som jobbar för 
demokrati och mänskliga rättigheter och så, och jag tycker det är jätte spännande och viktiga 
frågor, man önskar liksom en bättre värld och så, samtidigt kan jag ibland kan reagera på 
vissa såna här kampanjer, för vad heter den, Kone eller var det var, som var förra året, eller 
året innan det, med den afrikanska krigsherren, när det blir så jättemycket uppståndelse just 
kring en grej, medan det varje dag är saker sådär, då kan jag bli lite såhär, negativ själv mot 
populistiska grejer, även om dom är viktiga så dom också, för dom ger en allmän, och skapar 
ett brett engagemang vilket sen kanske kan kaneliseras in i dom andra fallen, men jag tycker 
just i många andra fall, med hemskheterna som sker runt om i världen, så.. det största 
problemet som vi har är ju inte att dom här inte tycker om varandra.. Även om det är olyckligt 
på många sätt och så.. Det finns så otroligt mycket hemska saker som sker och så, även också 
på skolgårdar runt om i världen, jag menar, ibland känner jag bara, allt blir så platt numera.. 
och så.. men det är ju mer, det kanske säljer jättemycket kläder, och då är det ju bra.. 
 
M: Ja det verkar gå ganska bra för dom.. 
 
R: Ja, gör det det? Jag har ingen aning, går det bra? 
 
M: Ja det verkar så! Mitt fokus till det här ligger kring just den här kampanjen, så jag har inte 
kollat så mycket på själva organisationen, men som jag förstått det så går det bra för dom! 
 
R: Jaa, men det är ju coolt.. Ehm, aa.. 
 
R:	  Jag	  tänker,	  det	  kanske	  inte	  sålt	  lika	  många	  kläder,	  men	  man	  kunde	  haft	  nått	  som	  får	  
folk	  att	  tänka,	  ex.	  typ	  smilet	  at	  your	  neighbor,	  och	  så	  sitter	  man	  på	  tunnelbanan,	  då	  
kanske	  det	  är	  någon	  som	  ler..	  Och	  då	  känns	  det	  nästan	  som	  att	  man	  har	  åstadkommit	  
något	  större,	  på	  nått	  sätt,	  det	  här	  som	  är	  världspolitiskt	  mycket	  större.	  Det	  vore	  
intressant	  och	  se	  om	  den	  här	  kampanjen,	  måste	  vara	  jättesvårt	  att	  undersöka,	  om	  	  
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kampanjen	  lett	  till	  någon	  attitydförändring,	  typ	  innan	  kände	  jag	  så	  men	  nu	  känner	  jag	  så,	  
jag	  vet	  inte,	  men	  det	  vore	  intressant	  att	  veta	  så…	  Det	  kanske	  chockerar	  lite,	  men	  ja..	  	  
 
M: Det är det jag skall försöka belysa lite, hehe 
 
R: Jaa, va spännande! 
 
M: Har du nått annat som du känner att du vill lyfta fram, som du tror kan vara 
betydelsefullt?  
 
R: (tystnad) 
 
R: Inte mer än att Obamas huvud är lite mindre och lägre, det tror jag handlar om.. han 
framstår ju som mindre  än Chavez, och maktförhållandet mellan dom är ju egentligen tvärt 
om, att Obama har mer makt än Chavez, så det är lite intressant.. 
 
M: Det är väldigt intressant att du tänker på det, men när du säger att det är tvärt om, menar 
du att Obama har mer makt än Chavez då, eller hur tänker du? 
 
R: Jaa, det är lite, det är klart i Venezuela så hade hade Chavez förhoppningsvis mer makt, 
men i USA, dom har ju så mycket mer påverkningsmöjligheter än vad Chavez har utanför 
landets gränser, även om Chavez har en del kompisar i världen, och så.. Det är mer så jag 
tänker. Amerikanarna är så duktiga på att sy kostymer som gör att deras presidenter ser 
väldigt sådär, dom är så, man ser sällan Obama där han ser mindre ut än någon annan, samma 
sak med Putin, att han har klackar på sig och så.. 
 
R: (tystnad) 
 
R: Här känns det som att Chavez är drivande i den här kyssen och att Obama är lite av den 
motvilliga dejten, som är så här, aa okej, det känns lite, eftersom att USA alltid vill vara 
kraften och tar initiativ, här känns dom mer överraskade och aa.. 
 
M: Ja, det är en väldigt kul liknelse, den motvilliga dejten.. 

 
” 
 

 
 
 


