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Sammanfattning 
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 concept, hermeneutik, semiotik   
 
Syfte:  Att undersöka hur två stora företag kommunicerar sitt 

modebudskap till vald målgrupp. Varför skiljer budskapen sig åt 
mellan modeföretag? 

 
Metod:  För att undersöka hur två stora företag kommunicerar sitt 

 modebudskap till vald målgrupp genomförs en kvalitativ studie. 
 Det vetenskapliga förhållningssätt som tillämpas är en abduktiv 
 metod, vilket innebär att forskning efter relevanta teorier 
 sker parallellt med empirisk forskning. Genom 
 litteraturstudier har författarna främst tillämpat teorier kring 
 kommunikationsteorier, self-concept, semiotik, bildens roll i 
 media samt teorier kring reklam. Den empiriska information som 
 ligger till grund för uppsatsen samlades främst in genom 
 intervjuer med representanter ifrån fallföretagen samt från 
 företagens hemsidor.   

 

Slutsats: Utifrån vår analys har vi kommit fram till att beroende hur 
mycket ett företag låter målgruppen styra deras 
kommunikationsstrategi, har den kommit att se olika ut ifrån 
företag till företag.  Kommunikationsstrategin har även kommit 
att se olika ut beroende på den metod företaget använder sig utav 
då de förmedlar positiva känslor till konsumenten via tryckt 
reklam. Att företag med ett unikt och intressant bildspråk vill 
förmedla sitt budskap, och därigenom differentiera sin reklam 
ifrån konkurrenter, har också kommit att bli en faktor som 
påverkar företagens kommunikationsstrategi i skilda riktningar.  
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Abstract 
 
Title: �Everything that is normal is of no interest to us�.  
 

 Course: FEK 581, Bachelor Thesis in Business Administration;Marketing, 
Spring 2004 

 
Case companies: JC and Benetton 
 
Authors:  Anna-Carin Dunör   
 Anna Simmingsköld 

Magnus Åhman 
 
Advisors:  Marcus Bengtsson 

Björn Carlsson 
Roland Knutsson 

 
Keywords: Fashion companies, communication, advertising, life-style, 

identity, self-concept, hermeneutics, semiotics 
 
Purpose:  To examine how two large fashion companies communicate                          

their fashion statement to chosen target-groups. Why do fashion 
companies� statements part? 

 
Method: A qualitative study has been carried out to examine how two large 

fashion companies communicate their fashion statement to 
chosen target-groups. The scientific approach used is an abduktiv 
method, which means that research for relevant theories is 
carried out simultaneously as the empirical research. By studying 
relevant literature the authors have primarily applied theories 
about communication-theories, self-concept, semiotics, the 
significance of the image in media and theories of advertising. 

 The empirical information upon which the essay is based was 
primarily collected through interviews with representatives from 
the two companies and the respective websites. 

    

Conclusions: It has emerged in our analysis that communication strategies 
differ between companies as they consider a target group and its 
influence to be more or less important. Companies are also trying 
to associate positive feelings with their products and their 
company in different ways in ads. A unique and interesting 
pictorial language, different from competitors, in the ads are also 
an imortant factor in explaining why the communication in 
different companies takes different directions. 
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 1. Inledning 
 

 

 

ed denna inledande del av uppsatsen, vill vi förklara våra tankegångar kring 

uppsatsen samt väcka ett intresse för ämnet hos läsaren. Vi börjar med att ge läsaren 

en introduktion av ämnesområdet och kommer därefter att tydliggöra en problemformulering 

samt syftet med uppsatsen. Vi har valt att ej uttryckligen beskriva de avgränsningar som gjort 

utan låter detta framgå kontinuerligt under uppsatsens gång. 

 

 

 
1.1 Ämnesintroduktion 
Tänk dig en mördad soldats blodiga kläder, en människa döende i AIDS omringad av sin 

sörjande familj och en svältande människa med en protes i form av en sked istället för en 

hand på sin avhuggna arm. Vad tänker du? Du tänker antagligen inte på kläder eller mode. 

Tänk dig ett gäng ungdomar som har liknande stil och cool attityd. De utstrålar 

ungdomlighet, aktivitet, gemenskap och tillhörighet. Vad tänker du? Taget ur sitt 

sammanhang tänker du kanske inte på kläder eller mode här heller. Dessa exempel är 

reklamannonser som idag är synliga lite varstans, prydda med företagens logotyper. 

Konsumenter blir idag exponerade av så pass mycket reklam att företagen måste 

differentiera sig med hjälp av effektiva och smarta kommunikationsstrategier. Modeföretag 

måste förstå att kläder idag innebär mycket mer än bara mode. Kläder skall reflektera en 

målgrupps vardagliga liv och förmedla individens personlighet, samtidigt som den ska vara 

annorlunda och väcka konsumenternas uppmärksamhet.  

 

1.2 Problembakgrund  
Klädföretag säljer alla �samma� produkt till sina konsumenter. Produkten är kläder med ett 

visst mode. För att kunna bli ett framgångsrikt företag är marknadsföring en viktig del, något 

som allt fler företag har blivit medvetna om. Med bakgrund av att allt fler företag vill synas 

på marknaden för att attrahera konsumenterna samt skapa en märkeskännedom hos dem, 

M 
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har vikten av differentierad reklam blivit allt viktigare. En konsekvens utav detta är att 

budskapen i dagens reklam inte alltid ser ut som den har gjort förr där tyngdpunkten låg på 

att informera om produkten. Idag används istället andra metoder för att kommunicera med 

vald målgrupp. Att kommunikationen mellan sändare och mottagare ska vara så effektiv som 

möjligt har blivit allt viktigare för modeföretag. 

 

1.3 Problemdiskussion 
Baserat på ovanstående problembakgrund har vi noterat att olika företag marknadsför sina 

produkter med hjälp utav olika metoder. De använder sig utav olika tillvägagångssätt för att 

attrahera en viss målgrupp av konsumenter. 

 

Fenomenet att kommunikationsmetoden skiljer sig åt till så hög grad som den gör mellan 

företag som säljer kläder har väckt vårt intresse. Vilka faktorer ligger till grund för 

modeföretagen olika kommunikationsstrategier till konsument? Beror det angreppssätt som 

företaget använder sig av vid val utav kommunikationsmetod på om det är företagets mode, 

varumärke eller attityd som ska stå i centrum? 

 

Vi har valt att granska fenomenet genomföra en komparativ studie av två stora företag; Jeans 

& Clothes (JC) och Benetton. Vi ska försöka utreda vilka likheter, men framför allt 

skillnader, som ligger till grund för fallföretagens kommunikation till konsument. Vår 

frågeställning är således hur JC och Benetton kommunicerar sitt modebudskap och varför 

budskapen skiljer sig åt så mycket som de gör mellan företag som säljer kläder. 

 
1.3.1 Kunskapsbehov och kunskapsbidrag 
Tidigare uppsatser har gjorts inom snarlika ämnesområden, men har inte behandlat vår 

specifika frågeställning. En tidigare uppsats har till exempel behandlat ämnet om hur ett 

svenskt modeföretag kommunicerar sitt budskap i jämförelse med hur budskapet uppfattas 

av konsumenten. Här analyseras med andra ord det gap som kan uppstå mellan brand-

identity och brandimage då konsumenterna upplever brandet annorlunda än företaget avser. 

Tyngdpunkten i denna uppsats ligger således endast till att studera hur ett företag lyckas att 

förmedla sitt budskap till konsumenten.  
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Denna och andra liknande uppsatser har varit bidragande orsaker till varför vårt intresse har 

väckts för att studera valt ämnesområde. Vi anser att det finns en avsaknad av analyser som 

visar skillnader och likheter i olika företags kommunikationsstrategier. Vår uppsats utmärker 

sig ifrån övriga studier då vi valt att fokusera på att endast se uppsatsen ur ett 

företagsperspektiv. Vi analyserar olika företags val utav kommunikationsstrategi och vad som 

ligger till grund för de stora skillnaderna.   

 

Vi kommer i denna uppsats endast att se till fallföretagens tryckta reklam. Tidigare forskning 

har gjorts på valda fallföretag, främst på Benetton, gällande deras tryckta reklam. Fokus på 

de studier som hittills gjorts har främst legat inom ett etiskt perspektiv, vilket vi valt att inte 

analysera. Vi har inte funnit någon studie i vare sig uppsatser, journaler eller vetenskapliga 

artiklar som behandlat den frågeställning som vi ämnar besvara.  

 

Vi ser vår forskning som relevant och aktuell då reklam spelar en stor roll i dagens samhälle. 

Konsumenter blir idag exponerade av så mycket reklam att företagen måste, för att nå fram 

med sitt budskap, differentiera sig med hjälp av effektiva och smarta 

kommunikationsstrategier. Budskapen ser inte likadana ut idag som de gjorde förr då dagens 

företag uppmärksammat att kläder idag innebär mycket mer än bara mode.  
 
Uppsatsens kunskapsbidrag är att den lyfter fram och utreder fenomenet bakom varför 

företag idag använder sig utav så pass skilda kommunikationsmetoder som de gör för att 

förmedla sitt budskap till konsumenten. Vi som författare uppmärksammar de stora 

skillnader som förekommer mellan olika företags sätt att kommunicera, samt kommer med 

möjliga och tänkbara förklaringar till varför så är fallet. Detta hoppas vi ska leda till att 

uppslag och idéer väcks hos andra parter, så att intresse finns för fortsatta studier inom 

ämnet. De två valda fallföretagen kommer att ligga som underlag i vår studie för att med sina 

specifika modebudskap och valda kommunikationsmetoder, utgöra grunden för vidare 

kunskapsutveckling inom området. Vi kommer att bearbeta vår analys utifrån fallföretagen 

med förhoppning att informationen ska kunna ge ökad insikt inom diskuterat område även 

för andra företag. Våra intentioner är därmed att resultatet kommer att vara applicerbart på 

fler företag än de två fallföretagen. Vi ser vår studie som ett kunskapsbidrag till eventuellt 

fortsatt forskning inom uppsatsens område.  
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1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur två stora företag kommunicerar sitt 

modebudskap till en relativt demografiskt homogen målgrupp. Tyngdpunkten kommer att 

ligga på varför fallföretagen har valt att framföra sina modebudskap på så pass skilda sätt 

som de gör. Vi har även som syfte att ge läsaren en ökad förståelse för varför företag 

generellt använder sig utav olika kommunikationsmetoder för att fånga konsumenternas 

uppmärksamhet.  
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2. Metod 
 

 

etodkapitlet är ett avsnitt där författarna  inledningsvis ger en presentation av den 

metodik som använts under arbetets gång för att tolka och analysera data. Efter 

denna genomgång följer en beskrivning om hur författarna gått tillväga för att uppfylla syftet 

med undersökningen med utgångspunkt ur ett vetenskapligt förhållningssätt. Därmed ges 

läsaren möjlighet att avgöra huruvida uppsatsen är vetenskaplig och relevant samt vilka motiv 

som finns för olika ställningstaganden. Detta följs av förklarings- och förståelseansatser, vilka 

urval som gjorts samt vilka datainsamlingsmetoder som använts. 

 

 
2.1 Metodik 
Målet med vetenskaplig forskning är att försöka att finns nya sanningar samt att förklara ett 

fenomen som är av allmännyttigt intresse (Lundahl et al, 1999). För att få en djupare 

förståelse för hur vetenskaplig forskning ska bedrivas ser författarna till hermeneutiken och 

dess forskningsideal, som syftar till att förstå kulturvetenskapen (Alvesson; Sköldberg, 1994). 

Alternativet var att se ur ett positivistiskt synsätt som bygger på att forskaren drar rationella 

och logiska slutsatser. Detta vetenskapliga angreppssätt syftar till att hitta den enda rätta 

sanningen och subjektivitet skall undvikas. Ofta är detta synsätt kopplat till kvantitativa 

forskningsmetoder inom naturvetenskapliga eller matematiska studier där man strävar efter 

exakta resultat och empiriska bevis. Det som studeras bör isoleras från sin omgivning, för att 

störningar ska undvikas (Easterby et al, 1991). 

 

Hermeneutiken bygger däremot på att förstå kulturvetenskapen där verkligheten spelar en 

viktig roll i skapandet utav de slutsatser som verkställs (Alvesson et al, 1994). Inom 

hermeneutiken försöker man förstå vad saker och ting är för något och därigenom vill man 

tolka verkligheten (ibid) Hermeneutik betyder just att tolka, översätta, förtydliga samt 

klargöra (Widerberg, 2002). Vad något betyder för en viss person beror på hur något 

uppfattas av just den personen. Ingen tolkning är den rätta, utan alla de olika subjektiva, 

individuella tolkningarna bidrar till en nyanserad bild som ger upphov till nya möjligheter att 

M 
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angripa ett problem. Helhetsförståelse är viktigt och man intresserar sig inte bara för det som 

ämnas undersökas, utan studerar även dess omgivning. (Easterby et.al, 1991) 

 

Huvudtemat för den objektiverande hermeneutiken är att meningen hos en del endast kan 

förstås om den sätts i samband med helheten (Alvesson et al, 1994). Författarna bör därför 

inte se fallföretagen i isolation till omvärlden utan istället skapa en helhetssyn för att förstå 

de studerade fenomenen. Vad som är del och helhet avgör enligt Alvesson et al (1994) 

forskaren, i vårt fall författarna, själva utifrån frågeställningen. Författarna ser i denna 

uppsats till teorins delar som sedan sätts ihop till en helhet i ett större samanhang då 

slutdiskussionen förs. 

 

Ett koncept som betonas inom hermeneutiken är förförståelsen eller som vissa påstår; 

förutfattade meningar (Arnold; Fischer, 1994). En forskare tolkar alltid information utifrån 

sin egen referensram och har vid varje tolkningstillfälle med sig en viss förförståelse 

(Widerberg, 2002).  Förförståelsen grundar sig i att forskaren och det studerade objektet 

existerar redan innan tolkningen samt har en relation till en existerande kulturell värld. 

Heidegger kallade denna relation �being-in-the-world� vars innebörd är att betraktaren och 

det betraktade är sammankopplat av en kontextuell tradition bestående av värderingar, 

metaforer, myter, händelser, institutioner och ideologier som föregår tolkningen (ibid.).   

 

Lundahl et al, (1999) hävdar att beroende på vem som bedriver forskningen, och beroende 

på ur vilket perspektiv forskningen sker, kan olika tolkningar åstadkommas. Det går alltså 

inte att helt objektivt bedriva forskning utan forskaren är alltid på något vis kopplad till det 

som undersöks (Lundahl et al, 1999). Detta är skälet till varför Alvesson et al (1994) 

poängterar att all forskning bör ses som relativt objektiv och inte absolut Det är viktigt att 

poängtera att slutsatsen i denna studie inte kan ses som absolut generaliserbar på alla 

liknande fall då varje företag är unikt (Lundahl et al, 1999).  

 

2.2 Förklarings- och förståelseansatser 
I fråga om förklaringsansatser brukar man skilja mellan induktion och deduktion, där 

induktiv ansats utgår från en mängd enskilda fall och hävdar att ett samband som 

observerats i samtliga fall är generellt giltigt. Något förenklat kan man kalla induktiv metod 
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som �upptäckandets väg�. En fara med induktivt förhållningssätt är dock att slutledningen 

sällan bygger på samtliga möjliga observationer och därmed i vissa fall kan vila på en alltför 

lös grund. Induktion kan med andra ord aldrig ge oss ett säkert vetande (Andersen, 1994). 

 

En deduktiv ansats, även kallad �bevisandets väg� (ibid), utgår däremot ifrån en generell 

regel och hävdar att den förklarar ett visst enskilt fall av intresse (Alvesson et al, 1998). Om 

antaganden görs utifrån teori om hur relationen mellan olika fenomen ska vara i 

verkligheten, har man utgått ifrån ett deduktivt förhållningssätt.  

 

Dessa två modeller brukar betraktas som uteslutande alternativ, men det finns även andra 

möjligheter. Den amerikanske filosofen, logikern och fysikern Charles Sanders Pierce (1839-

1914) fokuserade på ett särskilt sätt att tänka som kom att benämnas som abduktion 

(Andersen, 1994). Abduktion är en metod som används i många fallstudiebaserade 

undersökningar. Denna metod innebär att ett enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt 

övergripande mönster som, om det vore riktigt och förklarar fallet i fråga. Tolkningen bör 

sedan styrkas med ytterligare fall och metoden blir en kombination av induktiv och deduktiv, 

även om den tillför nya moment och inbegriper förståelse (Alvesson et al, 1998).  

 

Författarna till denna uppsats har uppmärksammat att olika klädföretag kommunicerar sina 

modebudskap väldigt olika, vilket har väckt frågan om varför verkligheten är sådan. Varken 

den induktiva ansatsen, där en mängd enskilda fall bildar ett samband som är generellt giltigt, 

eller den deduktiva ansatsen, som utgår från en generell regel och därigenom förklarar ett 

enskilt fall, är att tillämpa för att svara på denna fråga. Abduktion tillämpas främst inom 

samhällsvetenskapen och ses som lämplig för att besvara uppsatsens problemformulering. 

Trots att det inte existerar någon direkt förbindelse mellan abduktion och hermeneutik, kan 

likheter ändå tydliggöras då tolkning i båda fallen utgår ifrån att det föreligger en viss 

förförståelse bakom de fakta som tolkas. 
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                    ABDUKTION 
 

                 Empiri              Teori  
 

 

Modell 1. Abduktion, källa: Författarna 
 

2.3 Tillvägagångssätt 
Att använda sig utav fallföretag är en användbar metod då syftet bygger på att undersöka 

sociala delsystem i en realistisk miljö, som exempelvis en organisation (Back, 1998). Då 

denna uppsats har en frågeställning som preciseras med frågan �hur� samt �varför� ses 

enligt Lundahl et al, (1999) fallstudier vara en lämpad metod för att utveckla relevant och 

användbar kunskap. 

 

För att få en förståelse om vad som sker inom, mellan och utanför en organisation är det 

nödvändigt att bearbeta flera variabler samtidigt. Detta innebär att hantering utav 

information blir för omfattande om författarna väljer att inbegripa alltför många företag i 

studien (Andersen, 1998). Författarna har som analysenhet valt att genomföra en fallstudie 

av två företag, vilka vid framförandet utav deras modebudskap skiljer sig åt. Fokus har under 

uppsatsens gång legat på reklamannonser, vilka har knutits samman med 

kommunikationsteori och konsumentbeteende för att kunna analyseras. Då mer än ett 

Analys

Slutsats

LitteraturstudierEmpirisk 
studie

Problemidentifikation

Frågeställning

Teoretisk 
referensram

Empiriskt 
resultat
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fallföretag är i fokus kategoriseras studien som multipel (ibid). Andersen hänvisar till Ying 

(1989) som menar att det utifrån multipla fallstudier går att säga något generaliserbart om 

organisationiska fenomen. Författarna försöker därmed se till valda analysenheter för att få 

en förståelse för större företeelser (Backman, 1998). Men då denna studie är av kvalitativ 

karaktär och inte kvantitativ är det utifrån fallstudien svårt att dra generella slutsatser. 

Studien kan dock ses som applicerbar på andra företag, utöver de två som ligger till grunden 

för denna uppsats, då författarna har haft applicerbarhet i åtanke vid val av fallföretag.    

  

Trots att det enligt ett hermeneutiskt forskningssynsätt är omöjligt att bedriva objektiv 

forskning är författarnas intentioner ändå att försöka hålla sig till en så objektivt ståndpunkt 

som möjlig. Författarna är dock medvetna om att detta kan vara svårt men intentionerna är 

att sträva efter begränsad subjektivitet där målet är att uppnå relevans i det som studerats, 

neutralitet, trolighet i slutsatser samt en balans mellan olika intressen.  

 

Teorier angående kommunikation har stått i fokus under uppsatsens gång men även teorier 

kring semiotik, self-concept och reklam har tagits i beaktning för att få en förståelse hur olika 

företag kommunicerar sitt modebudskap.  

 

2.4 Perspektiv                     
Uppsatsen utreder fenomenet kring varför företag använder sig utav olika 

kommunikationsmetoder då de förmedlar sitt modebudskap. Det är inom företagen besluten 

om vilken kommunikationsstrategi som ska användas beslutas. Det är därför mest motiverat 

för denna uppsats att problemet behandlas ur ett företagsperspektiv.  

 

2.5 Forskningsansats  
Inom hermeneutiken brukar man säga att forskningen syftar till att uppnå förståelse av det 

studerade fenomenet, i detta fall jämförelsen mellan de studerade företagens 

reklamkampanjer. För att uppnå förståelse så krävs det en tolkning, hermeneutiker betonar 

att ingen tolkningsprocess börjar helt förutsättningslöst utan att man som forskare närmar 

sig sitt material med en viss förförståelse. Som författare har man ursprungligen en 

förståelsehorisont utifrån vilken man gör en preliminär och grovhuggen tolkning av det 
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fenomen man har framför sig, denna preliminära tolkning vägleder författarna sedan när 

detaljerna undersöks (Johansson, 2000). Som författare avgränsar man alltså, med grund i sin 

förförståelse, vad som kan vara föremål för tolkning. 

 

2.6 Empirisk metod 
Det finns två rådande metoder för att analysera och bearbeta data inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen, beroende på hur problemet preciserats och beroende på 

vilken kunskap som söks, nämligen kvantitativ och kvalitativ metod (Lundahl; Skärvad, 

1999). 

 
Den kvantitativa metoden syftar främst till att redogöra för orsakssamband utifrån statistiska 

analyser (Holme; Solvang, 2001). Hartman (1998) anser att en förutsättning för att kunna 

genomföra en kvantitativ metod är att variabeln är mätbar. Då denna uppsats bygger på 

verbalt skrivna formuleringar, och inte mynnar ut i numeriska observationer så som i 

användandet utav en kvantitativ metod, tillämpas istället en kvalitativ metod (Backman, 

1998). En kvalitativ metod är även som mest lämpad då det endast är två fallföretag som ska 

analyseras. 

 

För att tydligare motivera författarnas val av metod är det enligt Lundahl et al (1999), ett 

kvalitativt förhållningssätt som ska tillämpas då avsikten är att förstå ett socialt fenomen. Det 

är författarnas avsikt är att förstå ett socialt fenomen, hur företag kommunicerar sitt 

modebudskap i sin reklam. I en kvalitativ studie har metoden primärt ett förstående syfte. 

Genom att samla in information kvalitativt och inte kvantitativt kan författarna dels få en 

djupare förståelse för det problemkomplex som studeras, dels beskriva helheten av det 

sammanhang detta inryms i (Holme et al, 2001). Helhetssynen är enligt Lundahl et al (1999), 

central för att förstå ett system. Han menar, i likhet med hermeneutiken, att delarna endast 

kan förstås i förhållande till det samanhang i vilka de ingår. 

 

2.7 Arbetsprocess 
Författarna påbörjade denna uppsats, vilket inte framgår utav abduktionsmodellen, med att 

läsa in sig på litteratur för att bilda sig en uppfattning om tidigare forskningsområden samt 
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vilka områden som vore intressant att fördjupa sig i. Först därefter uppkom möjligheten att 

påbörja en problemdiskussion samt formulera ett syfte. Författarna började därefter forska 

efter relevanta teorier ifrån varierade sekundärkällor såsom litteratur, journaler och 

tidskrifter. Parallellt med forskningen efter relevanta teorier bedrevs empirisk forskning som 

består utav insamlandet utav primärdata i form av intervjuer. 

I analysen presenteras en jämförelse mellan hur de två företagen kommunicerar med hjälp av 

reklamannonser till vald målgrupp. Analysen genomförs med utgångspunkt från insamlad 

empiri och tar stöd utifrån teorin. 

 

Avslutningsvis sker en slutdiskussion där slutsatser dras och där författarnas egna åsikter 

framkommer. Diskussionens centrala punkt kommer att ligga kring de 

kommunikationsmetoder företagen använder sig utav för att förmedla sitt modebudskap och 

varför dessa tillämpas.    

 

2.8 Urval  
De fallföretag som ligger till grund för den här uppsatsen är Benetton och JC. Dessa 

kommer att beskrivas i mer detaljerad presentation i kapitlet 4. 

 

Benetton har givits mycket uppmärksamhet för sina tryckta reklamannonser. Alltifrån bilder 

på en döende AIDS-sjuk omringad av sin gråtande familj till en soldats blodiga kläder finns 

märkta med Benettons varumärke. JC är i sin tur mer representerat av bilder på ungdomar 

med en gemensam stil och cool attityd som utstrålar ungdomlighet, aktivitet, gemenskap och 

tillhörighet. Författarna anser att olikheterna i de båda företagens reklam ger en bra bild av 

hur företag på olika sätt använder reklam för att förmedla sitt modebudskap. Vi har därmed 

valt att använda Benetton och JC som fallföretag till denna uppsats. Som tidigare nämnts 

kommer vi att bearbeta vår analys utifrån fallföretagen med förhoppning att informationen 

ska kunna ge ökad insikt inom diskuterat område även för andra företag. Vårt resultat 

kommer därmed att vara applicerbart för fler företag än de studerade.  
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2.9 Datainsamlingsmetoder 
En källa är ett historiskt dokument som återspeglar de uppfattningar och den kunskap som 

finns i ursprungssituationen (Holme et al, 2001). Datakällor kan indelas i primärdata och 

sekundärdata, där primärdata är information insamlad av utredaren själv och sekundärdata är 

redan insamlat material som utredaren kan använda sig av (Lundahl et al, 1999). 

Förstahandskällor har ett mer omedelbart förhållande till det som informationen gäller än 

andrahandskällor och är ofta en deltagares egen redogörelse för något självupplevt. En 

andrahandskälla är en redogörelse för något som utredaren inte själv har upplevt eller 

observerat, utan får upplysning om i andra hand. Det kan även vara i tredje eller fjärde hand 

då andrahandskällan kan stödja sig på andra sekundära källor. Sekundärkällor behöver dock  

inte vara mindre tillförlitliga än primärkällor. 

(http://www.studentlitteratur.se/files/sites/metoder7556/kanalys.pdf)  

 
2.9.1 Primärdata 
Den insamlade primärdata som ligger till grunden för den empiriska tolkningen består av 

intervjuer med Erik Anderch, Marketing Director på JC samt Bernardo Lecci, Executive 

Manager på Benetton i Italien. 

 

För att intervjuprocessen ska genomföras på ett sådant trovärdigt sätt som möjligt använder 

författarna sig utav hermeneutisk källkritik, en metod som ser till att förvrängning utav 

intervjumaterialet blir så minimal som möjligt. Då intervjuarna inte iakttar verkligheten direkt 

utan använder sig utav intervjupersonen som ett medium för att införskaffa information, blir 

informationsprocessen i tre led. Första steget kan ses som verklighet som studeras utav en 

källa som i denna studie relateras till respondenten. Det andra steget i informationsprocessen 

tilldelas forskaren, som i detta fall är de personer som även genomför intervjun (Alvesson et 

al, 1994). Ju fler led som informationen passerar desto mindre värd är källan. Författarna 

utgår i denna studie ifrån att den information som inhämtas genom intervjuer har ett högt 

äkthetsvärde och stämmer väl överens med verkligheten, då informationen inte passerat 

genom flera olika källor innan den når författarna (ibid). De personer som har intervjuats har 

nära anknytning till de två företag som författarna valt att utgå ifrån för att senare kunna 

komma fram till applicerbara slutsatser. 
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Som tidigare nämnts är det ur ett hermeneutiskt förhållningssätt omöjligt att genomföra helt 

opartiskt forskning. Författarna kommer ändå under intervjuns skede försöka att inta en 

sådan opartisk inställning som möjligt.  

 

2.9.1.1 Intervjumetod 
Då de intervjuer som under uppsatsens gång genomförts är av kvalitativ natur, förutsätts att 

intervjuarna har en relativt omfattad kunskap om temat redan innan intervjun genomförs 

(Lundahl et al, 1999). Den intervjumetod som används benämns enligt Andersen (1998) som 

en delvis strukturerad. Metoden kategoriseras av att frågor redan i förväg formulerats i form 

av enklare frågeformulär, där stort utrymme för reflektion och diskussion förekommer. 

Intervjuarna var vid samtliga intervjutillfällen noga med att låta respondenterna uttrycka sig 

fritt och inte försöka vinkla frågorna efter intervjuarnas egna uppfattningar. I kvalitativ 

forskningsmetod kan annars problem uppstå då intervjuaren är alltför påverkad av sin egen 

referensram och låter detta visas i valet av intervjuarfrågor. Risken för en intervjuareffekt 

minskar tillförlitligheten av insamlad primärdata och bör därmed undvikas (Lundahl et al, 

1999).  

 

Den metod som författarna valde att använda sig utav för att samla in primärdata var 

telefonintervjuer. Detta då det geografiska anståndet var långt samtidigt som tiden för 

genomförandet utav studien var begränsad. Valet av att genomföra telefonintervjuer i båda 

fallen minskar, enligt författarna, risken att någon intervju skulle ha blivit annorlunda då 

valet av intervjumetod skiftats. Båda parter blev intervjuade utav samma person under tiden 

som en högtalartelefon användes för att övriga deltagare lättare skulle kunna anteckna 

svaren. Intervjuerna spelades även in, vilket har minskat risken för feltolkningar och 

oanvändbara anteckningar.  

 
2.9.2 Sekundärdata 
Anskaffningen av sekundärdata i den här uppsatsen tog sig uttryck i form av litteraturstudier. 

Ett utav syftena med sekundärdatainsamlingen var att inhämta den kunskap som behövdes 

för att kunna genomföra de intervjuer som ses som en viktig del utav denna uppsats. En viss 

nivå av kunskap innan det att intervjuerna ägde rum var nödvändig för att kunna genomföra 

dem på ett effektivt sätt samt för att kunna göra analyser och dra slutsatser utifrån dem.  
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Syftet med litteraturstudierna var även att inhämta kunskap för att därefter kunna dra 

vetenskapliga slutsatser av denna uppsats. Genom att undersöka vad tidigare forskning 

bidragit med samt vilka slutsatser andra forskare dragit inom ramen på liknande 

forskningsområden, skapas bättre förutsättningar att tolka det som under arbetets gång visat 

sig. Utifrån frågeställningen inventerades litteratur bland annat inom forskningsmetodik, 

kommunikationsstrategi, konsumentbeteende, semiotik, bildanalys och vetenskapsteori, i 

syfte att bilda en relevant teoretisk referensram. Även Internet har varit en betydelsefull 

informationskälla där författarna sökt efter vetenskapliga artiklar och journaler som dels 

bidragit med nya teorier men dock främst stärkt de teorier som funnits i litteratur.  

 

2.10 Komparativa studier 
Vi har genom komparativ studie jämfört de olika företagens sätt att kommunicera sitt 

modebudskap i sin reklam. Gemensamt för båda företagen är att de båda säljer mode till en 

demografiskt likartad målgrupp. Företagen har även gemensamt att de i stort sätt använder 

sig av samma kommunikationskanaler för att nå ut till sina konsumenter. Det är dock stora 

skillnader i metoden som företagen använder då de kommunicerar sitt modebudskap i 

reklam. I uppsatsens slutsats kommer likheter och skillnader mellan JC och Benettons 

kommunikationsstrategier lyftas fram och diskuteras. 

 

2.11 Semiotik 
I teorikapitlet kommer vi att ta upp semiotiken, studiet av tecken och deras sätt att fungera, 

samt bildsemiotiken och dess roll i att skapa förståelse för tryckta medier. Relevanta 

semiotiska teorier och begrepp kommer att behandlas som visar på hur meddelanden är 

uppbyggda av tecken och symboler. 

 

2.12 Bildanalys 
För att förstå vilka budskap Benetton och JC vill förmedla med hjälp utav reklamannonser i 

form utav bilder, är det en förutsättning att först kunna förstå och tolka bilderna. Författarna 

har valt ut några reklamannonser ifrån de båda fallföretagen vilka kan ses som typexempel av 

de bilder företagen använder sig utav. Dessa kommer att presenteras inledningsvis i delen 
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bildanalys för att läsaren ska få en förståelse för vilken typ utav reklam de både fallföretagen 

använder sig utav. Därefter genomförs i uppsatsens analysdel, med grund i semiotisk 

bildanalys, ett försök att tolka samt förklara de utvalda reklamannonserna. Analysen har som 

funktion att belysa skillnader i skapandet av reklamannonserna, vilka kommer att presenteras 

i uppsatsens slutdiskussion.  

 



 21

3. Teori 
 

 

nder teorikapitlet redovisas de teorier som anses relevanta för att uppnå uppsatsens 

syfte. Väsentliga modeller har använts för att ge läsaren en större förståelse för begrepp 

så som kommunikation, semiotik samt, self-concept. Utifrån den teoretiska referensramen sker 

därefter en analys av studiens empiriska resultat. 

 
 
3.1. Reklam 
För att förstå hur företag använder reklam då de kommunicerar sitt budskap till vald 

målgrupp, anser författarna att läsaren först måste få en förståelse för grunderna i reklam, 

därför följer nedan en presentation om den roll reklam har i dagens samhälle. Reklam är en 

viktig del av ett företags marknadsföring och ses som en central del i den kommunikation 

företaget har med sina kunder. Dess främsta uppgift är att bära fram ett meddelande så att 

mottagaren exponeras för det (Kotler; Armstrong, 2001). 

 

Hedlund et al (1993) menar att reklam är ett sätt att försöka övertyga, väcka intresse samt att 

skapa ett förtroende. Hedlund drar paralleller mellan reklam och retoriken, där fokus ligger 

på att fånga människors intresse och därigenom få dem att ta till sig ett budskap. För att 

stanna inom ramen för uppsatsens ämne, nämligen tryckreklam som under uppsatsens gång 

benämns som reklamannons, är det viktigt att poängtera att retoriken är ett verktyg att 

använda sig utav inom språkliga betingelser. Men då Hedlund et al (1993) slår fast vid att 

även bilder är ett språk, kan denna liknelse ändå vara användbar för att skildra reklam, även i 

tryckt format. 

 

Då reklam syftar till att kommunicera till ett stort antal mottagare, ofta anonyma individer 

med skilda bakgrunder, ses reklam som ett verktyg för masskommunikation (Fiske, 2001; 

Hedlund et al, 1993). Reklamens grundläggande syfte är att främja ett köpbeteende hos 

mottagaren. För att lyckas med detta måste den först och främst väcka intresse och 

engagemang hos mottagaren (ibid). Budskapet ska vara enkelt och därmed lätt för 

U 
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mottagaren att förstå. Inom företagsvärlden ska reklam ge en bild av företaget och dess anda, 

helt enkelt att visa vad företaget står för. Reklam styrs av kommersiella intressen och bör 

vara fri från politiska åsikter och värderingar (Nordström, 1986). Nästa steg, efter det att 

reklambudskapet fått uppmärksamhet av ansedd målgrupp, är att få dem att minnas 

budskapet i reklamannonsen (Hedlund et al, 1993).  

 

Den traditionella reklamen går generellt ut på att sända ut positiva signaler i samband med 

det marknadsförda varumärket. Goldman (1992) anser att det i allmänhet är ett förskönat liv 

i trygghet och skönhet som visas upp, med en förhoppning om att konsumenten ska 

identifiera sig själv med denna bild. Reklam går ofta ut på att konsumenten ska associera de 

positiva signaler som når henne eller honom med den marknadsförda produkten. De 

associationer som mottagaren av reklambudskapet skapar sig får dock inte vara alltför fria. 

Risken finns då att mottagarens tankebanor inte stämmer överens med reklamannonsörens 

intentioner vilket medför att kommunikationen inte blir effektiv (Nordström 1986). För att 

kommunikationen ska vara så effektiv som möjligt är det viktigt att reklamproducenten 

använder sig utav gemensamma koder och tecken, eller enklare uttryckt samma språk, som 

mottagaren för att denne ska kunna förstå och tolka budskapet (ibid). Att förstå ett budskap 

är en förutsättning för att associationer till den annonserade varan ska kunna äga rum. 

Associationerna bör ligga inom ramen för vad reklamproducentens intentioner med 

annonsen är, för att effektiv kommunikation ska uppnås (ibid). 

 

I reklamens början handlade det om att informera om produkten och därmed få varan eller 

tjänsten att verka attraktiv för en eventuell köpare. Det ansågs förr, oftast som tillräckligt att 

visa bilder på den produkt som skulle säljas. Idag används mer oklara och tvetydiga bilder för 

att skapa uppmärksamhet bland utbudet av allt fler reklamannonser (Goldman, 1992). Enligt 

Persson (1993) är det dock viktigt att inte skapa uppmärksamhet bara för saken skull. 

Budskapet i reklamannonsen måste vara relevant för reklamannonsens syfte, att sälja en vara, 

och inte enbart användas för att väcka uppmärksamhet. En reklamannons som i alltför hög 

grad inriktas på att väcka uppmärksamhet är sällan en bra reklamannons ur 

försäljningssynpunkt. Den kan däremot vara effektfull då det handlar om att väcka starka 

reaktioner och för att provocera (Persson, 1993).  
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Goldman (1992) hävdar att modernare typ av reklam ofta saknar, i motsatt till äldre reklam, 

en bild på den produkt som ska säljas. Anledningen till att produkten hamnat mindre i fokus 

i dagens reklam har att göra med en övergång från att endast informera kunden om den 

produkt som marknadsförs till att istället förmedla budskap om livskvalitet, känslor och 

trender (ibid). Reklamannonsen bör inbringa konsumenten att associera med de åsikter och 

stämningar som företaget vill förmedla, snarare än att endast visa vilka produkter företaget 

tillhandahåller. En reklamannons bör utgå från företagets affärsidé och den totala image som 

företaget vill förmedla (ibid). 
 

“Modern advertising thus teaches us to consume, not the product, but its sign. What the 

product stands for is   more important than what it is” 
          -Goldman, 1992. sid. 19 

 
3.2 Varumärke 
 

”Ett varumärke är likt en låda i någons huvud. Individen vet om lådan, som rymmer fakta, 

känslor och föreställningar, är tung eller lätt. Hon vet också i vilket rum den förvaras – i 

rummet med lådor som ger positiva känslor och attityder eller i rummet med lådor som ger 

negativa vibrationer.” 
                  - D.A. Aaker, 1996 

                   

Författarna vill behandla teorier om varumärken då det är varumärket företagen genom sin 

reklam vill framhäva och förstärka. Utifrån ett företagsperspektiv kan ett starkt varumärke 

vara nödvändigt för att slå sig fram och bli framgångsrik på en konkurrensutsatt marknad, 

men behöver inte enbart vara till varumärkesföretagets fördel. För köparen innebär även 

varumärket en viss garanti för kvalitet och ursprung (Goldman, 1992). Melin (1999) menar 

att kvalité kan skapas om varumärkt förknippas med en speciell organisation. Detta kan 

hjälpa konsumenten att skapa ett större förtroende för företaget, men utgångspunkt att 

konsumenten känner till vad organisationen står för och är villig att stödja deras arbete (ibid).  

 

Ett varumärke kan bestå av ett namn, tecken, symbol eller design och är avsedd att 

identifiera samt differentiera varor eller tjänster från en eller flera tillverkare (Neal, Quester, 
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Hawkins, 2003). Kapferer (1997) menar att ett starkt varumärke är företagets viktigaste 

konkurrensmedel och ger produkten, tjänsten eller företaget en identitet. Denna identitet kan 

företaget sedan använda sig utav då de marknadsför sig till avsedd målgrupp och för att 

skapa ett mervärde till de produkter eller tjänster som de förmedlar (ibid).  Att skapa ett 

mervärde till en produkt är ett ämne som kommer att avhandlas senare i uppsatsen.  

 

Det är viktigt att notera att produkt och varumärke är två helt skilda saker. Ett företag 

kommer inte långt på att enbart sälja en produkt då produkter i de flesta fall kan kopieras 

eller köpas billigare hos någon annan. Ett starkt varumärke definieras av att marknaden 

upplever relevanta och unika mervärden med produkten samt är beredda att köpa just denna 

produkt även om det finns en mångfald alternativ på marknaden (De Chernatory; 

McDonald, 1998). 

 

3.3 Att förmedla ett värde 
För att ett varumärke ska kunna bli framgångsrikt, måste produkterna skapa ett visst värde 

för konsumenten. Det är inte enbart en produkt som ska säljas, utan produkten ska även 

förmedla en mening och känsla till konsumenten (Myers, 1999). Författarna anser det 

därmed viktigt att belysa teorier om hur ett värde förmedlas.  

 

Reklam går ut på att informera konsumenter om en produkt och på så vis få produkten att 

framstå som attraktiv för konsumenten. Reklamannonsen måste upplysa om produktens 

fördelar för att skapa ett värde. Enligt Neal et al (2003) kan ett varumärkesföretag förmedla 

detta värde som varumärket innehar genom att se till konsumentens manifesta (synliga) och 

latenta (dolda) motiv. Ett manifestmotiv kan vara att köpa kläder av hög kvalité som har en 

lång livslängd. Konsumenten är oftast själv medveten om att vilja uppfylla de manifesta 

motiven och har som regel inget emot om att informera omvärlden om dem (Neal et al, 

2003). De latenta motiven är vanligtvis mer dolda och konsumenten är oftast ovillig att 

framhålla dessa motiv eller är i vissa fall själv ovetande om dem (ibid). Ett latent motiv till att 

köpa ett modeplagg kan exempelvis vara att varan ger konsumenten en viss image samt en 

del av en livsstil. Enligt Canadian Marketing Association (CMA), Canadas största 

marknadsföringsbyrå, är det viktigt för reklamproducenterna att bibehålla latenta motiv på 

en undermedveten nivå. Förhöjs de latenta motiven till en �level of awareness� och därmed 
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direkt försöker att kommunicera sina fördelar till konsumenten, riskerar de att inte bli lika 

slagkraftiga (ibid). 

 

3.4 Positionering 
Som ovan nämnt är det viktigt att förmedla att värde i samband med den produkt som 

marknadsförs. Teorier om positionering hjälper läsaren att få en ökad förståelse för att 

företagets varumärke måste ha en bestämd position i konsumentens medvetande för att ett 

värde ska skapas. 

 

Positionering kan definieras som den process som utformar företagets erbjudande så att 

varumärket upptar en distinkt och värdefull plats i målgruppens medvetande (Goldman 

1992). Hedlund och Johannesson (1993) menar att ett företag tillskriver sig en �stabil 

fästning att slåss ifrån�, då de positionerar sig.  

Innan dess att ett varumärkesföretag kan skapa en bild i konsumentens medvetande måste 

företaget tydligt veta vad som är relevant att porträttera. Hedlund et al (1993) anser vidare att 

företag väljer ut starka argument, som kan vända företagets svaghet till dess styrka, för att 

positionera sig. Det innebär med andra ord att ett företag måste känna till sin styrka 

respektive svagheter för att på ett positivt sätt kunna förmedla sitt budskap (ibid). Genom att 

utvärdera vilka faktorer som är relevanta, samt att lyckas förmedla dessa i sitt 

reklambudskap, tillskrivs varumärket en klar identitet (Helman; De Chernatony 1999). 

Denna identitet hjälper varumärket att positionera sig samtidigt som varumärket kan särskilja 

sig från andra varumärken på marknaden. Två identiska företag kan genom att positionera 

sina produkter på olika sätt ge totalt motsatta associationer (Goldman, 1992).  

 

Det är viktigt att notera att ett varumärkesföretags identitet inte alltid är samma sak som 

företagets image. Identiteten är den bild som företaget vill att konsumenterna skall ha, 

medan imagen är den uppfattade bild som konsumenten har av företagets varumärke. 

Ett varumärkesföretags image är således ett mått på hur väl företaget lyckats förmedla 

varumärkets identitet till konsumenterna (Kapferer, 1997).  
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3.5 Reklam riktad mot avsedd målgrupp 
För att en reklamannons ska vara så effektiv som möjlig menar Hedlund et al (1993) att 

företaget måste koncentrera sig på att kommunicera till en utvald grupp. Det är svårt, om än 

omöjligt, att skapa värde för samtliga individer med en och samma reklamannons (ibid). 

Därmed anser författarna det viktigt att behandla teorier om reklam riktad mot avsedd 

målgrupp. 

 

Den utvalda målgrupp företaget väljer att rikta sin reklam mot måste först analyseras för att 

ett budskap som är relevant för målgruppen ska kunna framföras (ibid). Budskapet måste 

formuleras så exakt som möjligt för att tala till en bestämd grupp människor (ibid). För att 

kunna tala med �rätt språk� till en grupp måste reklamproducenterna som utgångspunkt 

först se hur denna grupp av individer lever, vad de har för attityd, intressen etc. Det är först 

efter att denna bild är klar som de rätta argumenten kan skapas. För att få denna kunskap om 

ansedd målgrupp genomförs vanligtvis marknadsundersökningar. Reklamproducenten David 

Ogilvy (i Hedlund et al, 1993, sid. 22) menar att �reklamfolk som ignorerar 

marknadsundersökningar är lika farliga för sitt företag, som generaler som struntar i att koda fiendesignaler 

för sitt land�.  

 

Goldman (1992) påstår att den grupp som reklamannonsen var avsedd för, förr delades in 

efter ålder och kön. Dagens reklam ser ofta något annorlunda ut då den som ovan nämnts 

ofta syftar på att skapa ett känslotillstånd, som mottagaren av reklamen sedan ska förknippa 

med produkten. Gruppindelning efter kön och ålder har övergått till att segmentera 

marknaden mer efter livsstil där reklamen används som ett identitetsskapande verktyg 

(Helman et al, 1999). 

 
3.6 Emotionell reklam   
Läsaren bör få en förståelse för att företagen använder flera olika strategier för att väcka 

uppmärksamhet hos konsumenterna. Ett sätt som används i stor utsträckning är att tillämpa 

känslor i reklam (Neal et al, 2003). Petersson (1993) menar att användningen av emotionella 

budskap ökar uppmärksamheten gentemot en reklamannons och blir därmed lättare att 

komma ihåg under en längre tid. Att skapa mening och ett värde i förmedlandet av en 
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produkt har varit ett ämne som har diskuterats tidigare i uppsatsen. Ett medel för att göra 

detta på är att förmedla en känsla till mottagaren utav reklambudskapet (Myers, 1999). Det är 

viktigt att förstå på vilket sätt företag använder sig utav känslor i reklam för att attrahera 

konsumenter. Därför följer nedan en presentation som introducerar läsaren på området 

�känslor i kombination med reklam�. 

 

Enligt Hedlund el al (1993) bör reklamproducenterna inte bara vädja till konsumenternas 

förnuft då de försöker övertyga dem att konsumera en viss produkt. Effektiv reklam bör 

även kommunicera på ett känslomässigt plan för att försöka �röra människors känslor� 

(ibid). Känslor kan ofta förmedla kunskaper som det inte går att nå med enbart förnuftet 

(Lundahl et al, 1999). Hedlund et al (1993) menar att det i princip alltid går att sälja 

produkter genom att vädja till människans fruktan eller hopp. Han menar vidare att det inte 

är någon tillfällighet att reklam ofta visar exempelvis ett gäng ungdomar som har samma 

sorts jeans eller använder sig utav annan produkt som inte skiljer sig ifrån övriga 

gruppmedlemmarnas val. Reklamproducenterna vädjar i liknande typ av reklam till 

ungdomars känslor; rädslan att stå utanför gruppen och därför inte bli accepterad (ibid). 

 

Ofta är det känslan som avgör vilket varumärke som konsumenten väljer. Majoriteten av alla 

köp konsumenten gör initieras av en känsla för ett visst varumärke, inte bara av produkten i 

sig (Neal et al, 2003). Känslomässig reklam är mer inriktad på att skapa känslor än att ge 

information eller argument för produkten. Att som varumärkesföretag använda sig utav 

känslomässig reklam är ett verktyg för att få konsumenten att associera den känsla som 

annonsen väckt med företagets varumärke (ibid). 

 

Två sätt som reklamproducenterna spelar på är att väcka positiva samt att reducera negativa 

känslor för konsumenten (ibid). Exempel på hur positiva känslor kan väckas i tryckt 

modereklam är att få konsumenten att känna; jag blir vacker, jag blir en i gemenskapen, jag 

får uppmärksamhet etc. Exempel på hur man kan reducera negativa känslor är att få 

konsumenten att känna; jag slipper vara utanför, jag slipper se tråkig ut, jag slipper negativ 

uppmärksamhet etc. Reklamannonser föreslår med andra ord hur vi kommer att känna oss 

med produkten i motsats till hur vi känner oss för tillfället. Förhållandet mellan önskvärda 

jaget (desired self) och det verkliga jaget (actual self) blir här märkbart (Goldman, 1992). 
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Tanken att försöka få konsumenten att bli lyckligare genom köp av en viss produkt är något 

som enligt Hedlund et al (1993) är ett vanligt argument för att skapa försäljning.  

 

3.7 Livsstil  
Författarna belyser nedan teorier kring livsstil för att bygga upp en förståelse hos läsaren, att 

en individs livsstil i hög grad styr dennes konsumentbeteende. Vilka kläder en individ 

använder sig utav kan ge uttryck för vilken livsstil denne väljer att leva sitt liv efter (Neal et 

al, 2003). Enligt den tyske socialisationsforskaren Ziehe Jacobson (1989) är människan idag 

inte styrd utav traditioner när det gäller skapandet utav identitet och livsstil, utan istället av 

marknadskrafterna. Individer väljer idag själva sin livsstil och skapar på så sätt en personlig 

identitet.  

 

Det är svårt att göra en generell definition vad livsstil egentligen är men Neal et al (2003, sid 

318) definierar livsstil som �en individs uttryckssätt, livserfarenheter, attityd samt förväntningar�.  

Livsstil kan mätas genom psykografiska variabler så som individens aktiviteter, intressen och 

åsikter (ibid). Solomon (Helman et al, 1999) menar att en individs livsstil även innefattar 

värderingar och normer. Dessa normer och värderingar visar sig i en individs 

konsumtionsmönster, undermedvetet eller medvetenhet. O�Shaughnessy (ibid) menar att 

kunden ofta köper produkter via ett visst konsumtionssystem som kan liknas vid begreppet 

livsstil. Detta bygger på ett antagande att människor vill ha ett gott liv vilket genererar en 

efterfråga på specifika produkter som medverkar till att skapa den önskade livsstilen. 

Konsumenter är dock inte alltid medvetna om vilken stor roll livsstil spelar när det uppstår 

ett köpbeteende. Få konsumenter tänker exempelvis på att de ska köpa ett kaffe som passar 

just deras livsstil. Men ser man till de underliggande motiven till varför en konsument som 

lever aktivt väljer att köpa just ett frystorkat kaffe, kan faktorer som bekvämlighet och 

tidsoptimerande faktorer bli synliga, faktorer som en konsument med en aktiv livsstil 

värdesätter (Neal et al, 2003). Således avgör konsumentens livsstil många gånger som en 

indirekt riktlinje i val av konsumentprodukt och påverkar dennes sätt att spendera tid och 

pengar (ibid).  
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3.8 Livsstilsföretag 
Efter det att teorier om livsstil behandlats, anser författarna att teorier kring livsstilsföretag 

bör följa, med anledning att de förklarar hur företag använder sig utav livsstil som verktyg i 

byggandet utav sina kommunikationsstrategier.  

 

Livsstilsföretag är företag som profilerar sitt varumärke efter en viss livsstil för att attrahera 

en målgrupp som kan identifiera sig med denna (Goldman, 1992). Genom reklam i form av 

annonsering kan ett företag ge en bild av att deras kläder ingår i en viss livsstil och genom att 

använda sig utav dessa kläder kan individer ta del av den (ibid). Det är möjligt att 

reklamannonserna ger en bild av en fantasivärld, som tillhandahåller konsumenten en 

verklighet som ligger utanför deras normala förhållande (ibid). Den grupp av konsumenter 

som influeras av att köpa kläder för att ingå i en livsstil, som normalt sätt ligger utanför deras 

egen verklighet, benämns enligt Neal at al (2003) som aspiranter. Aspiranter är individer som 

har en positiv attraktion till en grupp där de själva inte är medlemmar. De köper produkter 

som denna grupp av individer använder för att skapa sig ett symboliskt värde som kan liknas 

vid ett medlemskap (ibid).  Dessa konsumenter köper inte bara en produkt, utan ett helt 

�image-paket� där en livsstil ingår. Genom att livsstilsföretagen tilltalar de värden och 

normer som konsumenten väljer att leva sitt liv efter, blir relationen mellan konsument och 

företag starkare än för företag som endast erbjuder konsumenten en produkt (ibid).  

 

“Consumers do not buy products. Instead, they buy motive satisfaction or problem solutions” 

                          - Neal et Al, 2003, sid. 242 

 

3.9 Mode som identitetsskapande verktyg 
Mode är en av de variabler som hjälper individer att stärka, bygga samt förmedla en identitet 

(Artikel kompendium, Marknadsanalys, artikel E, 2004). Därför vill författarna lyfta fram 

teorier om mode som identitetsskapande verktyg. Vi människor har ett behov av att kunna 

uttrycka oss och kan göra detta på många olika sätt; genom ord, rösten, kroppsspråk etc. 

Människan kan även köpa produkter av symboliskt värde, inte bara för dess funktionella 

fördelar, för att signalera något om de drag som utmärker oss som personer (Neal et al, 

2003). Studier visar på en definitiv relation mellan en persons identitet och de produkter 
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personen köper (Artikel kompendium, Marknadsanalys, artikel E, 2004). Att mode ger 

individer en möjlighet att uttrycka sig, samt att skapa sig en identitet, är något som 

reklamproducenter är väl medvetna om. Genom reklamannonser förmedlas ofta ett budskap 

som talar om för individer hur de kommer att uppfattas, samt vilken identitet de tillskrivs, 

vid användandet utav en viss produkt (Hansson et al, 1992). 

 

En viktig egenskap för att en produkt ska kunna agera som en symbol för konsumenter är 

att produkten har en förmåga att kommunicera konsumentens �self� till andra (ibid). Kläder 

och mode kan ses som ett medium för att uttrycka sig och kommunicera med andra. 

Individer kan använda sig av mode för att bearbeta och skapa sig en identitet. Genom att 

använda sig av ett visst mode eller varumärke kan individen visa för omvärlden vad de står 

för och en möjlighet till social kontroll skapas. Det går alltså med hjälp av mode att skapa sig 

en identitet, om än så konstruerad. Klädseln symboliserar individens värderingar, status och 

sociala roller och kan förena eller skilja individer till olika grupper i samhället (Neal et al, 

2003). 

 

”Jag kan visa något med min kropp, jag kan göra den till ett tecken.� 

           -Ziehe, 1989, sid. 24 

 

Kommunikativa produkter har tre egenskaper. Den första egenskapen är att produkten ska 

vara synlig � konsumentens köp, konsumtion och disposition ska vara synligt för andra. För 

det andra ska inte alla ha tillgång till produkten. Vissa har resurser att äga den medan andra 

inte har det. Tredje egenskapen är att produkten ska kunna utmärka en stereotyp image av 

genomsnittsanvändaren (Artikel kompendium, Marknadsanalys, artikel E, 2004,). 

 
3.10 Self-concept 
Teorier kring self-concept är för denna uppsats en viktig fortsättning på de ovan behandlade 

teorier om mode som identitetsskapande verktyg (Neal et al, 2003). En individs 

identitetsskapande bygger i stor del på individens self-concept. Self-concept representerar 

helheten av individens tankar och känslor refererade till individen som objekt (ibid). Utifrån 

individens self-concept skapas en uppfattning om hur personen vill vara till hur individen vill 

att andra ska uppfatta henne eller honom. Kläder är en sorts andra hud som förskönar det 
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�self� som visas upp iför andra (Artikel kompendium, Marknadsanalys, artikel E, 2004). 

Enligt Russel Belk (ibid) spelar ägodelar en stor roll i skapandet av en persons identitet, 

vilket framgår av Belks uttalande �vi är vad vi har”.  

 

Bakomliggande psykologiska faktorer kan hjälpa förklara varför människor blir motiverade 

att intressera sig för mode. Dessa faktorer inkluderar anpassning, ombyte, personlig 

kreativitet, sexuell attraktion etc. Många konsumenter har till exempel ett behov av att vara 

unika, men vill inte vara alltför utstickande. Därför anknyter konsumenten ofta till �baserna� 

inom mode och försöker sedan inom ramarna improvisera och uttrycka sin personlighet 

(Artikel kompendium, Marknadsanalys, artikel E, 2004). Genom att agera på ett sätt som är 

konstant med ens self-concept, bibehåller individen sitt självförtroende och erhåller 

förutsägbarhet i interaktion med andra (ibid).  

 

Epstein delar upp self-concept i två av varandra oberoende variabler, självaktning och 

självkonsekvens. Självaktning innebär en tendens att söka erfarenheter som styrker ens self-

concept medan självkonsekvens innebär tendensen att, som ovan nämndes, agera på ett 

konsekvent sätt. Vanligtvis överrensstämmer dessa två variabler men under vissa 

omständigheter skapas en konflikt mellan dem (Syrgy, 1982).  

 

Neal et al (2003) anser att människor har mer än ett �self�, vilka i sin tur har stor inverkan på 

hur en person agerar som konsument. Som exempel har varje person ett ideal self som är det 

sätt som en person vill se sig själv på. En individ har även ett extended self som är det �self� 

som inkluderar inverkan från ägodelar på personens self-image. Belk (Artikel kompendium, 

Marknadsanalys, artikel E, 2004) menar att våra ägodelar blir en del av oss själva, i form av 

ett så kallat extended-self. Ägodelar påverkar ofta hur en individ ser på sig själv och hur en 

individ tror att andra ser på henne eller honom (Neal et al., 2003).  

 

Människan kan genom att använda sig utav symboler framställa sitt self-concept till andra. I 

Artikel kompendium, Marknadsanalys, artikel E, 2004 beskrivs en metafor som fått namnet 

�looking-glass self�. Den visar att människan genom att uppta signaler om hur andra 
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uppfattar dem, skapa sig en egen självbild (Artikel kompendium, Marknadsanalys, artikel E, 

2004). 

 

 

 
 

Modell 2, The communication of self to others via symbolic products, Källa: Artikel kompendium, 

Marknadsanalys, artikel E, 2004. 

 

Figuren ovan visar vikten av att känna igen vad en produkt symboliserar. Det första steget 

leder mellan en persons self-concept och en symbolisk produkt. Konsumenten köper i 

denna fas en produkt som kommunicerar dennes self-concept till omgivningen. Ett exempel 

på detta kan vara en konsument som köper en lyxig, stilren handväska som utåt sett ska 

kommunicera stil och klass. Det andra steget leder mellan den symboliska produkten och 

referensgruppen. Här hoppas konsumenten att publiken har rätt uppfattning om vad 

produkten symboliserar. Konsumenten förväntar sig att omgivningen ska uppfatta 

handväskan som en symbol på stil och klass. Det tredje steget leder mellan referensgruppen 

och personens self-concept. Konsumenten eftersträvar här att omgivningen kommer att se 

honom eller henne inneha samma symboliska kvalitet som produkten har. Konsumenten vill 

till exempel att en handväska som symboliserar klass och stil ska leda till att omgivningen ser 

henne eller honom själv inneha just dessa egenskaper. Konsumenter köper alltså produkter 

för att kommunicera symboliska aspekter av deras self-concept till andra. Det är viktigt att 

företag kommunicerar sitt budskap så att det visar konsumenten vad denne, genom att köpa 

produkten, i sin tur kommer att kommunicera till omgivningen (Artikel kompendium, 

Marknadsanalys, artikel E, 2004). 

 

Personens 
self-concept 

Symbolisk 
produkt 

Referens grupp 
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Då denna uppsats skrivs utifrån ett företagsperspektiv, ställer sig författarna frågan om hur 

ett företag kan dra nytta av att känna till individers olika self-concepts då de utformar sin 

reklam. Concept Convergence Analysis (CCA) är en ny analysteknik som utvecklats för att, 

baserat på self-concept, identifiera värdefulla segment inom målgruppen som reagerar mer 

positivt till reklam än den generella massan. Metoden används för att på djupet förstå varför 

konsumenten reagerar som de gör på reklam. Med den förståelsen kan man rikta 

marknadsföringen mot det segment som bäst responderar till reklambudskapet och på så sätt 

effektivisera marknadsföringen (Abhilasha, 1999). Kopplingen mellan konsumentens 

självidentitet och den upplevda brand-imagen hos produkten kan vara användbart vid 

beslutsfattande runt marknadsföringen av produkten. Forskning har visat att 

köpbenägenheten är starkare hos de konsumenter som har en självidentitet som 

sammanfaller med varumärkets image (ibid.) 

 

3.11 Kommunikationsmodeller 
Under denna rubrik kommer författarna att åskådliggöra befintliga teorier inom ämnet 

kommunikation. Dessa teorier avser en väsentlig del utav uppsatsen därför den ger läsaren 

en förståelse för grunderna inom kommunikation samt vilka problem som kan uppstå när 

information överförs ifrån en part till en annan. Att annonsera är oftast kostsamt för ett 

företag och det är därför viktigt att reklamannonsunderlaget är väl genomtänkt och använder 

en sådan effektiv kommunikationsmetod som möjligt (Goldman, 1992). Genom att studera 

kommunikation på samtliga nivåer ämnas läsaren uppnå en förståelse för hur processen kan 

förbättras gällande kommunikationens noggrannhet och effektivitet (Fiske, 2001). 

 

Den ursprungliga meningen med kommunikation är att utbyta information individer 

emellan. Nordenstreng (1977) menar att det i all mänsklig kommunikation finns både en 

sändare och en mottagare. Mellan dessa två parter sker en förmedling av ett budskap, vad 

som även kan benämnas som en informationsöverföring. Nordenstreng (sid. 65) menar 

vidare att ”kommunikation är ett socialt utbyte av semantisk information mellan mänskliga medvetanden 

med hjälp av ett teckensystem eller språk”  
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Den grundläggande modellen för kommunikation beskrivs genom att ett meddelande går 

ifrån en sändare till en mottagare och ser ut enligt följande; 

Sändare → Meddelande → Mottagare. 

 

�Mathematical Theory of Communication� är en modell som byggt vidare på den 

grundläggande kommunikationsmodellen. Trots denna utökning utav modellen är den 

fortfarande en linjär process och förklaras enklast genom att tillämpa följande illustration; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modell 3. Mathematical Theory of Communication, Källa: Shannon och Weaver 
 

Informationskällan i denna modell ses som beslutsfattare och bestämmer vilket meddelande 

som skall sändas. Det utvalda meddelandet omvandlas av sändaren till signaler som sänds via 

vald kanal till mottagaren. Kanalen, som befinner sig mellan sändaren och mottagaren, är 

enligt Shannon och Weaver (ur Fiske, 2001) endast ett medium för att överföra signaler, från 

sändaren till mottagaren, genom t.ex. TV, radio eller tidningar. Brus är allt som läggs till den 

mottagna signalen och som inte avsetts av informationskällan (Fiske, 2001). Då ett 

reklambudskap förmedlas är det en positiv effekt på destinationen, som även kan benämnas 

som mottagaren, det som informationskällan vill uppnå (ibid). 

 

Shannon och Weaver har identifierat tre problemnivåer, s.k. brus, vid 

kommunikationsstudier (ibid.); 

 

• Nivå A, handlar om de tekniska problemen som kan uppstå när information överförs 

ifrån en part till en annan. Exempel på störningar på nivå A är ljudförvrängning, 

Info källa Sändare Mottagare Destination  

Brus 

  Signal 
Mottagen    
signal Meddelande Meddelande 

     Kanal 
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statiskt brus i en radiosignal eller tryckfel i en reklamannons. Denna nivå var den 

Shannon och Weaver var mest intresserade av då modellen framtogs år 1949. 

Begreppet brus har utvecklats till att innefatta alla mottagna signaler som inte sänts 

av källan eller som gör det svårare att avkoda signalen på korrekt sätt (Fiske, 2001).  

 

• Nivå B är semantiska problem som handlar om all förvrängning i kommuniktions-

processen som inte är avsedd av informationskällan men som påverkar mottagningen 

av meddelandet vid destinationen. Alltså hur noggrant de överförda symbolerna 

uttrycker den önskade betydelsen (Fiske, 2001). Enligt Nordenstreng (1977) talar 

man om semantiskt brus då en individ uppfattar ett budskap på annat sätt än det 

som var ämnat att framföras. Termen kan även användas då två individer tolkar ett 

budskap på olika sätt (ibid). 

 

• Nivå C är effektivitetsproblem som berör den mottagna betydelsen av meddelandet. 

Påverkar det sända budskapet beteendet på ett effektivt sätt enligt källans avsikt?  

 

Enligt Wiio (1993) kan störningar delas in i yttre och inre störningar då det gäller mänsklig 

kommunikation. Inre störningar hos sändaren och mottagaren samt yttre störningar i 

kanalen, kan förorsaka bristande överensstämmelse mellan den information sändaren vill 

överföra och den information mottagaren tar emot. De inre störningarna som påverkar kan 

vara oönskade attityder, åsikter eller andra psykologiska faktorer som känslomässiga 

reaktioner som förknippas med meddelandet. Vidare är bristande kommunikationsförmåga 

också en källa till inre störningar. Yttre störningar kan exempelvis vara buller, otydlig skrift eller 

en suddig bild, som i sin tur stör hur väl ett meddelande kan uppfattas av mottagaren. 

Masskommunikation används som ovan nämnts då ett stort antal mottagare ska nås. En 

modell som tydliggör masskommunikationens förlopp, kan se ut enligt följande; 

 

Kommunikator →  Meddelande →  Kanal →  Mottagare → Effekt 

 
 

Modell 4. Masskommunikationens förlopp, Fiske (2001)  
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Back et al (1989) menar att reklam kan ses som en envägskommunikation där mottagarna ses 

som en passiv massa utan förmåga att ifrågasätta och därmed lätt kan övertygas om att köpa 

en viss produkt. Det andra rådande synsättet är att se reklam som en tvåvägskommunikation 

där konsumenterna är aktiva och ifrågasättande och reklamen utformas efter hur målgruppen 

ser ut. Konsumenterna ger feedback till företagen genom att köpa eller inte köpa deras 

produkter (ibid). Det sker med andra ord ett samspel mellan sändare och mottagare, något 

som enligt Back kan ses som en social funktion. Reklamannonsernas syfte är dock även i en 

tvåvägskommunikation att påverka mottagaren till köp nu eller i framtiden (ibid). 

 

3.12 Att kommunicera med bilder 
Människan är i dagens samhälle mottagare av ett stort antal reklamannonser. Vi är dock inte 

benägna att uppfatta och tolka den kvantitet av reklam som vi varje dag ställs inför. Detta 

har bidragit till att differentierad reklam har blivit allt viktigare (Goldman, 1992). Reklamen 

ska inte längre, som på 1970-talet, göras så osynlig som möjligt. Istället försöker 

reklamproducenterna att skapa reklam som väcker uppmärksamhet, som inte går 

konsumenten blint förbi (ibid). Reklamproducenterna tar till allt mer provokativa metoder 

för att väcka uppmärksamhet (ibid). En metod som blivit allt mer vanlig är att använda sig 

enbart av bilder tillsammans med sitt företagsnamn eller logotyp för att fånga 

konsumenternas uppmärksamhet. Nordström (1984) menar att tyngdpunkten hos en bild 

antingen kan ligga på ämnet i sig och sägs då vara av informativ karaktär. Tyngdpunkten kan 

även ligga på att väcka känslor hos mottagaren, och ses då som evokativ (ibid). 

 

En bild uppfattas mer som omedelbart än text och har därför högre receptionsvärde, vilket 

innebär att den uppfattas lättare utav mottagaren. En bild har även en helt annan 

dragningskraft än det skrivna ordet och kan många gånger tala för sig självt och påverka 

betraktaren på ett känslosamt och fängslande sätt (Hedlund et al 1993). 

 

En bild som används i en reklamannons har inte alltid direkt koppling till den produkt som 

reklamen är avsedd att marknadsföra. Goldman (1992) hävdar att bilden hjälper oss att skapa 

mening och associera till den tänkta varan, även om varan i sig inte är synlig i 

reklamannonsen.  



 37

3.13 Bildens roll i media 
De fallföretag som denna uppsats studerar, använder i hög grad bilder i form av tryckt 

reklam för att förmedla sitt budskap och författarna anser att det är viktigt att läsaren känner 

till bildens roll i media. Att uppleva en bild kräver lika mycket fantasi som att exempelvis läsa 

en bok (Hedlund et al, 1993). Bilden kan aldrig visa allt eftersom den bara är ett litet utsnitt 

ur en tid och ett rum, en fryst bild ur en hel historia. En bild slutar inte vid inramningen utan 

det ligger väldigt mycket i en bild utanför bilden eftersom vi föreställer oss en fortsättning. 

Betraktaren av bilden vet att det finns något före bilden och även något efter, en förlängning 

av historien. Detta bidrar till att betraktaren själv måste lägga till information till bilden med 

hjälp av sin fantasi (ibid). Förlängningen av bilden är människas egen tolkning baserat på 

hans eller hennes egen referensram. Betraktarens deltagande är mycket viktigt för det sätt 

som reklam fungerar idag (Nordström, 1986). Det är dock viktigt, som tidigare nämnts, att 

åskådaren inte ges alltför stort utrymme till egna associationer, då risken finns att 

mottagarens tankebanor inte stämmer överens med reklamannonsörens intentioner vilket 

medför att kommunikationen inte blir effektiv (ibid).  

 

Nordenstreng (1977) framhåller att beroende på i vilken kontext en bild visas kan olika 

syften uppnås. Om en bild publiceras på ett ställe där den inte förväntas hittas riktas 

uppmärksamheten åt detta håll (Goldman, 1992). Berger (2003) förklarar detta fenomen med 

hjälp utav den hermeneutiska cirkeln. Han menar att vi i vardagslivet lättare förstår och 

uppfattar det vi koncentrerar oss på. I motsats så lär vi oss inte det som vi ignorerar. Frågan 

är alltså vad som avgör vad vi väljer att fokusera på? Berger menar vidare att det är 

människans förståelse som styr uppmärksamheten, som i sin tur styr framtida förståelse. 

Detta är den eviga hermeneutiska cirkeln som vi inte kan komma ur och förklara med 

hypotetiska grundprinciper. Uppmärksamheten åt en bild styrs alltså av vilken kontext en 

bild ses i samt hur koncentrerade vi är då vi möter bilden och dess budskap (ibid). 

 

3.14 Semiotik 
För att kunna tyda en bild och därmed förstå dess budskap, måste en förståelse kring hur 

bilden är uppbyggd uppnås. Hur en bild är konstruerad kan vara av betydelse gällande hur 

den tolkas. Denna uppsats fokuserar på tryckt reklam som ofta kommit att bestå utav bilder. 

Det är därför essentiellt att med hjälp utav semiotiken, kunna tolka och förstå hur dessa 
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bilder är uppbyggda. Detta skapar ofta en större förståelse för det val företaget gör, när det 

gäller val utav bilder som kommer att användas i deras reklam. Nedan följer därför en 

genomgång utav semiotiken som är läran om språkliga som icke-språkliga teckensystem 

(Fiske, 2001). Fiske menar att semiotiken är en studiemetod som ser kommunikation som 

skapande och utbyte av betydelser. Semiotiker menar att ett meddelande är en konstruktion 

av tecken som genom samverkan med mottagaren skapar betydelser.  

 

”Semioticians search for the systems which underlie the ability of signs like words, 

  images, items of clothing, foods, cars, or whatever to carry certain meanings in society.” 

            -Bignell (1997), sid. 9 

 

Semiotik riktar uppmärksamheten främst på texter, men kan även appliceras gällande 

tolkning utav bilder. Eftersom det förr inte fanns tillräckligt med tecken inom 

konstvetenskapens teckentolkning för att kunna analysera nutidens bildmedia, skapades 

bildsemiotiken ur den ursprungliga semiotiken (Nordström, 1984; Eco, 1984). Det finns flera 

olika metoder för att genomföra en bildanalys, men den som är mest användbar för syftet 

med denna uppsats är den som utvecklats av den semiotiska vetenskapen. Denna typ av 

analys är främst användbar för massproducerade bilder och kan därmed tillämpas för att 

analysera fallföretagens reklamannonser (Nordström, 1984). 

 

Bignell (1997) anser att det mest centrala verktyget i semiotiken är tecknet. För att 

kommunikation ska vara genomförbar förutsätts att det finns ett teckensystem. Hansson 

(2002) konstaterar att ett tecken utmärks av att det kan tolkas, vilket också är grundläggande 

för att kommunikation ska uppstå. Detta teckensystem måste till stor del vara gemensamt för 

sändare och mottagare för att de på ett effektivt sätt ska kunna förstå varandra 

(Nordenstreng, 1977). Mottagaren skapar en egen betydelse av meddelandet som på något 

sätt ska stå i relation till den betydelse som sändaren skapade i sitt medvetande. Ju mer 

gemensamma koder de två parterna har, desto närmare kommer deras �betydelser� 

varandras (Eco, 1984).  
 

Mick lägger i en artikel (JCR nr. 1986-87) vikt vid tecken och symboler och menar att 

forskningen har utvecklat synpunkter på symbolism och en djupare förståelse för dess 



 39

påverkan på marknaden och konsumenterna. I artikeln menar han att semiotiken kan främja 

utvecklingen av teorier inom symbolisk forskning. Författarna tillämpar därmed semiotiken 

som teori för att få en djupare förståelse för det bakomliggande budskap som de studerade 

fallföretagen vill förmedla med reklamannonserna. 

  
3.14.1 Tecknets betydelse och delar 
”Something is a sign only because it is interpreted as a sign of something by an interpreter. Semiotics, then, is not 

concerned with the study of a particular kind of object, but with ordinary objects insofar as they participate in semiosis” 

      
                                      - Eco (1984) sid. 98 

 

Ett tecken kan delas upp i olika delar beroende på vilken av semiotikens grundare man väljer 

att ta avstamp ifrån. För att lägga en grund för den bildanalys som följer under kapitlet 5, 

följer nedan en presentation av de indelningar av tecknet som står i fokus gällande tolkning 

av texter samt bilder. 

 

Hansson (2002) beskriver tecknet som en helhet bestående av tre oskiljaktiga delar;  

• Det betecknande som är den påtagliga och synliga delen av tecknet 

• Det betecknade som är tecknets innebörd bakom det betecknande. 

• Själva tecknet i helhet som måste tolkas för att det betecknande ska förenas med det 

betecknade.  

 

Tecknet ger inte en mening bara genom att finnas, utan måste tolkas av en mottagare, 

vilken Hanson benämner som tolkaren (interpretant). Peirce (i Fiske, 2001) menar att det 

finns ett triangulärt samband mellan tecknet, användaren och tolkaren, och förklarar 

detta med ett citat samt en modell:  

 

”Ett tecken är något som för någon står för något i viss bemärkelse eller kapacitet. Det är riktat till någon, 

det vill säga skapar ett motsvarande tecken i personens medvetande, eller möjligen ett mer utvecklat tecken. 

Tecknet som jag skapar kallas inerpretanten av det första tecknet. Tecknet står för något, dess objekt.”  
             - Fiske, 2001, sid. 59  
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Modell 5, Tecknets betecknande (Peirce ur Fiske, 2001) 

 

Pierce delade vidare in tecknet i tre olika genrer; ikon, index och symbol. Ikonen påminner 

om objektet på något sätt, exempelvis visuellt. Ett fotografi är näst intill alltid en ikon i den 

bemärkelsen att det är en bild av verkligheten. Men fotografiet kan även innehålla tecken 

som fungerar som ett index eller en symbol (Fiske, 2001). Om tecknet och objektet är 

sammankopplat i verkligheten är det frågan om ett index. Index fungerar som en direkt länk 

mellan ett tecken och dess objekt, t.ex. är rök ett index till eld medan det inte finns någon 

som helst naturlig kopplig mellan dessa i en symbol. En symbol är ett tecken vars samband 

med objektet är en fråga om konvention, överenskommelser eller regler (ibid). 
  

3.14.2 Denotation och konnotation  
Termer, som i denna uppsats används, då diskussion kring tecken förs, är denotation och 

konnotation. Det är därför av vikt att dessa två begrepp klargörs. 

 

Bignell (1997) menar att ett teckens funktion är att visa någonting. Denotation avser tecknets 

uppenbara, förnuftiga betydelse. Ett fotografi av en gata denoterar just den gatan, ordet gata 

denoterar en väg i en stad som kantas av byggnader (Nordström, 1984). Men utöver detta så 

har tecken också en konnotativ funktion. Det är de associationer man gör till det denotativa 

tecknet. Konnotation beskriver det samspel som sker när tecknet möter mottagarens 

uppfattningar, känslor och värderingar (Fiske, 2001). Konnotation är med andra ord den 

mänskliga delen av processen. 

 
3.14.3 Normer 
Den reklam som till punkt och pricka följer samhällets normer vid skapandet utav reklam, 

blir inte lika ofta uppmärksammade (Goldman, 1992). Fiske (2001) beskriver normer som ett 

Tecken 

Interpretant Objekt 
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statistiskt genomsnittligt exempel på beteende eller bedömning. Normer beskriver ett 

samhälles eller en grupps allmänna sedvanor och är därmed förutsägbara. Det oväntade är en 

avvikelse från normen. Fiske (2001) pekar på att det finns olika grader av normalitet och 

avvikelse och att man inte, som vi vanligtvis gör, pratar om dem som om det finns distinkta 

skillnader. Semiotisk analys kan hjälpa oss att förstå vilka normer som avvikelser sker ifrån, i 

vilken utsträckning de sker och med vilken effekt. 

 

3.15 Teoriernas kunskapsbidrag 
Under denna rubrik ämnar författarna ge läsaren en förståelse för den bidragande del 

teorierna har haft för utformningen utav denna uppsats.  

 

• Teorier kring kommunikationsmetoder har behandlats. Dessa teorier har bidragit till 

en ökad förståelse för vad företag behöver ta i beaktning då de skapar sin 

kommunikations strategi.  

 

• Teorier om reklam och varumärke har varit givande att studera då uppsatsen 

behandlar just hur företag vill förmedla sitt budskap med hjälp av reklam för att sälja 

sin produkt och stärka sitt varumärke.  

 

• Mode som identitetsskapande verktyg samt self-concept är teorier som varit viktiga 

för att få en förståelse för hur konsumenter genom att använda fallföretagens kläder 

kommunicerar sin identitet till omgivningen.  

 

• För att lättare förstå att reklam inte enbart innebär att sälja en vara utan även skapa 

ett värde för kunden, har teorier om emotionell reklam varit givande. 

 

• Då denna uppsats är utav abduktiv karaktär, har författarna under uppsatsens gång 

kontinuerligt varit i kontakt med fallföretagen. Författarna har då funnit att 

fallföretagen lägger olika stor vikt vid målgruppen och dess betydelse. Därmed har 

teorier kring reklam riktad emot avsedd målgrupp varit av stor betydelse för att 

kunna analysera fallföretagen och dess val utav kommunikationsstrategi.  
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• Slutligen har de teorier som behandlar ämnen så som semiotik, tecknet och dess 

delar, denotation och konnotation varit nödvändiga för att kunna genomföra 

bildanalyser av fallföretagens reklamannonser.  
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4. Fallföretagen 
 

 

edan följer en kortare presentation kring de två fallföretag som ligger till grund för uppsatsen.  Dessa 

presentationer ämnar ge läsaren en introduktion om fallföretagen som kommer att utgöra grunden 

för den empiriska delen i uppsatsen analyskapitel. 

 

4.1 Fallföretag 1- Benetton 
Företaget grundades 1965 av syskonen Benetton i Italien och drivs även idag huvudsakligen 

av syskonen, med äldste brodern Luciano som VD. Centrum för Benettons produktion 

ligger idag i Italien, Frankrike och Spanien och försäljning sker i över 5 000 butiker i 120 

länder runt om i världen. 

 

Företagets syfte var till en början att göra kläder av bra kvalitet till ett acceptabelt pris för 

ungdomar. Benettons ursprungliga kollektion bestod av stickade tröjor i olika modeller med 

ett stort urval av färger. Butikerna skulle vara stora och luftiga och inbjuda konsumenten till 

att själv plocka bland kläderna. Detta koncept visade sig vara mycket framgångsrikt och 

ligger idag till grunden för Benettons framgång. De stickade tröjorna hör idag till Benettons 

baskollektion och finns i samtliga butiker runt om i världen. Men kollektionen har även 

utökats till att bestå av modeplagg, accessoarer, badkläder och skor.  Företaget säger sig vilja 

skapa kläder som följer en slags �Benetton-livsstil�.  De tillverkar idag inte bara kläder för 

ungdomar utan säljer även kläder för kvinnor, män samt barn. Kollektionen ska erbjuda 

konsumenten en �total look for everyday, for work and for leisure, in the city and outdoors.� 

(www.benetton.com) 

 

Företaget har 80 agenturkontor över hela världen vilka ansvarar för marknadsföringen på 

geografiskt område. Benetton lägger cirka 4 % av sin omsättning på reklamkostnader. 

Benetton menar att deras marknadsföringskampanjer inte enbart ligger till grund för att sälja, 

utan att väcka opinion kring frågor som de anser vara viktiga. 

 

N
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Namnet United Color of Benetton var till en början en reklamslogan som ingick i deras 

första anti-rasistiska reklam 1984. Kampanjen fick en enorm genomslagskraft och togs 

därefter som hela företagets varumärke. Iden bygger på tanken om harmoni mellan etiska 

grupper och Benettons kommunikationsstrategi går främst ut på att kommunicera en global 

gemenskap för konsumenter över hela världen. Kampanjerna går förutom att skapa en ökad 

försäljning, snarare ut på att skapa en märkesidentitet snarare än att informera konsumenten 

om själva produkten. (www.Benetton.com) 

 

4.2 Fallföretag 2 - Jeans & Clothes 

JC-koncernen grundades 1969 och har idag utvecklats till en stor kedja bestående av de fyra 

koncepten Jeans & Clothes, Boys & Girls, Brothers och Sisters. Kedjan har både 

franchisebutiker och egna butiker, men majoriteten är franchisebutiker. Idag har JC över 200 

butiker i Sverige samt verksamhet i Norge, Danmark, Tyskland och Finland. 
 

De fyra koncept som ingår i JC-koncernens har samtliga en tydlig målgrupp med en viss 

livsstil. Den yngre målgruppen, upp till 13 år, täcks in av Boys & Girls. JCs största koncept 

är Jeans & Clothes som upptar cirka 60 % av försäljningen. Jeans & Clothes vänder sig till 

modeintresserade och kvalitetsmedvetna tjejer och killar, med en mentalt ung livsstil, som 

använder jeans och jeansrelaterade produkter. Konceptet är att erbjuda ungdomar kläder 

som passar in i deras livsstil. JCs koncept Jeans & Clothes vill fortsätta att tilltala ungdomar i 

åldern 14-25 år och inte växa med sina konsumenter. De äldre konsumenterna förväntas 

istället vända sig till Brothers eller Sisters som erbjuder något högre servicenivå. 

 

JC har en mix av egna och externa varumärken. Deras kläder ska stå för hög kvalitet och 

modegrad till ett mellanpris. Man har en mix av basplagg och modeplagg. Basplaggen har en 

låg moderisk och är därför inte så känsliga för modesvängningar. Hälften av varorna ska 

utgöras av modeartiklar som definieras som det senaste i design och färg. Resterande är 

trendplagg och definieras som det som ligger före och väntas bli mode till nästa säsong. 

 

JC inriktar idag sin marknadsföring till stor del på att stärka varumärken och bygga 

långsiktiga relationer med konsumenterna. Marknadskommunikationen kan delas in i två 

huvudsakliga delar; utveckling av JCs varumärken och skapande av försäljning i butikerna. 
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Butikerna utgör den naturliga utgångspunkten för marknadsföring men JC använder sig även 

av massmedia i syfte att kommunicera med sina konsumenter. Enligt JC besitter alla deras 

egna varumärken ett eget kärnvärde och är viktiga när det gäller att positionera sig gentemot 

konsumenterna. De egna varumärkena är en viktig del i marknadskommunikationen och JC 

kommer under det närmaste året att fokusera på att stärka dessa ytterligare. 
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5. Analys  
 

enom att bearbeta svaren från de intervjuer som genomförts med hänsyn till teorin, analyseras här 

hur fallföretagen kommunicerar sitt modebudskap till vald målgrupp. Författarna behandlar samt 

analyserar de frågor som ställdes inledningsvis i uppsatsen. Analysen sker med utgångspunkt ifrån empirin 

med stöd ifrån utvalda teorier. Skillnader och likheter mellan de två fallföretagens kommunikationsmetoder 

kommer även att belysas. 

  
 

5.1 Reklam  
Som presenterats i teorikapitlet styrs reklam av kommersiella syften (Nordström, 1086) och 

dess grundläggande syfte enligt Hedlund et al. (1993) är att främja ett köpbeteende hos 

mottagaren. Benetton menar att deras huvudskakliga syfte med deras kampanjer är att sälja 

kläder, men poängterar att det finns olika sätt att göra detta på. Under en telefonintervju med 

Bernardo Lecci, Executive Manager på Benetton i Italien, framkom det att han anser att det 

finns olika sätt att sälja produkter på. Benetton vill inte spendera stora summor pengar på 

reklamannonser i avsaknad av att visa ett ställningstagande till något världsproblem som 

intresserar Benetton. Benetton vill visa upp vardagliga problem och därmed påminna om 

den dagliga kamp många idag lever med, som hungersnöd, krig, sjukdomar etc. Bilderna i 

användandet som reklamannonser har fått priser och berömmelser i vissa länder medan de i 

andra länder ansetts som alltför provokativa och därmed refuserats.  

 

Att Benetton med hjälp utav reklam förmedlar värderingar, beskrivs enligt Lecci som att 

Benetton visar ”reality in itself”. Lecci påpekar att när Benetton visar exempelvis bilder på 

människor i hungersnöd är deras syfte att sälja kläder, men även att ge ett perspektiv på ett 

visst ämne som de anser vara viktigt. Reklam har alltid varit ett viktigt medel för Benetton då 

det gäller att stärka och befästa företagets image och märkeskännedom och detta gör de 

genom att skapa opinion. Benetton har inte som avsikt att agera välgörenhetsföretag med 

sina kampanjer, men ändå blir det en sidoeffekt då de skildrar världsproblem i sin reklam.  

Idén bakom produktkampanjerna kan vara fashionabla och �street wise� men generellt sett 

vill de kommunicera ungdom, glädje och positivitet, förenade i färg (�United in Colors�). 

Persson (1993) menar på att reklam som endast syftar till att skapa uppmärksamhet utan att 

G
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ha någon bakomliggande tanke, oftast inte är bra reklam. Men då Benetton har som syfte att 

sälja kläder, i samband med att väcka en opinion, kan deras reklam ändå inte liknas vid det 

som Persson ovan beskriver.  

 

Reklamannonserna visar aldrig några av Benettons produkter utan istället provokativa bilder 

som till en början var ämnade som nyhetsbilder. Avsaknaden av Benettons kläder i 

reklamannonserna, och att det endast är bilder samt Benettons logga som utgör dem, är en 

kommunikationsmetod som enligt Hedlund et al (1993) blivit allt vanligare då företag vill nå 

ut med sitt budskap till konsumenterna. Reklam ska inte längre smyga sig inpå konsumenten 

utan istället väcka uppmärksamhet (Goldman, 1992) som gör att konsumenten kommer ihåg 

reklamen under en längre tid (Hedlund et al, 1993). Att endast använda bilder i Benettons 

reklam gör dem även internationellt gångbara i alla länder där Benetton bedriver försäljning. 

Det är självklart svårt att visa speciella produkter när det är sommar i Argentina samtidigt 

som det är vinter i Sverige, menar Lecci.  

 

Även JCs samtliga reklamkampanjer har till huvudsyfte att sälja kläder, även om det finns 

flera bakomliggande syften med deras reklamkampanjer. Under en telefonintervju med Erik 

Andersch, Marknads Direktör för JC Sweden, framkom att JC främst använder sig utav 

reklam för att visa upp sina kläder men även för att förmedla företagets attityd. Andersch 

anser att reklam är viktigt för att företaget ska kunna attrahera konsumenter till att komma in 

till butiken och handla. 

 

JCs reklam är inte en taktisk reklam i sig som endast uppmanar konsumenten att handla hos 

JC. Andersch menar att i deras reklam går allt ihop, allt ifrån värderingar, attityder och 

produkter visas upp med en och samma annons. Huvudsyftet är dock att visa att JC gör 

�bättre jeans och jeansrelaterade produkter�, än konkurrenterna.  

 

5.2 Företagens identitet 
Reklam bör enligt Goldman (1992) utgå ifrån företagets affärsidé och den totala image som 

företaget vill förmedla. Det är genom reklam som JC och Benetton får möjligheten att 

presentera den bild de vill av sig själva. Företagen kan, genom att tydligt visa vad de står för, 

skapa sig en identitet (ibid). Denna kan sedan användas som ett identitetsskapande verktyg 



 48

för att attrahera konsumenter som delar den attityd och de värderingar som företaget 

förmedlar (ibid).  

 

Ser man till Benettons identitet så har denna i stor del skapats utav Benettons 

reklamsatsningar. En produkt måste tillföras en mening och skapa ett symboliskt värde för 

konsumenten om intresse ska finnas för att konsumera produkten (Myers, 1999). Trots att 

Benettons varor inte urskiljer sig så drastiskt i jämförelse med andra klädkedjors varor, satsar 

Benetton istället på att göra sin reklam så originell som möjligt. Genom att applicera de 

värderingar och åsikter som Benetton förmedlar i sin reklam på kläderna de säljer, skiljer sig 

de därmed ifrån mängden. Deras produkter blir annorlunda och differentierade genom den 

image företaget skapar vid användandet utav originell reklam. Under intervjun med Lecci 

uppkom att han ansåg att alla Benettons kampanjer tillsammans uppvisar Benettons identitet. 

Det är svårt att bara se till en av kampanjerna för att uppfatta vad företaget står för.  Ser man 

de senaste kampanjerna som Benetton har haft, vill de inte bara förmedla ett budskap, utan 

flera. Detta uttrycker Lecci med hjälp utav en metafor; 

 

”Tänk dig ett hjul som snurrar och uttrycker alla verklighetens värderingar” 

                   - Citat av Lecci, Benetton (2004) 

 

Lecci anser att alla Benettons kampanjer tillsammans porträtterar hela Benettons identitet, 

vilka avser att få konsumenten att associera med de åsikter, känslor och attityder som 

Benetton vill förmedla. Nordström (1986) menar på att reklam styrs utav kommersiella 

intressen och bör därmed vara fri ifrån åsikter och värderingar. Lecci menar dock att politiskt 

ställningstagande aldrig kan vara fel att inta, så länge värderingarna är sunda och ämnar bidra 

till en trevligare värld.  

 

Lecci menar vidare att det är skillnad på att kommunicera produkter som ska säljas och att 

kommunicera värderingar. Han menar att Benetton endast gör det sistnämnda och benämner 

Benettons kampanjer som kommunikationskampanjer snarare än reklamannonskampanjer. 

Medan en reklamkampanj riktar sig mot en slutkonsument, så menar Lecci att en 

kommunikationskampanj istället riktar sig mot individer.  
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Benetton har utvärderat vilka faktorer som de anser är viktiga; att visa upp aktuella 

världsproblem, och har därmed tillskrivit varumärket en klar identitet. 

 

JC tillskriver sig själv en identitet genom att påvisa hur de anser att ungdomen lever idag.  

Dessa kampanjer porträtterar JCs identitet och förmedlar därmed ett budskap.  

JC vänder sig till dem som gillar jeans och kläder man kan ha till jeans. Identitet kan enligt 

Andersch vara �jeansmode�, aktivt, ungdomligt etc. 

 

Det är dessa tillskrivna identiteter som gör att Benetton och JC kan positionera sig på 

marknaden och därmed skapa en tydlig bild i konsumenternas medvetande (Hedlund et al, 

1993). 

 

5.3 Emotionell reklam 
Det är inte enligt Myers (1999) bara en produkt som företaget ska sälja, utan produkten ska 

även förmedla en mening och känsla till konsumenten. Det är ofta så att det är just en känsla 

som styr en konsument i valet utav vilket varumärke denna köper (Neal et al, 2003). Den 

känsla som företaget förmedlar i sin reklamkampanj är den känslan som tillskrivs företaget 

samt dess varumärke (ibid). Känslor kan förmedlas genom att med hjälp utav reklambudskap 

sända ut positiva signaler. 

 

För att JC och Benetton ska kunna nå ut med sina budskap måste de lyckas att väcka positiva 

känslor i den situation då konsumenten möts av annonsen (Myers, 1999).  

Benetton vill nå ut med sina värderingar och om individer tycker att de stämmer överens 

med sina egna värden, kanske de ser Benettons kläder från en annan synvinkel, på ett positivt 

sätt. På författarnas fråga om vilken känsla Benetton vill få konsumenten att känna då de är 

mottagare utav reklamannonsernas budskap menar Lecci att det inte är vilken känsla de får 

som är det mest väsentliga, bara att det är en känsla. När intervjuarna frågade Lecci varför 

det är så viktigt att konsumenterna får en känsla då de ser reklamannonsen, svarade han att 

nyckeln till att skapa ett framgångsrikt varumärkesföretag är att förmedla känslor till 

konsumenten och därigenom skapa en emotionell relation. Petterson (1993) menar att 

användandet utav emotionella budskap ökar uppmärksamheten gentemot reklamen. 
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Benetton har som avsikt att röra människors känslor och till följd därav skapa en positiv 

attityd till företaget (Hedlund et al, 1993).  

 

Som nämnts tidigare menar Goldman (1992) att traditionell reklam många gånger ut på att 

sända positiva signaler i samband med företagets produkt. Den bild som Benetton visar upp 

i sina reklamannonser skildrar många gånger en mycket pessimistisk, men verklig, del av 

världen, menar Lecci. Att visa upp ett förskönat liv i trygghet och skönhet (Goldman, 1992), 

är alltså något som Benetton långt ifrån tillämpar i det reklambudskap som de förmedlar runt 

om i världen. Även då de kommunicerar genom reklamannonser med människor, döende av 

hunger, HIV- positiva eller i krig, anser Lecci att Benetton sänder ut positiva signaler. Han 

menar att de uppvisar en positiv attityd genom att utnyttja sina kommunikationskanaler till 

att väcka uppmärksamhet kring problem som finns runt om i världen. Detta på grund av att 

de istället för att spendera pengar på reklamannonser, som visar glada familjer som äter 

frukost tillsammans, lägger pengar på att visa en annan del av verkligheten. De visar problem 

som alla kan bry sig om. Lecci uttrycker det som att Benetton visar �the problems of the people 

next door�. 

 

Under telefonintervju med Erik Andersch framgick att han ansåg, i överensstämmelse med 

Neal et al (2003), att all reklam utgår ifrån att sända positiva signaler. Han menar att media 

kan ses som ett emotionellt medium som kan användas som ett verktyg för att väcka känslor 

hos mottagaren. Han uttalar sig om Benettons reklam och menar att Benettons 

reklamannonser, som är mer chockerade än JCs egna reklamannonser, får folk att stanna upp 

och tänka till då de ser reklamannonserna, något som är positivt i sig.  

 

Andersch menar i likhet med Hedlund et al (1993) att en reklamannons måste upplevas som 

intressant för att den ska tilltala konsumenter. Intresse kan väckas genom att förmedla 

positiva känslor till mottagaren utav reklamannonsen (Neal et al, 2003). JC menar att de 

förmedlar positiva känslor, som kan kopplas till JCs produkter, då de skildrar en verklighet 

som många ungdomar vill vara del utav. De vädjar till sina konsumenter känslor då de visar 

upp en bild av ungdomar i gemenskap med en stil som är �inne� hos den tilltalade 

målgruppen. JC försöker enligt Andersch att lyfta fram en livsstil och �spelar på positiva 

känslor direkt länkade till reklamannonserna�. JCs förra kampanj, �easy living�, visade upp 
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ungdomar som levde en �soft� livsstil och väckte därmed positiva känslor hos de ungdomar 

som var eller ville bli en del av denna livsstil. JCs nuvarande kampanj, �the store� går snarare 

ut på att attrahera ungdomar som är mer aktiva, men utgår ifrån samma ide; att sända 

positiva signaler till dem som lever eller vill leva efter den livsstil som JC förmedlar 

Detta är något som kommer att analyseras mer i detalj under rubriken �Mode som 

identitetsskapande verktyg�, som läsaren finner längre ner i uppsatsen. 

 

5.4 Kontextens påverkan 
De bilder som Benetton skildrar är sådana som vi dagligen möter i massmedia, utan att där 

se dem som provokativa. Det är först när bildernas användningsområde byts ut, när bilderna 

används i reklamsammanhang, som folk reagerar.  

 

Bildernas kontext har en inverkan på hur den uppfattas samt vilka känslor som skapas av 

åskådaren (Nordenstreng, 1977). Lecci menar, i likhet med Goldman (1992), att bilder kan få 

en annan mening och effekt då de visas tillsammans med ett varumärke i exempelvis en 

modetidning, än om den visas upp i nyhetssammanhang. Vilken kontext bilden visar sig i har 

alltså stor betydelse, något som Lecci menar att Benetton är fullt medvetna om då de lanserar 

reklamkampanjerna. Lecci anser att bilder kan få en annan mening och effekt då de visas 

tillsammans med ett varumärke i till exempel en modetidning istället för i 

nyhetssammanhang. Benettons bilder har enligt Lecci en verklighet inne i den irrealistiska 

ansats som ofta finns inom mode, och detta kan bli chockerande. Lecci menar vidare att 

Benettons meddelande berör på ett annat sätt än nyheter som visas, då det idag finns en 

sorts förorening utav nyheter som dagligen ger oss information om rådande världsproblem. 

Alltför mycket information, vilket ofta är fallet då nyheter sänds, kan enligt Berger (2003) 

bidra till att vi styr uppmärksamheten åt ett annat håll. Benetton däremot visar en bild som 

åskådaren kan koncentrera sig på under en längre tid, vilket gör att den lättare kan tolkas och 

förstås (Hedlund et al, 1993). Nyhetssändningar visar ofta upp problem som är väldigt långt 

gångna. Lecci menar att Benetton inte bara vill skildra dessa problem utan visa upp den 

verklighet som många av oss lever i idag. Detta skildras i följande citat; 
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”Benetton vill visa dagliga problem, alla dör inte, det finns alltid en kamp. Människorna i 
reklamannonsen kan ha ansiktet av din kusin eller din granne. Hunger behöver inte vara 
kopplat till döden. Detta är en skillnad.”               

                   - Citat av Lecci, Benetton (2004) 
 

Enligt Fiske (2001) är det oväntade något som avviker ifrån samhällets normer. Lecci menar 

att Benettons användande utav bilder som skildrar världsproblem i reklamsammanhang, är 

en företeelse som inte många förväntar sig.  Att Luciano Benetton ska ha myntat mottot 

”Everything that is normal is of no interest to us” (Di Matteo, 1993, sid. 53) är något som utan 

större svårighet går att utläsa i valet utav bilder som Benetton tillämpar i sina 

reklamkampanjer. Valet utav bilder är avvikande ifrån normen gällande reklamannonser och 

blir därför uppmärksammade. Att skapa reklam som väcker uppmärksamhet är enligt 

Goldman (1992) något som alla reklamproducenter strävar efter.  Benetton menar att de 

kontroversiella annonserna är en del av en strategi att skapa debatt om samhällsfrågor, från 

institutionaliserat våld till rasism och diskrimination (O�Sullivan ur Helman et al, 1995).  
 
5.5 Livsstilsföretag  
Företag som profilerar sin marknadsföring så att en målgrupp som lever en viss livsstil ska 

attraheras, benämns enligt Goldman (1992) som livsstilsföretag. Neal et al (2003) menar att 

en individs livsstil ger uttryck i dennes konsumtionsmönster, medvetet eller undermedvetet. 

De medvetna och undermedvetna aspekterna diskuteras nedan under rubriken latenta och 

manifesta motiv. Att Benettons reklamkampanjer ger uttryck för företagets 

ställningstaganden till omvärlden och därför anser sig attrahera människor som delar dessa 

åsikter, är något som kan likna Benetton vid ett livsstilsföretag. Individer som använder sig 

utav Benettons kläder kan symbolisera en livsstil där egenskaper, så som att vara aktiv inom 

samhällsfrågor, är viktiga. 

 

         �Easy living innebär att göra vardagen roligare att leva. Dessutom vänder den sig till 
 människor som har en liberal attityd.”  

                - Citat av Johan Nordby, Fd. Vd JC Sweden (2000) 
 
 

Ovanstående citat är från 2000 och innebär att JC då ville förmedla en fri och oberoende 

livsstil. Idag ser JC, enligt Andersch, sina konsumenter som mer aktiva. Andersch 

kommenterade den aktiva stilen med att berätta att JC går ifrån att tolka ungdomen som lat. 
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Han berättade att denna inställning inte är rätt för JC idag då de nu vill se ungdomen som 

aktiv, med en aktiv livsstil. Det går alltså att finna stora skillnader i de 

kommunikationsmetoder som JC använder sig av mellan olika reklamkampanjer, om man 

jämför äldre reklamkampanjer med dem som är aktuella för företagen idag. Detta då JCs 

målgrupp med tiden ändrat livsstil. JC är därför, enligt Andersch, i hög grad ett livsstils-

företag då de ändrar sin kommunikationsstrategi i takt med att målgruppen ändrar livsstil. 

Andersch sa i intervjun att JCs kommunikation ut mot konsumenten reflekterar JCs 

livsstilsbudskap, som går ut på att sälja ett helt livsstilskoncept. De som vill bli en del av den 

livsstil som JC står för, kan enligt Goldman (1992) ta del av denna livsstil genom att köpa det 

mode som JC marknadsför. JC representerar enligt Andersch en ungdomsstil med en aktiv 

livsstil och vill att hela deras koncept ska reflektera detta, från annonsering till butiksanställd. 
 

5.6 Mode som identitetsskapande verktyg 
De kläder som vi som individer bär speglar på något sätt vår personlighet 

(Artikelkompendium Marknadsanalys, Artikel kompendium, Marknadsanalys, artikel E, 2004, 

2004). En person kan genom att använda sig utav yttre attribut, så som kläder, skapa sig ett 

�self� som visar för omvärlden vilka de är och vad de står för (Neal et al, 2003).  

 

Kommunikativa produkter, som kan visa upp en persons Self-image, har enligt 

Artikelkompendium Marknadsanalys, Artikel kompendium, Marknadsanalys, artikel E, 2004, 

tre karaktäristika. Det första är att produkten ska vara synlig för andra, vilka både Benettons 

och JCs produkter är, då de har gemensamt att de båda säljer kläder. För det andra ska inte 

alla ha tillgång till produkten. Detta stämmer delvis in på båda företagen. Dock anser Lecci 

att alla individer ska kunna ha tillgång till kläderna då de säljs till ett bra pris, är 

kvalitetsdugliga samt säljs världen över. Men då alla kläder endast finns i en begränsad 

upplaga, kan ändå en viss gräns finnas mellan vilka som kan inneha kläderna och vilka som ej 

innehar Benettons kläder. Med JCs kläder gäller samma sak, förutom att JCs kläder endast 

säljs i norra Europa vilket gör begränsningen utav att inneha JCs kläder något större. Tredje 

karaktäristika för att en produkt ska kommunicera ut ett budskap om en individ till dess 

omgivning, är att produkten ska kunna utmärka en stereotyp image av 

genomsnittsanvändaren (Artikelkompendium Marknadsanalys, Artikel kompendium, 

Marknadsanalys, artikel E, 2004, 2004). Denna egenskap kan tillämpas på båda fallföretagen 
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så länge de förmedlar sin image och därmed sätter ett värde på kläderna. Denna image kan 

sedan �köpas� utav konsumenten som på så sätt kan skapa sig en image, som omvärlden kan 

uppfatta stereotyp.  

 
Neal et al (2003) menar på att reklam många gånger går ut på att visa upp en gemenskap av 

de konsumenter som använder sig utav en viss produkt. Detta är något som illustreras i JCs 

reklamannonser där ungdomar som lever tillsammans även använder sig utav samma typ av 

kläder. För att kunna ta del av denna gemenskap bör man ha dessa kläder (ibid). Ägodelar, så 

som kläder, är enligt Belk (Artikelkompendium Marknadsanalys, Artikel kompendium, 

Marknadsanalys, artikel E, 2004, 2004) en viktig del av en individ då det gäller att 

kommunicera till omgivningen vem man är och vad man står för. Genom att använda sig 

utav JCs kläder, som kan liknas vid symboler, kan en individ uttrycka sitt self-concept till 

andra (Artikelkompendium Marknadsanalys, Artikel kompendium, Marknadsanalys, artikel 

E, 2004, 2004).  JC kan genom att förmedla sitt budskap till konsumenten tala om för 

individer hur de kommer att uppfattas då de använder JCs produkter (Ibid). JCs kampanjer 

visar hur konsumenten kommer att känna sig med produkten i motsats till hur denne känner 

sig för tillfället. Goldman (1992) menar att förhållandet mellan önskvärda jaget (desired self) 

och det verkliga jaget (actual self) blir här märkbart. De vill få konsumenten att känna 

välbehag och tillhörighet då de använder sig utav JCs kläder, vilket är något som annonserna 

ska förmedla.  

 

Andersch menar att JC hjälper konsumenten att hitta �sin stil� genom att använda sig utav 

�JCs stil�, och därmed skapa sig en identitet som de kan visa upp för omvärlden. Då JC 

anser sig ha det senaste inom jeansmodet, behöver konsumenten enligt Andersch, aldrig 

befara att inte vara �inne� och �rätt�.  Den typ utav kundgrupp som enligt Neal et al (2003) 

benämns som aspiranter är de som vill ta del av en viss gemenskap och livsstil, varför de 

köper JCs kläder. JC sänder med andra ord positiva signaler till aspiranterna som talar till 

konsumentens ideal-self, �detta kan du bli genom att använda dig utav våra kläder�.  

 

Genom att ta sin självkonsekvens i beaktning kan en individ agera konsekvent från tillfälle 

till tillfälle (Syrgy, 1982). Genom att köpa hela �JCs stil�, som innehåller ett sortiment som 

inte avviker i stil från kollektion till kollektion (www.jc.se), behöver en individ inte vara 
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orolig för att denna ska avvika från vad som har blivit �deras stil�. Att agera på ett sätt som 

är konstant med ens self-concept bibehåller enligt (Artikelkompendium Marknadsanalys, 

Artikel kompendium, Marknadsanalys, artikel E, 2004, 2004) en individs självförtroende. 

Andersch menar på att en individ som använder JCs stil för att uttrycka sig inte tänker att 

�jag är en JC och har JCs stil� utan snarare �detta är min stil�. Andersch tror inte heller att 

konsumenten tänker på vems åsikter eller värderingar de använder sig utav för att skapa sig 

en identitet. Han tror mer att en individ tänker att det är hans eller hennes stil, och därför 

använder hon eller han just dessa kläder.  

 

Enligt modell 2, �Communication of self to others�, innebär steg tre att konsumenten 

hoppas på att omgivningen ska uppfatta honom eller henne inneha samma symboliska 

värden som produkten har. Att använda antingen Benettons eller JCs kläder skulle enligt 

denna teori innebära att individen uttryckte sig på ett sätt gentemot omvärlden som ligger i 

linje med hur Benetton och JC uttrycker sig. Lecci tror dock att verkligheten ser något 

annorlunda ut. Han tror att konsumenten får en känsla av att bära något bra, då de använder 

Benettons klädesplagg. Lecci menar att konsumenten som använder Benettons kläder 

kommunicerar en positiv attityd till sin omgivning genom att visa upp Benettons färgstarka 

kläder. Han är dock inte säker på att konsumenten själv är medveten om de åsikter och 

värderingar som förmedlas till omgivningen i och med valet av Benettons kläder.  

 

Modell 2 stämmer väl in på JC då, som ovan nämnts, Andersch anser att JC i sin reklam 

kopplar samman JCs produkter med olika egenskaper. Han tror att ungdomar som köper JCs 

kläder ser dem som symboler för ungdomligt och aktivt och att de delvis köper JCs 

produkter för att de vill förmedla dessa egenskaper. 

 
5.7 Kommunikation riktad mot avsedd målgrupp 
För att en reklamannons ska vara så effektiv som möjligt menar Hedlund et al (1993) att 

företaget måste koncentrera sig på att kommunicera till en utvald grupp. Benetton och JC 

har inriktat sig på att tilltala den yngre generationen och båda använder bland annat bildspråk 

som uttrycksmedel. Att annonsera i form av tryckt reklam är något som oftast är mycket 

kostsamt (Goldman, 1992) och det är därför enligt båda företagen viktigt att 
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reklamannonsunderlaget är väl genomtänkt och använder en så effektivt 

kommunikationsmetod som möjligt.  

 

När förändringar av kommunikationsstrategi diskuterades med Lecci, var han noga med att 

poängtera att perspektivet inom företaget först måste förändras för att det därefter ska kunna 

ske förändringar i kommunikationsstrategin ut mot omvärlden. Då reklam enligt Nordström 

(1986) ska ge en bild utav företagets anda och visa tydligt vad de står för, är det enligt Lecci 

svårt att ändra sitt reklambudskap eller kommunikationsstrategi på ett alltför drastiskt sätt. 

Att ändra kommunikationsstrategi är enligt honom en process som måste löpa över ett 

längre tidsintervall, för att inte förvirra konsumenterna. Ett känt varumärke ger enligt 

Kapferer (1997) företaget dess identitet och Lecci menar att det är svårt att genomgå stora 

förändringar när ett så pass starkt varumärke som Benetton har skapat och styrkt en 

identitet.  

 

Lecci har som åsikt att Benetton inte har någon utvald målgrupp som de riktar sitt budskap 

till. Istället säger de sig förmedla ett budskap till individer, vare sig de är köpare utav 

Benettons kläder eller ej. Benetton ser mottagarna av deras budskap som aktiva och 

ifrågasättande. De anses vara tillräckligt snabbtänkta och intelligenta för att förstå budskapet 

i reklamannonsen, trots att ingen förklarande text medföljer. Benetton anser att text i 

samband med denna typ av reklam är överflödig då bilden talar för sig självt. I likhet med 

detta talar Hedlund et al (1993) om att ordet många gånger kan vara överflödigt då bilder i 

sig kan påverka betraktaren på ett fängslande sätt. Att Benetton ser sina konsumenter som 

aktiva avgör vilket medialt medium som Benetton använder för att presentera sin reklam. 

Benetton använder sig endast utav reklam i form av tryckt format då de anser att TV-reklam 

har en tendens att attrahera den passiva åskådaren som därmed inte har intentioner att tolka 

de något mer komplicerade reklambudskapen. 

 

Det görs inga marknadsundersökningar om hur Benettons kläder eller reklamannonser 

uppfattas hos konsumenterna. Lecci kommenterar detta med att säga; �individer, människor, är 

vår målgrupp och detta faktum har gjort det möjligt för fyra bröder att starta ett framgångsrikt företag i en 

liten by�. De individer som har egna värderingar som är i linje med Benettons värderingar, 

anses enligt Lecci vara de som konsumerar Benettons produkter. Lecci menar också att han 
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talar i termer av individer för att Benetton inte har någon slutkonsument i den bemärkelsen, 

utan även riktar sig till mellanhänder, butiksägare. Detta motsäger med andra ord vad 

Hedlund et al (1993) benämner effektiv kommunikation, då han anser att en slutkund måste 

vara väl definierad. Bennetton har inte heller analyserat de som skulle kunna vara deras 

målgrupp för att undersöka om de anser att Benettons budskap är relevant, något som 

Hedlund menar är en förutsättning för att kunna lyckas framföra ett budskap. Det Lecci gör 

är att uppskatta vilka individer deras målgrupp består av, men antagandet har dock ingen 

statistisk grund. Reklamproducenten David Ogilvy (ibid) menar på att företag, såsom 

Benetton, som inte utför några marknadsundersökningar är farliga för sig själva. Lecci�s 

personliga åsikt är dock att huvudmotiveringarna till att köpa Benettons kläder är att de gör 

färgglada, funktionella kvalitetskläder, inte de bästa och inte de sämsta, till ett bra pris. Han 

anser att detta är egenskaper som Benettons kläder innehar, men som inte behöver 

förmedlas i Benettons reklam. Han uppskattar att 60-75 % av Benettons konsumenter är 

kvinnor i åldern 17-34 år. Genom att använda Benettons färgglada kläder kommunicerar 

konsumenten, enligt Bernardo, en positiv attityd. För att en kund ska välja att köpa kläder 

utav ett visst varumärke måste konsumenten enligt De Chernatory och McDonald (1998) 

uppleva specifika mervärden med just detta speciella varumärke även då det finns flera 

alternativ på marknaden. Det spelar enligt Kampfer (1997) ingen roll hur bra produkter ett 

företag säljer så länge de är oförmögna att förmedla detta till konsumenterna. Produkten 

måste som tidigare nämnt tillföra konsumenten något för att ses som attraktiv (Myers, 1999). 

Benettons kläder är enligt Lecci inte kläder som blir hängda i garderoben i väntan på 

speciella händelser eller situationer. Benettons kläder är något att med glädje bära varje dag 

med en känsla av att bära något bra, menar Lecci. 

 

Hos JC är målgruppen känd och utstuderad. JC införskaffar vetskap om vilken livsstil 

målgruppen har och styr sedan sina reklamannonser i målgruppens riktning. Detta är en 

anledning varför JC är ett livsstilföretag enligt Helman och De Chernatony (1999) definition 

om vad ett livsstilsföretag står för. JC profilerar sitt varumärke efter en viss livsstil för att 

attrahera en målgrupp som kan identifiera sig med denna livsstil (Goldman, 1992). Att JC 

definieras som ett livsstilsföretag resulterar, enligt Anderch, i att JC ändrar sin 

kommunikationsstrategi i takt med att deras målgrupp ändrar livsstil. Dagens 

kommunikationsstrategi som bygger på att se ungdomen som aktiv och mogen skiljer sig 
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väsentligt från en tidigare kampanj inom JC som gick under namnet �easy living�. Anderch 

menar på att banden mellan kund och företag blir starkare då det mode som företaget 

representerar tilltalar de värden och normer som kunden väljer att leva sitt liv efter. Han 

menar vidare att genom att segmentera målgruppen efter fler variabler än ålder och kön, och 

istället se till hela en individs livsstil, vidgas den målgrupp som företaget vill nå.  

 

JC har valt att kommunicera till en målgrupp som består av ungdomar i åldern 14-25 år som 

är modeintresserade och kvalitetsmedvetna tjejer och killar, med en mentalt ung livsstil, som 

använder jeans och jeansrelaterade produkter. JC har med andra ord ganska tydligt gjort klart 

för sig vilken deras målgrupp. För att möjliggöra en effektiv kommunikation (Hedlund et al, 

1993) försöker JC att kommunicera på en nivå som överrensstämmer med målgruppens 

kommunikationsnivå. De försöker med andra ord att använda sig utav ett bildspråk som 

mottagaren kan uppfatta på ett korrekt sätt (Eco, 1984; Nordström, 1986). Enligt Hedlund et 

al (1993) är det viktigt att veta hur målgruppen lever, vad de har för attityd och intressen etc., 

för att på effektivaste sätt kunna kommunicera med dem. Andersch poängterade att JC är 

måna om att göra marknadsundersökningar för att ta reda på detta, för att på ett effektivt 

sätt nå ut till sin målgrupp 

 

5.8 Latenta och manifesta motiv 
En konsument har alltid ett motiv bakom varje inköp (Neal et al, 2003). Det är dessa 

bakomliggande motiv som ett företag kan nyttja då de kommunicerar produktens värde till 

konsumenten (ibid). Benetton kommunicerar till konsumentens manifesta motiv då kläderna 

genom sitt varumärke besitter egenskaper som funktionalitet och kvalitet. Detta är dock 

inget som visas i den reklam Benetton för, men har kommit att bli egenskaper som ändå 

förknippas med Benetton, menar Lecci. Vad gäller kundens latenta motiv bakom köpet utav 

Benettons kläder, tror Lecci att det skulle vara önskan att som konsument visa upp att man 

intar ett aktivt ställningstagande till de problem som Benetton skildrar i sina annonser.  

Dessa motiv kan ligga i konsumentens undermedvetna eller medvetna (ibid).  

 

JC anser sig, som ovan nämnt, ha en stor vetskap om sin målgrupp och Andersch menar på 

att ungdomar är så pass vana vid kommunikation och påverkan idag. Det lönar sig därför att 

vara �rakt på� när man kommunicerar till ungdomar. Den stil som JC förmedlar i sin reklam 
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ska enligt Andersch associeras med ungdomlighet, naturlighet, livfullhet, gemenskap etc. 

Dessa egenskaper kan vara latenta motiv till varför en konsument väljer att köpa JCs kläder, 

även om konsumenten inte öppet vill medge att så är fallet. JCs annonser förmedlar med 

andra ord ett budskap som talar om för konsumenterna hur de kommer att uppfattas, samt 

vilken identitet de tillskrivs genom att köpa JCs produkter (Hansson et al, 1992). De 

manifesta motiv JC förmedlar i sin reklam är enligt Andersch att JC gör bra jeans med hög 

kvalité samt bra kläder att ha till jeans. 

 

5.9 Bildanalys  
Som nämnt i metodkapitlet, är det viktigt att kunna förstå samt tolka Benettons och JCs 

reklamannonser, för att förstå det budskap de vill sända till konsumenten. Författarna vill 

därmed ge läsaren en bild av hur reklamannonser i de valda fallföretagen kan se ut. För att 

skildra dessa annonser har författarna gjort ett urval av tre annonser ifrån respektive företag, 

som anses vara mest typiska för fallföretagen. De ses därmed som relevanta exempel på hur 

Benetton och JC kommunicerar sina modebudskap med hjälp av reklamannonser och ligger 

därför till grund för kommande bildanalys. Nedan följer en presentation av annonsernas 

uppbyggnad följt av en analys av Benettons och JCs kampanjer. Författarna belyser hur och 

varför människor som mottagare uppfattar annonser på olika sätt samt vad det är företagen 

vill förmedla med sina annonser.  

 

De studerade annonserna löper över ett längre tidsintervall, detta för att jämföra om 

förändringar i kommunikationsmetod skett över tid.  

 

5.9.1 Benettons reklamannonser 
En av annonserna denoterar en svart mans överkropp som endast har en handprotes i form 

av en sked. Fotografiet är taget mot en enfärgad bakgrund och utöver det ser man bara 

Benettons logotyp. Den konnotativa tolkningen utav bilden är enligt Fiske (2001) de 

associationer man gör till det denotativa tecknet. Handprotesen ska enligt Lecci vara en 

symbol för rådande hungersnöd runt om i världen. Man förknippar annonsen med 

fattigdom, lidande och svält. Kampanjen syftar till att uppmärksamma mottagaren på att det 

finns behövande i världen och att man kan hjälpa dom genom programmet Food for Life, en 

organisation som Benetton samarbetar med. Om ett varumärkesföretag är starkt förknippat 
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med en organisation, kan denna organisation hjälpa företaget att skapa sig en identitet. 

Benetton har i sina kampanjer samarbetat med bla. WFP (World food program) och UN-

Volonteers (www.benetton.com). Dessa organisationer kan enligt Melin (1999) stärka 

konsumenternas förtroende gentemot Benetton som företag.  

 

En annan annons består av ett fotografi som denoterar en blodig tröja tillsammans med ett 

par blodiga och smutsiga militärbyxor, även denna bild är fotograferad mot en enfärgad 

bakgrund, märkt med Benettons logotyp längst ner i hörnet. Högst upp på bilden återfinner 

betraktaren en serbokroatisk textrad. Få tecken används, men betraktaren utav bilden kan 

ändå dra slutsatsen, menar Lecci, att kläderna har tillhört en militär som har blivit dödad i ett 

krig. Den serbokroatiska textraden för tankarna mot Kosovokriget. De blodiga 

militärkläderna symboliserar enligt Lecci krig och våld. Han menar att syftet med annonsen 

är att visa att det i verkligheten pågår krig runtom i världen, att folk lider och dör. Lecci 

menar att kläderna även utgör en vädjan om att sluta fred runt om i världen, något som han 

menar är en önskan som de flesta individer har. Det är ofta individernas fruktan eller hopp 

som Benettons annonser vädjar till, något som enligt Hedlund et al (1993) alltid är en metod 

som fungerar då företaget vill sälja sina produkter.  

 

Den tredje annonsen som ligger som underlag för att åskådliggöra de bilder som Benetton 

använder sig utav för att förmedla sitt budskap är ett fotografi som denoterar David Kirkby 

på sin dödsbädd. Denna bild har mer denotativt innehåll än övriga Benetton-annonser och är 

hämtad ur en reklamkampanj från 1992 som gick under namnet �AIDS�.  Reklamen består 

av ett fotografi på den döende AIDS aktivisten David Kirkby som ligger nerbäddad i sin 

säng omgärdad av sin sörjande familj och bilden har väckt stor uppmärksamhet i de länder 

som den visats. Ovanför sängen hänger en kristen ikonbild. Det finns ingen text på bilden 

förutom Benettons logotyp. Konnotativt förknippar man Kirkbys lidande med Jesus och 

kopplingen mellan homosexualitet och AIDS. Anledningen till att den väckt så stor 

uppmärksamhet är troligtvis just anspelningen på kristendomen och homosexualitet, inte 

bara grymheten hos AIDS som sjukdom.  
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5.9.1.1 Generell analys av Benettons reklambilder 
En reklamannonsbild har inte alltid en direkt koppling till den produkt som reklamen avser 

att sälja (Goldman, 1992). Benetton har valt att inte visa de produkter som företaget säljer, 

utan istället visar de fotografier som till en början var ämnade som nyhetsbilder. Goldman 

menar att bilden (det betecknande) hjälper oss att skapa mening och associera till den tänkta 

varan (det betecknade), även om varan i sig inte är synlig i reklamannonsen (Hansson et al, 

2002). Med andra ord fungerar en visuell bild som ett substitut för meningen med produkten 

(ibid). Avsaknaden utav Benettons kläder i reklamannonserna gör dem även internationellt 

gångbara i samtliga länder där Benetton bedriver försäljning. Lecci menar att det självklart är 

svårt att visa speciella produkter när det är sommar i Argentina samtidigt som det är vinter i 

Sverige.  

 

De bilder som valts att studeras ifrån Benettons reklamkampanjer är denotativt relativt enkla 

då samtliga annonser endast innehåller ett fåtal tecken som mottagaren kan associera till. 

Semiotiken handlar om hur man tolkar tecken (Fiske, 2001) och enkelheten och bristen på 

tecken i fotografierna gör att mottagare tolkar dem väldigt olika beroende på vad man har 

för egna erfarenheter, kultur, attityder och känslor.  Alla skapar sig med andra ord en 

personlig, konnotativ mening med bilden (Fiske, 2001). Detta då alla mottagare inte 

använder sig utav gemensamma koder och teckensystem, utan alla har olika syn på världen 

och därmed olika referensramar att utgå ifrån (Eco, 1984). Då individer kopplar samman 

tecknet och objektet på vitt skilda sätt, skapar de sig även olika meningar (Fiske, 2001). Detta 

kan vara en av anledningarna, menar Lecci, att bilderna ses som mer provokativa i vissa 

länder i jämförelse med andra.  

 

Tyngdpunkten på samtliga bilder är av evokativ karaktär då de syftar till att väcka känslor hos 

konsumenten snarare än att informera om produkten (Eco, 1984). En bild har ofta även en 

helt annan dragningskraft än det skrivna ordet och kan många gånger tala för sig självt och 

påverka betraktaren på ett känslosamt och fängslande sätt (Hedlund et al 1993). Lecci menar 

att text i samband med denna typ av bild är överflödig då bilden talar för sig självt. 

Mottagarna av Benettons budskap ses som aktiva och ifrågasättande. De anses, enligt Lecci, 

vara tillräckligt snabbtänkta och intelligenta för att förstå budskapet i annonsen, trots att 

ingen förklarande text medföljer. 
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Fotografierna utgör tecken som enligt Peirce kan ses som ikoner eftersom de utgör en liten 

del av verkligheten, protesen och de blodiga kläderna är tecken som betecknar det verkliga 

objektet, de viktiga samhällsfrågorna i världen. Utifrån de uppfattningar man har angående 

Kosovokriget och hungersnöden och som tidigare nämnts de erfarenheter, kultur, attityder 

och känslor man har, så skapar man ett eget intryck i ens medvetande, en interpretant.  

 

Att Benetton ser sina konsumenter som aktiva avgör enligt Lecci vilket medialt medium 

Benetton använder sig utav för att presentera sin reklam. Benetton använder sig uteslutande 

utav tryckt reklam då de anser att TV-reklam har en tendens att attrahera passiva åskådare 

som därmed inte har intentioner att tolka de något mer komplicerade reklambudskapen.  

Benetton använder sig därmed utav vad Back et al (1989) benämner en 

tvåvägskommunikation. Konsumenten ger feedback till företaget om hur väl de lyckats 

förmedla sitt budskap genom att antingen köpa, eller inte köpa, Benettons produkter (ibid).  

 

5.9.2 JCs reklamannonser 
En annonsbild som JCs använts sig av är ett fotografi som denoterar två personer som har 

på sig JCs typiska plagg, ett par jeans och en T-shirt med tryck. Fotografiet är mot en 

enfärgad bakgrund och modellerna står med händerna i fickorna och har något uppdragna 

axlar. Enda texten är ett erbjudande och pris på vad tröjorna kostar. Som betraktare 

konnoterar man en avslappnad, trendig ungdomslivsstil. Modellerna tittar rakt in i kameran 

och förmedlar på så sätt välkomnande intrycket att de vill att man ska tillhöra deras 

gemenskap. Samtliga modeller på de tre valda reklamannonserna symboliserar, enligt 

Andersch, den ungdom som konsumenten strävar efter att vara; en trendig person som klär 

sig i jeans och jeansrelaterade produkter, och som är en del av en gemenskap.  

 

På bild nummer två som författarna valt att analysera denoteras tre jeansklädda killar, två 

som står framåtlutade och mekar med en cykel menad en tredje står vänd mot kameran och 

tittar på. De befinner sig på en grusplan och i bakgrunden ser man moln på himmelen.  I den 

här annonsen försöker JC visa passformen på jeansen i ett vardagligt sammanhang. 

Konnotativt hade fotografiet kunnat vara taget ur vilken ung människas liv som helst, det ger 

en känsla av aktivitet och gemenskap.  
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En tredje reklamannons är ett fotografi som föreställer två tjejer som bär varsin kjol och 

topp från JC. De står ute på ett gatugaller och tittar ner i marken. Den avslappnade 

kroppshållningen och de lite likgiltiga ansiktsuttrycken är typiskt för JCs annonser. En vind 

gör så att deras hår blåser något åt sidan. Annonsen har en klar anspelning till det klassiska 

fotografiet på Marilyn Monroe där tjejerna står på det blåsiga gallret med kjolar.  

 
5.9.2.1 Generell analys av JCs reklambilder 
JC använder sig av relativt tydlig reklam som är lätt att tolka. Andersch menar att 

huvudsyftet med reklamannonserna är att visa upp de produkter som företaget säljer. 

Annonserna är alltså klassiska exempel på kommunikationsprocesser där företag förmedlar 

sitt budskap för att uppnå en eftersträvad effekt (Fiske, 2001); att sälja sina produkter. JC 

använder sig av evokativ (Eco, 1984) tvåvägskommunikation där konsumenterna ses som 

aktiva och där reklamen utformas efter hur målgruppen ser ut (Back et al, 1989).  

 

Traditionellt ser JCs reklamannonser ut som de tre som författarna valt att analysera. Den 

första bilden innehåller få tecken då fotografiet är mot en vit bakgrund. De följande två 

annonserna är händelser tagna ur ett samanhang och innehåller därmed även fler tecken 

(Fiske, 2001). Detta resulterar till att den konnotativa mening som skapas hos enskilda 

individer, blir något mer styrda i förhållande till om endast ett fåtal tecken används (ibid).  

 

Andersch menar att samtliga av JCs annonser har utformats så att de förmedlar en känsla av 

tillhörighet och gemenskap samtidigt som de visar upp de produkter som JC säljer. 

Annonserna består av ungdomar som alltid ser avslappnade och trendiga ut, och 

produkterna har alltid en central roll i JCs annonser. Men enligt Andersch betyder inte det 

faktum att produkterna står i centrum, att reklamannonserna inte ämnar inbringa 

konsumenterna att associera med den attityd som företaget vill förmedla. Snarare anser 

Andersch att �JC slår två flugor i en smäll�, då annonserna dels inbringar konsumenten att se 

till de budskap som JC förmedlar, dels att informera konsumenten om JCs priser och 

produkter. Då fokus ligger på att både informera om varan och förmedla en känsla, benämns 

deras reklam som både informativ och evokativ (Eco, 1984). 
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JC använder sig i sin reklam av ett visst teckensystem som möjliggör överföringen av 

budskapet i annonsen (Nordenstreng, 1977). Som tidigare nämnts genomför JC 

marknadsundersökningar för att lära känna sin målgrupp, syftet med undersökningarna är att 

förstå sig på ungdomarnas tankegångar och framföra reklambudskap med så många 

gemensamma tecken och koder som möjligt mellan sändare och mottagare (Eco, 1984). 

Resultatet blir enligt Andersch effektiv reklam som verkligen når ut till konsumenten.  

 

Hur påverkas då ungdomarna i målgruppen? Själva fotografierna som annonserna utgörs av 

är ikoner, i de här fallen bilder av den tänkta verkligheten (Fiske, 2001). Men då 

konsumenten associerar ikonen med sin verklighet, skapas istället ett index (ibid). Kläderna i 

annonserna är ett index för den typen av ungdom som JC försöker förmedla. Jeansen och 

kläderna är det index som präglar och personifierar den eftersträvade imagen. De trendiga 

modellerna och dess stil symboliserar enligt Andersch hela JCs livsstilskoncept.  Har 

ungdomar den typen av kläder som JC säljer och bär dem som modellerna gör på affischerna 

så blir de antagna i gemenskapen och symboliserar själva den trendiga looken 

(Artikelkompendium Marknadsanalys, Artikel kompendium, Marknadsanalys, artikel E, 2004, 

2004). 

 

Annonserna utgör bara en liten del av verkligheten men betraktaren lägger till en fortsättning 

med hjälp av fantasin (Hedlund et al, 1993). Det ligger så mycket mer utanför bilden och i 

JCs fall handlar det om en hel livsstil de förmedlar. JCs reklamproducenter måste förstå hur 

kunderna förlänger bilden av deras annonser för att effektivt skapa en image runt sina 

produkter (ibid). Andersch menar att JC anser sig vara mycket skickliga på detta och för 

därför en lyckad kampanj då de samlat kunskap om sin målgrupp och således förstår hur 

betraktaren av annonserna förlänger bilden. 

 

5.9.3 Risker att endast tillämpa bilder som reklamannonser 
Risken med denna typ av reklam, där ingen text är kopplad till bilden, är enligt föregående 

teorikapitel att de associationer som mottagaren skapar kan bli alltför fria och därmed inte 

stämma överens med mottagarens intentioner (Nordström, 1986). Enligt semiotiken så kan 

ett budskap tolkas olika beroende på vem mottagaren av budskapet är samt i vilken kontext 

budskapet visas. Enligt Nordenstreng (1977) uppstår semantiskt brus då en individ uppfattar 
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ett budskap på annat sätt än det som var ämnat att framföras. Genom att endast använda sig 

utav en relativt diffus bild som Benetton gör, finns risken att två individer kan tolka ett 

budskap på totalt olika sätt (ibid). Mottagaren kan även ha problem med att tolka och förstå 

reklamannonsen, vilket bidrar till att åskådaren inte har någon möjlighet att ta till sig 

budskapet. Det kan uppkomma �inre störningar� i kommunikationsprocessen om Benetton 

eller JC misslyckas med att förmedla sitt budskap på grund av att de varit alltför otydliga eller 

använt sig utav �fel språk� för att tilltala målgruppen. Yttre störningar skulle också tänkas 

uppkomma om betraktaren befinner sig i en miljö där budskapet inte kan kommuniceras på 

det sätt som avsett (Fiske, 2001).  

 

Det kan även uppstå effektivitetsproblem som berör den mottagna betydelsen av 

meddelandet (ibid). Om Benettons eller JCs budskap påverkar mottagen på att sätt som inte 

främjar företaget, utan istället är till dess nackdel, har fallföretagen misslyckats med att 

framföra ett positivt budskap.   
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6. Diskussion och slutsats 
 

 
aserat på teori och analys, når författarna här fram till en slutsats. Här för 

författarna fram egna åsikter kring fallföretagens kommunikationsprocesser 

gällande deras tillvägagångssätt att förmedla sitt modebudskap. Vi belyser skillnader 

och likheter mellan fallföretagens kommunikationsstrategier, samt möjliga orsaker till 

varför dessa skillnader och likheter finns. 

  

 
Reklamannonser som förmedlar ett modebudskap bör idag inte enbart visa upp de kläder 

som ska säljas, utan även förmedla känslor, attityder och värderingar. Detta har kommit att 

bli viktiga aspekter att ta i beaktande då modeföretag idag inte bara säljer en produkt, utan 

även en hel livsstil. Företag väljer den kommunikationsstrategi som de tror passar dem bäst 

och den som på effektivaste sätt förmedlar företagets identitet. Den identitet företaget skapar 

sig, kommer att vara den identitet konsumenten förmedlar till omvärlden då de bär 

företagets kläder. Då alla individer inte innehar samma livsstil, attityder och värderingar 

skiljer således företagens kommunikationsstrategier sig åt mellan olika företag.  

 

En skillnad som föreligger mellan fallföretagen är deras syn på hur viktigt det är att känna 

�sin målgrupp� samt hur mycket målgruppen ska styra företagens kommunikationsstrategier. 

Benetton gör inga marknadsundersökningar som tar reda på vilken målgrupp företaget 

positionerar sig gentemot. Detta bidrar till att Benetton inte har en riktigt klar bild av vilken 

deras målgrupp är, och därmed inte heller vilken livsstil individerna i målgruppen innehar. 

Benetton har först sett till vad som är viktigt för dem som företag och sedan förmedlat detta 

i sin reklam, för att tilltala individer, vilka visat sig vara i huvudsak ungdomar. Det Benetton 

anser vara viktigt med sina reklamannonser är att väcka en opinion som speglar de 

världsproblemen som finns runt omkring oss. Detta har resulterat i att det inte är 

målgruppen som styr vilken kommunikationsstrategi Benetton använder sig utav, utan den 

strategi som används är den som ligger i Benettons intresse. Detta har medfört att Benettons 

reklam har sett likadan ut i många år. De har hållit sig kvar vid sin strategi och vid den 

identitet de under många år byggt upp. JC är däremot noga med att ha kunskap om vilken 

B
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deras målgrupp är, samt vilken livsstil de lever efter. JC har därför först positionerat sig till en 

viss målgrupp och därefter studerat deras livsstil för att kunna tilltala dem med sitt 

reklambudskap. Det är med andra ord målgruppen som styr vilken typ av 

kommunikationsstrategi JC använder sig utav då de förmedlar sitt budskap. Att ett företags 

identitet bör vara varaktig och ligga som en stark grund för företaget, är teorier som JC inte 

tillämpat sig utav vid byggandet utav deras kommunikationsstrategi. Vi har uppmärksammat 

att det inom JC föreligger stora skillnader i de kommunikationsstrategier som används, 

beroende på vilken kampanj som studeras. Detta framkom tydligt då vi jämförde äldre 

kampanjer med dem som är aktuella inom JC idag. Anledningen till detta kan vara att JC 

vill kunna vara flexibla och därigenom kunna förmedla den livsstil som målgruppen innehar, 

även då målgruppens livsstil ändras över tid. Att JC väl känner till sin målgrupp gör att JC 

strategiskt sett bäst vet hur de kommunicerar till målgruppen. Enligt JC är det viktigt att vara 

�rakt på� när man kommunicerar till ungdomar. JC lyfter därför tydligt fram den ungdomliga 

livsstilen och vad denna innebär i sina reklamannonser. Vi anser att JC är ett livsstilsföretag 

i större bemärkelse än Benetton, då Benetton inte anpassar sin kommunikationsstrategi 

efter målgruppens livsstil. Att olika företag inom modebranschen lägger olika stor vikt 

vid hur väsentligt det är att anpassa sig efter målgruppen, kan vara anledningar till varför 

de kommunicerar sina budskap på så olika sätt. Det uppkommer alltså skillnader mellan 

företagens kommunikationsstrategier, då de ser olika på hur mycket de anser att målgruppen 

ska styra det sätt företaget kommunicerar på och hur viktigt det är att känna �sin målgrupp�. 

Hur prioriterad målgruppen är kan inom modebranschen leda till stora skillnader i sättet att 

kommunicera till konsumenter på, då modebudskap som tidigare nämnts inte enbart bör visa 

upp de kläder som ska säljas, utan även i hög grad förmedla känslor, attityder och 

värderingar till individer. I modebranschen är det också en hel livsstil som ska marknadsföras 

i den tryckt reklam.    

 

Det föreligger även stora skillnader mellan JCs och Benettons strategi gällande att sända 

positiva signaler till sina konsumenter. Den traditionella reklamen går många gånger ut 

på att sända positiva signaler i samband med företagets produkt. Vi tror dock inte att den 

första känslan åskådaren får utav Benettons reklamannonser är positiv, men att det inte 

heller är tanken. Benettons annonser väcker reaktioner på grund av den oväntade 
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kombinationen av brutala verklighetsbilder samt Benettons logga. Detta skapar i sin tur 

positiva effekter då reklamannonserna uppmärksammas och läggs på minnet på grund att 

de skiljer sig ifrån mängden av övrig reklam. Även om Benettons reklamannonser inte 

omedelbart väcker positiva känslor hos konsumenten, bidrar bilderna ändå till att en 

positiv attityd associeras med Benetton. Detta då konsumenterna uppmärksammar att 

Benetton intar ett ställningstagande och visar upp att de bryr sig om de problem som finns 

i världen idag. JC däremot vill snarare förmedla en omedelbar positiv känsla till sina 

konsumenter då de blir exponerade av JCs reklamannonser. JC vill att mottagarna utav deras 

budskap ska bli tilltalade utav den stil och det mode som JC förmedlar, vilket i sin tur ska 

leda konsumenterna till butiken. De ger en bild utav målgruppens livsstil på ett inbjudande 

och positivt sätt.  

 

Vi har genom att studera fallföretagens strategi gällande att förmedla positiva känslor, 

uppmärksammat att bra reklam inte direkt behöver förmedla positiva känslor hos 

mottagaren, utan att de även kan förmedlas med en indirekt metod. Det är dock viktigt att 

reklamannonserna på något sätt leder till att positiva känslor eller attityder kan kopplas 

samman med företaget och dess produkter. Oberoende av vilken metod fallföretagen 

väljer, så är båda måna om att skapa ett starkt varumärke och öka sin försäljning. Beroende 

på vilket sätt ett företag inom modebranschen väljer förmedla känslor, antingen på ett 

direkt eller indirekt sätt, kan enligt oss vara en bidragande orsak till att det föreligger 

skillnader mellan olika företags kommunikationsstrategier.  

 

Både Benetton och JC verkar vara medvetna om att konsumenter idag blir exponerade av 

en så pass stor mängd reklam, att det är nödvändigt för företag att framhäva sina 

reklamannonser på ett unikt sätt för att de ska bli uppmärksammade. Då en bild går 

snabbare än en text att uppfatta, har fallföretagen valt att till stor del kommunicera genom 

bilder. Att ”en bild säger mer än tusen ord”, har alltså blivit något som företagen 

uppmärksammat. Både Benetton och JC använder sig utav ett unikt och intressant 

bildspråk och försöker att integrera sitt budskap i bilden, för att på ett effektivt sätt 

förmedla det till konsumenten. På vilket sätt Benetton och JC använder sig av bildspråk 

skiljer sig dock åt väsentligt. JC, vilka låter målgruppen styra kommunikationsstrategin, 



 69

visar både produkter och priser i sina bilder. Detta då de har undersökt sin målgrupp och 

kommit fram till att det bästa är att vara ”rakt på”. JC försöker med bilder fånga 

målgruppens intresse genom att förmedla de värderingar och åsikter som målgruppen 

anser relevanta. Reklamannonserna visar ungdomar som liknar målgruppen i stil och 

attityd. De utstrålar ungdomlighet, aktivitet, mogenhet, tillhörighet och gemenskap, vilket 

passar in på målgruppens livsstil. Mottagarna utav budskapet kan identifiera sig med 

ungdomarna i reklamen och skapar därmed en positiv attityd gentemot företaget.  

Benetton har valt att inte visa de produkter som företaget säljer, utan istället visar de 

fotografier som till en början var ämnade som nyhetsbilder. Avsaknaden av Benettons 

produkter i deras reklamannonser tror vi passar Benettons kommunikationsstrategi, då de 

inte positionerar sig mot en viss målgrupp och låter den styra företagets 

kommunikationsstrategi. De skapar opinion, vilket tilltalar den aktiva konsumenten. 

Benettons bilder skildrar stora världsproblem som finns runt omkring oss idag. Deras 

bilder känns äkta, men även provocerande vilket bidrar till att de väcker konsumenternas 

intresse. Utifrån studien av fallföretagen har det väckts en förståelse för hur viktigt 

bildspråket är för företag inom modebranschen. Att företag vill förmedla unika budskap 

och väcka speciella känslor hos konsumenten, bidrar till att de använder bildspråk på 

skilda sätt i reklamannonser. 

 

Benetton vill förmedla en image som säger att de är ett aktivt företag som genom sin reklam 

lyfter fram stora världsproblem och aktiverar människor till att �bry sig�. JC vill ha en mer 

traditionell image där de vill vara ett företag som inte bara riktar sig till ungdomar, utan även 

kan ungdomar; där ungdomen och dennes livsstil genomsyrar hela företaget. Detta visar att 

företag inom modebranschen som attraherar i stort sett samma demografiskt homogena 

målgrupp, ändå vill ha sin unika image, vilket leder till att de kommunicerar sina budskap på 

helt skilda sätt. Skillnaden i kommunikationen beror då även på att företag innehar olika syn 

på konsumenten och anser olika kommunikationsmetoder vara effektiva att använda i sin 

reklam. 
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7.0 Förslag till vidare forskning 

 
 

edan följer en presentation av författarnas förslag till vidare forskningsområden. 
 

 
 

Vi har i denna uppsats fokuserat på att studera utvalt problemområde ur företagsperspektiv. 

De teorier vi belyser är väsentliga att ta i beaktning för att analysera hur företag 

kommunicerar till konsumenterna via tryckt reklam. Vi har genomfört intervjuer med två 

marknadsföringsansvariga ifrån respektive fallföretag samt studerat utvalda reklamannonser 

ifrån våra fallföretag. Vår analys beskriver hur två fallföretag anser att de kommunicerar i 

förhållande till teorin. Vår slutsats belyser hur de två fallföretagen kommunicerar i 

förhållande till varandra. Vi belyser även varför det föreligger så stora skillnader i deras 

kommunikationsstrategier, trots att de vänder sig till en demografiskt homogen målgrupp.   

 

Vårt förslag till vidare forskningsområde är att belysa vår frågeställning endast ur ett 

konsumentperspektiv. I en sådan uppsats skulle företagsintervjuerna kunna bytas ut mot 

marknadsundersökningar och konsumentintervjuer. Frågor om hur konsumenterna uppfattar 

företagens reklam och om konsumenterna uppfattar budskapet i likhet med företagets 

intentioner skulle kunna belysas. Undersökningar om vilka känslor reklam väcker hos 

konsumenten hade också varit en intressant aspekt. Andra aspekter som skulle kunna belysas 

är teorier företagen borde ta hänsyn till, som de har bortsett ifrån då de förmedlar sitt 

budskap till konsumenterna. Det ovan nämnda skulle med andra ord enbart belysas ur ett 

konsumentperspektiv. 

 
I denna uppsats har vi även begränsat oss till att enbart se till företagens tryckta reklam. Då 

företag även använder andra viktiga kanaler då de marknadsför sig och skapar en identitet 

utåt, hade det varit intressant att se till fler kanaler än tryckt reklam. Förslag till vidare 

forskning inom detta ämne är alltså att se hur företag kommunicerar via andra kanaler än just 

tryckt reklam. 

N
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Bilaga 1. 
 
Intervjufrågor till JC 
 
1. Vad går era reklamkampanjer ut på? Vad syftar bilderna i reklamannonsen att förmedla 
för budskap? 
 
2. Hur har ni gått tillväga för att genomföra detta budskap i reklamreklamannons? Vad 
skulle kunna förändras? 
 
3. Vad använder ni för kommunikationsstrategi? 
- Varför denna strategi? 
 
4. I er tryckta reklam; är det mode (kläderna), varumärke eller attityd som står i centrum?      
Visas den produkt som ska säljas i reklamen? Varför/varför inte? 
Visas det någon text i samband med reklamannonsen som informerar om varan, om inte, 
varför? 
 
5. Går er reklam ut på att inbringa konsumenten att associera med de åsikter och 
stämningar ni vill förmedla? 
 
6. Vad är er image? Visar er reklam/reklamannonser er image? 
 
7. Den traditionella reklamen går generellt ut på att sända ut positiva signaler i samband 
med den marknadsförda produkten. Anser ni att ni gör det? Varför/varför inte? 
 
8. Hur vill ni att reklamannonsen/reklamen ska uppfattas? Vilka motiv tror ni 
konsumenten har då de handlar i er butik? Se eventuellt till synliga/manifesta motiv  
samt dolda/latenta motiv. 
 
9. Vilken känsla vill ni väcka hos konsumenten när de ser er reklam/reklamannonsen? 
 
10. Vilken är er målgrupp? Besitter denna målgrupp en viss livsstil, attityd, intressen? 
 
11. Varför har ni valt att kommunicera till er målgrupp på det sätt ni gör? 
 
12. Vad anser ni att man som konsument kommunicerar genom att använda era kläder? 
 
13. Vad tycker ni att era produkter symboliserar? Vad tror ni att era konsumenter tycker 
att produkterna symboliserar? 
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Bilaga 2. 
 
Intervjufrågor till Benetton 
 
1. What purpose has the commercial campaigns of Benetton? What message do the 
pictures want to communicate?  
 
2. How do you communicate Benetton�s message in your ads? What could be changed?  
 
 
4. In your ads, is it fashion (clothes), trademark or attitude that you focus on the most? 
Do your ads show the products to be sold? Why/why not? Is there any written 
information printed together with the clothes in your ads? 
 
5. Is the purpose of the ads to make the consumer associate with the opinions and 
feelings you want to mediate?  
 
6. What is your image? Does the ads show your image? 
 
7. The traditional commercial is generally about sending positive signals in connection 
with the market product. Do you consider this is what Benetton does? Why/why not? 
 
8. How do you want people to understand/INTERPRET your ads? What motives do 
you believe consumers have when they purchase from your store? (Functionality, price, 
image, feelings) 
  
9. What feeling do you want the consumer to get when they are exposed to your 
commercial? 
 
10. Who are your target group? Are they holding any particular lifestyle, attitude, and 
interests? 
 
11. Why have you chosen to communicate to your target group the way you do? 
 
12. What do you consider a consumer communicate by using the clothes of Benetton? 
 
13. What do you consider your products are communicating? Do you believe your 
costumers have the same opinion about what your products communicate as you have? 
 
14. Does your ads look any different now than for 4-5 years ago?  
If Yes, in which way? 
 

 

 

 

 

 


