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Abstract 

Intercultural adaptations in communication 

A qualitative study of intercultural competence in advertising 
 

Existing research on intercultural communication and intercultural competence has 

a distinct focus on exchange students’ communication and the difficulties related to 

translating. Regarding intercultural competence in advertising there is a lack of 

research. Therefore, the aim of this essay was to extend the knowledge of 

intercultural competence in communication by investigating advertising messages 

in an intercultural context. The study was conducted through a social semiotic 

analysis and the results show that there is more to be desired regarding intercultural 

adaptations in advertising and that it exists a troublesome use of exotification and 

cultural appropriation in advertising. Furthermore, the study implies that there is a 

connection between intercultural competence and the communication perspective of 

the transmitter. The results gives tangible examples of how exotification and 

cultural appropriation can reinforce cultural barriers and it gives a better 

understanding of how intercultural competence can be applied in advertising. This 

knowledge could be of value for communication practitioners who works in 

intercultural contexts as well as for the recipients of advertising.  

 

Keywords: intercultural communication, intercultural competence, advertising, 

adaptations, exotification, cultural appropriation 
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Sammanfattning 

Interkulturella anpassningar i kommunikation  

En kvalitativ studie om interkulturell kompetens i reklam 
 

Tidigare forskning inom interkulturell kommunikation och interkulturell kompetens 

har ofta fokuserat på utbytesstudenters kommunikation eller på olika sorters 

översättningsproblematik. Det finns därmed en brist på forskning om interkulturell 

kompetens i reklam. Därför var syftet med denna uppsats att bidra med kunskap 

kring interkulturell kompetens i kommunikation genom att undersöka 

reklambudskap i interkulturella kontexter. Studien utfördes genom en 

socialsemiotisk analys av en global reklamkampanj och resultatet visar att det finns 

mer att önska vad gäller interkulturella anpassningar i reklam och att exotifiering 

och kulturell appropriering i reklam är ett problem. Vidare slår studien fast att 

interkulturell kompetens i reklam hänger ihop med avsändarens syn på 

kommunikation. Resultaten ger konkreta exempel på hur exotifiering och kulturell 

appropriering kan förstärka kulturella barriärer och ger en bättre förståelse för hur 

interkulturell kompetens kan användas i reklam. Detta kan vara av intresse för såväl 

kommunikationspraktiker som arbetar i interkulturella kontexter som för mottagare 

av reklam.  

 

Nyckelord: interkulturell kommunikation, interkulturell kompetens, reklam, 

anpassningar, exotifiering, kulturell appropriering 

 

Antal tecken inklusive mellanslag: 118 424  
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1. Inledning och problemformulering 

Nedan redogörs för förhållandet mellan kultur, reklam samt interkulturell 

kompetens. Studien har utförts inom ramen för ämnesområdet strategisk 

kommunikation. Den problematiserar reklam som kommunikation mellan kulturer 

genom att se till de tecken som utgör reklamen och hur den på ett interkulturellt 

kompetent vis kan anpassas efter interkulturella kontexter. Studiens relevans och 

bidrag presenteras, därefter följer syftet och frågeställningarna.  
Vi lever i ett samhälle där globaliseringen suddar ut geografiska gränser och 

möjliggör kommunikation mellan för varandra tidigare okända personer, grupper 

och marknader. Världen är full av globala aktörer som kommunicerar över 

landsgränser och kontinenter. Denna världsomspännande kommunikation kopplar 

samman olika kulturer med deras respektive värderingar, normer och synsätt. Stier 

(2012) menar att kommunikation och kultur lever i symbios. Kultur kan betraktas 

som en kod som vi delar och lär oss. Kommunikationen möjliggör denna process av 

kunskapsinhämtande och delande. Således kan inte kultur utforskas och förstås 

separat från kommunikation, och kommunikation kan bara förstås genom den 

kultur i vilken den är integrerad. Kulturen spelar därför en viktig roll i strategisk 

kommunikation. Reklambudskap som utformas måste vara kompatibla med 

publikens kultur och de kulturella symboler som är förenade med denna för att nå 

fram (Dahlqvist & Linde, 2009). 

Reklam tenderar att vara visuell till sin form och innehåller många tecken och 

symboler (Frith & Mueller, 2010). De Mooij (1998) skriver om hur globaliseringen 

har lett till att användandet av symboler och tecken i kommunikation har ökat. 

Symboler är kulturbundna, de tillskrivs nämligen olika värden och betydelser i 

olika kulturer (Frith & Mueller, 2010; de Mooij, 1998). Hur symboler används och 

vilka betydelser de förmedlar tar bland annat socialsemiotiken fasta på, den 

vetenskapliga metod denna uppsats använder sig av. Med hjälp av den kan man 

undersöka hur bland annat bilder skapar och uttrycker mening (Stoian, 2015). 

Betydelser och mening är kulturbundna och hur olika betydelser avbildas beror 

bland annat på ens kulturella bakgrund (Kress och van Leeuwen, 2005). Detta får 
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till följd att reklam som sprids över flera länder och kulturer riskerar att missförstås 

eller orsaka kulturkrockar beroende på vilka värden och vilken mening som 

människor tillskriver den. För att reklam ska bli strategisk kommunikation och inte 

bara ogenomtänkta massutskick måste den strategiske kommunikatören därför vara 

medveten om makten i tecken och hur deras betydelser kan variera mellan olika 

kulturer. Detta ställer höga krav på den strategiske kommunikatörens interkulturella 

kompetens - att kunna utforma och anpassa budskap som förstås på det sätt som 

avses i den kulturella kontext där det presenteras. Att denna typ av kompetens är 

viktig för att undvika att i sin interkulturella kommunikation applicera sina egna 

normer, förväntningar och värderingar på andra kulturer påpekas i ett flertal studier 

(se till exempel Yang, 2015; Yueh, 2015; Levine & Garland, 2015, Batts, Breslin, 

& Winter, 2012; Kim 2001; 2008). Enligt dessa studier verkar kärnan i det breda 

begreppet interkulturell kompetens ligga i förmågan att anpassa sin 

kommunikation, ta hänsyn till fler kulturer än enbart sin egen.  

 

1.1 Problemformulering 
Hur kommunikatörer och andra berörda kan arbeta strategiskt med kommunikation 

genom att anpassa symboler och tecken på ett interkulturellt kompetent sätt har inte 

blivit ordentligt utrett i den tidigare forskningen (jfr Kealey, 2015). Vad gäller 

symboler har de främst undersökts utifrån ett mottagar- och konsumentperspektiv 

(se exempelvis Calabrese, Capece,, Costa & Di Pillo, 2015; Lwin, Stanaland & 

Williams, 2010 med flera). Många tidigare studier om symboler och tecken i 

reklam saknar dessutom ett interkulturellt fokus (exempelvis Sun, 2015). Andra 

fokuserar visserligen på interkulturell kommunikation i reklam men utan att 

undersöka symboler och tecken (exempelvis Sidiropoulou, 2008; Crawford & 

Gregory, 2015). Dessutom finns det ett gap vad gäller forskning om interkulturell 

kompetens i reklam (jfr Yang, 2015; Yueh, 2015 med flera). Kealey (2015) har 

gjort en översikt över de senaste 25 årens forskning kring interkulturell 

kommunikation och interkulturell kompetens. Han drar slutsatsen att för mycket 

forskning fokuserat på studier av internationella studenter samtidigt som andra 

utgångspunkter negligerats. Bland dessa negligerade perspektiv hör bland annat 

studiet av tecken utifrån socialsemiotiken. Denna studie handlar alltså om att utöka 

kunskapen om interkulturell kompetens i reklam. Det görs genom att se vilka 



	   9	  

interkulturella anpassningar som görs av tecken och undersöka hur problematiska 

fenomen som exotifiering, kulturell appropriering och de maktuttryck som följer 

med dem hanteras.  

Vår studie kan således ses som ett komplement till tidigare forskning genom att 

den undersöker de lärdomar som kan dras om interkulturell kommunikativ 

kompetens utifrån reklam. Den är även ett komplement då den lägger till ett 

socialsemiotiskt perspektiv vilket täcker in andra synvinklar på kommunikation och 

tecken än enbart mottagarens. Kunskap om interkulturell kompetens i 

kommunikation är inte bara relevant för den strategiska kommunikatören som vill 

lyckas med interkulturell kommunikation, utan även för andra personer som rör sig 

i sammanhang där kulturer möts. Studien kan förhoppningsvis ge mer kunskap om 

hur strategisk kommunikation kan utövas i tecken, ge verktyg att upptäcka till 

exempel förtryck, kränkningar eller uteslutning som uttrycks i subtila tecken. 

Denna studie exemplifierar detta genom en ansats att blottlägga bland annat hur 

reklam kan utmåla andra kulturer som annorlunda och avvikande och genom 

exotifiering och uttrycka makt genom kulturell appropriering. Hur människor och 

grupper av människor representeras i bild hänger ihop med hur de behandlas i 

verkligheten (Hall, 1997). Studien kan även vara relevant för den som hanterar 

varumärken och kommunikation. Bo Bergström (2012) beskriver ett varumärke 

som en manifestation av den immateriella bilden människor har av en produkt. Ett 

varumärke handlar alltså till stor del om de associationer och upplevelser som kan 

kopplas till det, snarare än produkten i sig. Därmed blir vår studie även relevant för 

att visa hur hanteringen av tecken i reklam kan skapa både negativa eller positiva 

associationer till ett varumärke.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring interkulturell kompetens i 

kommunikation genom att undersöka och problematisera reklambudskap i 

interkulturella kontexter. För att uppnå studiens syfte avser vi besvara följande 

frågeställningar: 

 

• Hur kan tecken och symboler anpassas i interkulturell reklam? 

• Hur hanteras exotifiering och kulturell appropriering i interkulturell reklam? 
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Frågeställningarna kommer att besvaras utifrån en kvalitativ vetenskaplig studie av 

av en global reklamkampanj som beskrivs närmre i avsnitt 3.2.2. 
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2. Teori och tidigare forskning 

I denna del tydliggörs synen på kommunikation och det teoretiska ramverk studien 

rör sig inom. Den redogör för relevanta teorier inom interkulturell kommunikation, 

interkulturella hinder och interkulturell kompetens samt hur de kommer användas. 

Tidigare forskning inom interkulturell kommunikation, interkulturell kompetens, 

symboler och tecken presenteras. I uppsatsen används även ett socialsemiotiskt 

angreppssätt, vilket inte behandlas i teori och tidigare forskning utan i uppsatsens 

metoddel. En motivering till detta val återfinns i avsnitt 3.3.1.  

 

2.1 Interkulturell kommunikation 
Begreppet interkulturell kommunikation har att göra med kulturer, varför denna del 

börjar med att diskutera hur kultur kan förstås. Ordet kultur rymmer många olika 

betydelser och är därför ett svårdefinierat begrepp. Enligt Jonas Stier, bör kulturer 

’’[...] betraktas som dynamiska system som tillhandahåller individer symboler, 

innebörder och meningar’’(Stier, 2012, s. 28). Kultur kan också fungera som en lins 

genom vilken individer dömer och uppfattar sin omvärld. Kulturen influerar därför i 

hög grad individers tankar, känslor och uppfattningar (Frith & Mueller, 2010; Klopf 

& McCroskey, 2007). Dessa synsätt på kultur ställer sig denna uppsats bakom då 

det ligger i linje med det socialkonstruktionistiska perspektiv författarna har som 

utgångspunkt. Med detta menas att meningar och innebörder är socialt konstruerade 

och kulturbundna. Det finns två huvudsakliga begrepp som delar in kulturen, det 

humanistiska och det samhällsvetenskapliga (Hastrup, 2010). Denna uppsats utgår 

från det samhällsvetenskapliga då vi söker studera kulturen som socialt överförda 

levnadsmönster kopplade till religion eller olika samhällsgrupper. Det humanistiska 

kulturbegreppet fokuserar istället på kultur i form av bland annat film, musik och 

konst (Hastrup, 2010).  

Scollon et al (2012) menar vidare att kultur kan ses som ett verb. Denna 

definition innebär att kultur betraktas som något vi gör snarare än något vi tänker, 

äger och lever i. Sättet vi gör kultur på varierar beroende på hur och i vilken 
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kontext vi kommunicerar. Det blir därför i denna studie relevant att betrakta 

publiken som en aktiv meningsskapare som tillskriver budskapet mening och 

innebörd utifrån dess sociala kontext. Studier av kommunikationen som sker mellan 

olika kulturer, måste därför studeras utifrån den kontext den verkar i (Scollon et al., 

2012).  

Som tidigare nämnts är kultur ett oerhört komplext och brett begrepp. Vi ämnar 

därför inte i vårt arbete att kartlägga eller utgå från enbart en definition. Den 

gemensamma nämnaren i ovan nämnda definitioner tar fasta på meningsskapandet 

som en central del av kultur (Scollon et al, 2012). Den meningsskapande synen på 

kultur blir relevant då den syftar till att studera olika praktiker och processer i 

kommunikationsformer samt hur dessa kan tolkas och skapa förståelse (Klopf & 

McCroskey, 2007). 

 

2.1.1 Kommunikation och kultur 

Som nämnt ovan är kommunikation och kultur starkt sammanlänkande. Likt Stier 

(2012) uttryckte i sitt citat i avsnitt 2.1.1 ger kulturer individer symboler, 

innebörder och meningar. Han skriver vidare att ”[...] kommunikation är en process 

av ömsesidigt symbolubyte via vilket relationer skapas och verkligheten 

konstrueras och blir meningsfull’’ (Stier, 2012, s. 46). Detta sker genom 

kommunikation. Detta får till följd att kulturen inte kan existera utan 

kommunikation och vice versa, vilket medför att kultur inte kan studeras och 

förstås separat från kommunikation och kommunikationen kan bara förstås genom 

den kultur i vilken den är integrerad (Jandt, 2007). Även Fiske (2011) menar att 

kommunikation är centralt för den kultur i vilken den är integrerad. Denna 

uppfattning delas av författarna till denna uppsats, som antar ett meningsskapande 

synsätt på kommunikation. Det meningsskapande synsättet beskrivs utförligare 

nedan. Reklamkampanjer kan utifrån ett meningsskapande synsätt uppfattas på 

olika sätt av olika människor i olika kulturer. Detta beror på de olika tidigare 

erfarenheter man har (Weick, 1995). Mottagarna är således aktiva meningsskapare. 

Detta är ett grundläggande antagande när interkulturell kompetens i reklam 

undersöks, likt i denna studie. Om alla hade uppfattat kommunikationen precis som 

avsändaren tänkt sig, hade inget behov av interkulturell kompetens funnits. Då hade 

begreppet, likaså denna studie, varit irrelevant.  



	   13	  

För att kunna analysera den reklamkampanj som studien undersöker anser vi 

det viktigt att kunna förhålla sig till den syn på kommunikation som kan ha präglat 

kampanjen, även om vi inte delar den. Därför tas transmissionssynen på 

kommunikation upp här. Traditionellt sett har nämligen en transmissionssyn på 

kommunikation varit dominerande inom reklam (Larsson, 2008). Detta perspektiv 

beskrivs av bland annat Carey (2009) som en enkelriktad process, där budskap 

överförs från en sändare till en eller flera passiva mottagare som är relativt enkla att 

påverka. Reklam definieras vanligen som ett av de konkurrensmedel som företag 

använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en vara eller tjänst 

(Bergström, 2012). Reklam anses oftast tillhöra den kommunikationskategorin 

masskommunikation (Fiske, 2011), som beskrivs som ’’den kommunikation som 

mottas eller används av ett stort antal människor’’ (Stier, 2012, s. 47). Traditionellt 

sett anses sådan masskommunikation vara enkelriktad kommunikation och på så 

sätt representera ett transmissionssynsätt (se till exempel Fiske, 2011). Forskare 

som distanserar sig från synen på kommunikation som överföring menar dock att 

meningsskapande sker även i masskommunikation (Carey, 2009). Författarna till 

denna uppsats räknar sig till dessa forskare. Vi anser att mottagare av 

kommunikation, oavsett vilken kommunikationskategori den tillhör, är aktiva 

producenter av mening. Fler ansluter sig till detta synsätt då kommunikation som en 

enkelriktad process har blivit vida kritiserat. Carey (2009) menar att detta är en 

förenklad syn på kommunikation. Weick, Sutcliffe och Obstfeld (2005) är några av 

de forskare som distanserar sig från transmissionssynen och utgår i sin forskning 

istället från ett meningsskapande perspektiv på kommunikation. De menar att 

meningsskapande handlar om att förvandla diffusa omständigheter till något 

greppbart, att detta sker genom språk och kommunikation. I det meningsskapande 

synsättet existerar alltså inga passiva mottagare av budskap - människor tolkar 

kommunikation och förhandlar fram mening ur den (Weick et al., 2005). Botan & 

Taylor (2004) beskriver samskapande perspektiv som en trend inom 

kommunikationsforskning. Inom marknadsföring sågs tidigare 

kommunikationen  som en slags transaktion. Nu ses den som en värdeskapande 

process där publiker tillåts vara medskapare av mening (Vargo & Lusch, 2004; 

Prahalad & Rawaswamy, 2009). Genom kommunikation kan man diskutera och 

komma överens om gemensamma tolkningar och betydelser. Det samskapande 

perspektivet är således också en motpol till transmissionssynsättet. Detta då den 
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antar att mottagaren är allt annat än  än passiv. I denna studie tar vi således avstamp 

i denna forskning som förespråkar ett meningsskapande synsätt på kommunikation, 

reklam inräknad. Som nämnts i avsnitt 2.1.1 är meningsskapande en central del i 

kulturer. Genom att anta ett meningsskapande synsätt på kommunikation kan vi 

undersöka hur mening skapas i och mellan kulturer med hjälp av kommunikation. 

En meningsskapande syn på kommunikation är en förutsättning för att på ett 

givande sätt kunna uppnå syftet med denna studie, att bidra med kunskap kring 

interkulturell kompetens i kommunikation. Med ett linjärt perspektiv på 

kommunikation finns inte ett lika tydligt behov av kommunikativ kompetens. Detta 

då information bara ska “tryckas ut” och målet inte är att uppnå en gemensam 

förståelse genom en gemensam kommunikationsprocess (Carey, 2009).  

 

2.1.2 Interkulturell kommunikation 

Med hjälp av förklaringarna och teorierna kring begreppet interkulturell 

kommunikation i detta avsnitt och påföljande avsnitt 2.1.3 - 2.1.6. kan global 

reklam analyseras som en form av interkulturell kommunikation. Begreppet 

interkulturell kommunikation avser hur personer med olika kulturell bakgrund 

interagerar, kommunicerar och uppfattar sin omvärld (Jandt, 2007). Som nämnt 

under avsnitt 2.1.1 är kultur ett mångfacetterat begrepp som inte enbart verkar inom 

landsgränser. Därför är den interkulturella kommunikationen ofta mer komplex än 

vad många tror. Kulturella barriärer återfinns inte enbart i exempelvis 

kommunikationen mellan européer och asiater, utan kanske i lika stor utsträckning 

mellan personer som använder eller inte använder sociala medier (Rogers & 

Steinfatt, 1999).  

Jonas Stier (2012) hävdar att ett aningen missvisande men alternativt begrepp 

till interkulturell kommunikation kan betecknas som tvärkulturell kommunikation. 

Tvärkulturell kommunikation riktar istället större fokus på att jämföra kulturer i 

något specifikt kommunikationshänseende. Då vi i denna uppsats tillämpar en 

meningsskapande syn på kommunikation anser vi, i likhet med Stier, att mening 

uppstår i interaktionen mellan kulturer. Eftersom den tvärkulturella 

kommunikationen saknar fokus på kulturellt samspel, anser vi att den 

interkulturella kommunikationen är bättre för att studera kulturella barriärer. Detta 

blev avgörande för vårt val av att studera detta fält. Med interkulturell 
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kommunikation avser vi alltså likt Jandt (2007) antydde i ovanstående stycke 

kommunikationen mellan olika kulturer. 

 

2.1.3 Internationell kommunikation eller interkulturell kommunikation? 

Ett område som är närbesläktat med interkulturell kommunikation är internationell 

kommunikation. I detta avsnitt argumenterar vi för vårt val att utgå från och 

använda oss av begreppet interkulturell kommunikation snarare än internationell. 

Internationell kommunikation avser nämligen det utbyte av kommunikation som 

sker mellan landsgränser. Begreppet interkulturell kommunikation som definierades 

i stycke 2.1.2 och dess innebörd ligger i linje med vårt ämnesområde strategisk 

kommunikation, som omfattar reflexiva kommunikationsprocesser med syfte att 

uppnå övergripande verksamhetsmål (Falkheimer & Heide, 2007). Det ligger också 

i linje med vår meningsskapande syn på kommunikation. Detta då det belyser 

förståelse och interaktion snarare än den informationsöverföring som sker mellan 

landsgränser. Interkulturell kommunikation hänger till skillnad från internationell 

kommunikation inte upp sig på landsgränser. Fokus ligger istället på 

kommunikation mellan kulturer oavsett nationalitet. Bland annat Collier (2015) 

efterlyser studier om interkulturell kommunikation som reflekterar mer än bara 

nationella skillnader i kommunikation, vilket ytterligare motiverar denna studies 

inriktning på interkulturell snarare än internationell kommunikation. Kavoori & 

Chadha (2009) menar att fältet internationell kommunikation dock inhyser ett 

centralt intresse för kulturfrågor. De menar att området internationell 

kommunikation snarare handlar om kommunikation mellan kulturer än 

kommunikation mellan landsgränser. Vi ser detta som ett argument för att det är 

kulturers kommunikativa utbyten med varandra som är det väsentliga att studera, 

snarare än vad som sker mellan länder specifikt. Därför blir begreppet interkulturell 

kommunikation mer rättvisande för denna studies syfte.  

Arasaratnam (2015) har undersökt den forskning som gjorts om interkulturell 

kommunikation under det senaste decenniet och konstaterar att forskare noga bör 

överväga om det finns någon nytta i att göra jämförande studier mellan länders 

kommunikation. Detta då globaliseringen ökat mångfalden inom respektive nation. 

Detta kan vara ytterligare ett argument för att undvika att begränsa sig till 
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internationell kommunikation och istället fokusera på interkulturell 

kommunikation. 

Resonemanget ovan belyser att det väsentliga i studier om internationell 

kommunikation egentligen är studien av kommunikation mellan kulturer och att ett 

land inte per automatik har en och samma kultur. Därmed bortser vi från den 

kategorisering i form av nationer som är inneboende i fältet och begreppet 

internationell kommunikation.  

 

2.1.4 Hinder för interkulturell kommunikation  

Människor inom olika kulturer reagerar olika på kommunikativa budskap (Stier, 

2012). Den strategiska kommunikatören måste förstå dessa skillnader för att lyckas 

med sin interkulturella kommunikation. Därför är det relevant att ta upp några av de 

hinder som finns för framgångsrik interkulturell kommunikation. De kulturella 

barriärer som existerar kan kopplas till bland annat annat symboler och är enligt 

Usunier och Lee Jan (2009) avgörande för hur reklambudskap uppfattas. 

Barriärerna nedan blir således en relevant del i denna studies analys då den hjälper 

oss förstå hur valet och kompositionen av symboler i den kampanj som utgör 

empirin kan påverka hur dess budskap uppfattas. 

La Ray (1994) samt Rogers och Steinfatt (1999) menar att en huvudsaklig 

kulturell barriär är etnocentrism. Detta begrepp innebär att negativt döma aspekter 

av andra kulturer genom att använda sin egen kultur som måttstock. Att vara 

etnocentrisk är således synonymt med tron att ens kultur är överordnad andras. Den 

egna kulturen utgör därför normen (Jandt, 2007). Rogers och Steinfatt (1999) 

belyser att nyckeln till effektiv interkulturell kommunikation är att upptäcka 

etnocentrism eftersom etnocentrism hindrar en förståelse av kulturer som särskiljer 

sig från ens egen kulturtillhörighet. La Ray (1994) menar dessutom att förenklade 

föreställningar om en grupp till följd av till exempel etnocentrism kan skapa ett “vi 

och dem”.  

En ytterligare barriär för en fungerande interkulturell kommunikation är 

stereotypifiering (Rogers & Steinfatt, 1999). En stereotyp kan beskrivas som en 

bild eller ett antagande om en individ eller grupp baserad på förenklade 

föreställningar om deras egenskaper. Stereotypifieringeringen får således 

människan att tro att någonting felaktigt är sant (Jandt, 2007). 
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En tredje, och viktig barriär menar Jandt (2007) är fördomar. Stereotyper kan 

bära både ett positivt och negativt värde. Fördomar refererar däremot enbart till ett 

irrationellt misstycke, misstankar eller hat riktat mot en ras, religion eller sexuell 

orientering. Personer inom denna grupp betraktas och bedöms inte utifrån deras 

individuella handlingar, utan utifrån de ytliga egenskaper som tillskrivits dem. När 

en negativ attityd eller fördom kopplas samman med en viss grupp och ligger till 

grund för handling, resulterar detta i diskriminering. Författarna menar att fördomar 

är kopplade till särskilda attityder som i sin tur kan resultera i ett diskriminerande 

beteende.  

I denna studie undersöks hur anpassningar av tecken och symboler kan skapa 

etnocentriska, stereotypifierande och fördomsfulla förenklingar i reklambudskap. 

Detta kan ge viktiga insikter om interkulturell kompetens i reklam. 

 

2.1.5 Postkolonialism, kulturell appropriering, exotifiering och tokenism 

Relaterade till ovan nämnda hinder i interkulturell kommunikation är fenomenen 

kulturell appropriering, exotifiering och tokenism som kan ses som en del av 

postkolonialismen. Dessa begrepp och teorier om dem beskrivs därför här. 

Begreppen hjälper i denna studie till att blottlägga bland annat hur reklam kan 

utmåla andra kulturer som annorlunda och avvikande genom och uttrycka en ojämn 

maktfördelning mellan olika kulturer. Det kan i förlängningen bidra till att utöka 

kunskapen om interkulturell kompetens i reklam. 

Postkolonialism är ett mångfacetterat begrepp som tillskrivs flera olika 

betydelser som ofta kopplas ihop med exotifiering (Root, 1996). Med begreppet 

avses dock vanligen studierna av de kvarlevande effekter som kolonialismen gett 

upphov till i skilda delar av världen (Loomba, 2005). Denna definition utgår denna 

uppsats ifrån. Postkoloniala studier riktar alltså fokus på de samhällsproblem som 

existerar som ett resultat av den västerländska expansionen då bland annat 

människor från väst erövrade och exploaterade länder i till exempel Afrika 

(Loomba, 2005). Postkolonialismen bör betraktas som ett ifrågasättande av den 

koloniala dominansen och kolonialismens följdverkningar (Loomba, 2005; 

Horvath, 1972).  

Kulturell appropriering är ett fenomen som ofta kopplas ihop med just 

postkolonialismen. Kulturell appropriering beskrivs av Hart (1997) när en medlem 

ur en kultur bekymmerslöst använder sig av ett koncept eller teori från en annan 
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kultur som om konceptet eller teorin tillhörde den egna kulturen. Denna definition 

anser vi vara bristfällig då den inte belyser problematiken som kulturell 

appropriering kan symbolisera. Ziff och Rao (1997) beskriver istället kulturell 

appropriering som att för egen vinning lägga beslag på symboler förenade med en 

specifik kultur. Ziff & Rao (1997) menar att det är negativt om det görs med en 

bristande insikt och förståelse för de problematiska aspekter som kan kopplas till 

symbolernas ursprung. Denna beskrivning av kulturell appropriering är central i 

denna studie. Det viktiga i den anser vi vara delen som betonar problematiken med 

bristande hänsyn till symbolernas ursprung. Alla situationer där en medlem ur en 

kultur använder sig av element från en annan kultur behöver således inte vara 

problematiska eller fel. Det är när det finns en historia av till exempel ojämlikhet, 

förtryck eller konflikter mellan kulturer som användningen av andra kulturers 

element kan betecknas kulturell appropriering (Root, 1996). Kulturell appropriering 

menar vi därför sker till följd av att man utgår från sin egen kultur som överordnad. 

Man ser sig därmed ha rätten att använda sig av delar från andras kulturer utan 

närmre betänkanden. Fenomenet kan beskrivas utifrån hur en starkare grupp tar 

över kulturbundna uttryck som ofta tillhör en minoritetsgrupp eller ekonomiskt 

svagare regioner eller länder (Ziff & Rao, 1997). Kulturell appropriering är också 

problematiskt då berättelser är en form av maktutövande då dessa kan reflektera 

attityder, uppfattningar och relationer en person har (Keeshig-Tobias, 1997). 

Genom kulturell appropriering kan medlemmar ur en kultur “ta över” de berättelser 

och betydelser som är förknippade med de kulturella symbolerna och således 

förändra berättelsernas innebörd (Keeshig-Tobias 1997). I västerländsk konst har 

exempelvis andra kulturer och deras symboler ofta blivit tilldelade den förenklade 

rollen som en konstnärlig resurs, redo att plockas in när västerlänningen vill (Root, 

1996). 

Förknippat med postkolonialism och kulturell appropriering är exotifiering. 

Den kan beskrivas som en mer subtil och mindre synlig form av rasism. 

Exotifiering står för aktning och nyfikenhet inför det som kan upplevas som 

avvikande eller annorlunda (Di Leonardo, 1998). Det är en form av etnocentrism då 

det är den egna kulturen som utgör måttstocken och allt annat betraktas som 

annorlunda. Det är också en form av objektifiering (Hill Collins, 1990). Människor 

med ett annat kulturellt ursprung betraktas därför med exotifierande glasögon som 

intressanta, sällsynta och främmande utifrån ofta felgrundade antaganden. Detta är 
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problematiskt då det kan vara avhumaniserande och kränkande att anses vara unik 

och udda i det avseende att man förväntas underhålla den exotifierande gruppen (Di 

Leonardo, 1998). Exotifiering förekommer till exempel vid användandet av bilder 

på savanner och lejon för att beskriva ‘’landet’’ Afrika som i själva verket är en 

kontinent bestående av flertalet olika miljöer, kulturer och nationaliteter (Di 

Leonardo, 1998). Exotifiering innehåller således ofta förenklingar som skapar 

distans. Innehållet i exotifierande bilder är ofta nära kopplat till kolonialism och 

ekonomisk eller kulturell dominering (Root, 1996). Det som klassas som 

annorlunda används ibland av kulturer för att konstruera drömmar och flykt från 

den kultur man lever i vilket görs genom exotifiering. Bennet (2005) introducerar 

the tourist gaze som förklarar hur exotifiering syftar till att uppfylla individuella 

önskningar. Begreppet redogör för hur individers uppfattning av kulturer 

framförallt formas av mediernas exotiska framställningar av olika miljöer. Dagens 

publik har enligt Bennet (2005) ett ökat behov av att visuellt konsumera exotiska 

platser. Reklam är ofta utformad på ett sätt som möter dessa önskningar. Detta görs 

för att uppfylla behov hos den exotifierande personen eller kulturen och är således 

ett egoistiskt förfarande (Root, 1996). Vi vill understryka att det givetvis finns 

skillnader mellan olika kulturer och att ett erkännandet av och intresse för dessa 

skillnader inte i sig är problematiskt. Vi menar som Root (1996) skriver, att det blir 

problematiskt när kulturella skillnader mellan en historiskt sett dominerande och en 

underordnad kultur används i den dominerande kulturens egenintresse (Root, 1996; 

Di Leonardo, 1998). 

Tokenism är ett annat fenomen som är värt att ta upp i samband med 

undersökning av interkulturell kommunikation menar Frith och Mueller (2010). 

Tokenism innebär att göra en symbolisk ansträngning för att leva upp till särskilda 

samhällskrav. I reklam innebär detta således att minoritetsgrupper skildras, men 

ofta på ett sätt som gör dem mindre framträdande. Till exempel är kanske antalet 

svarta modeller mycket färre än vita, eller enbart placerade i bakgrunden av bilden 

(Frith & Mueller, 2010).  

 

2.1.6 Symboler och dess betydelser i olika kulturer 

de Mooij (1998) skriver om hur globaliseringen har lett till att användandet av 

symboler och tecken har ökat. Men symboler är kulturbundna, de används på olika 

sätt och olika mycket inom olika kulturer (de Mooij, 1998). Nedan presenteras olika 
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synsätt och teorier kring uppfattningen av tecken och symboler i olika kulturer. 

Teoriernas gemensamma nämnare är att de menar att kulturtillhörighet påverkar 

uppfattningen av tecken och symboler, då ens historia och erfarenheter påverkar 

meningsskapandet. Detta används i analysen för att argumentera för att synen på 

interkulturell kompetens är relaterat till synen på kommunikation som antingen 

meningsskapande eller som överföring. 

Något som enligt de Mooij (1998) påverkar uppfattningen av symboler och 

tecken i bland annat reklam i olika kulturer är de fem olika kulturdimensioner som 

utarbetats av Hofstede et al. (2011) och som presenteras härnäst. I korthet menar 

Hofstede bland annat att olika kulturer skiljer sig åt i bland annat synen på makt 

individualism och kollektivism, maskulinitet och femininitet, osäkerhetsundvikande 

samt synen på tid. Hofstedes forskning har dock fått motta stor kritik. Moulettes 

(2007) sammanfattar dels den tidigare kritik som riktats mot denna forskning, samt 

utvecklar sin egen kritik mot Hofstede rörande att hans modell grundas på ett 

kolonialt tankesätt samt att Hofstede har en tydlig uppfattning om vilka skillnader 

som finns mellan kön - trots att inga kvinnor utgjorde en del av hans undersökning. 

Dessutom nämner Moulettes (2007) att Hofstedes forskning är vag och 

motsägelsefull, samt baserad på andrahandsdata från en enda organisation, 

insamlad mellan 1968 och 1972. Även Cambié och Ooi (2009) instämmer i denna 

kritik. 

Påståendet om att Hofstedes kulturdimensioner påverkar uppfattningen av 

symboler och tecken bör i ljuset av denna kritik inte tillskrivas allt för stor vikt. 

Däremot finns det annan forskning som styrker att tolkning och uppfattning av 

symboler och tecken till viss mån beror på kultur. Till exempel Barthes (1972) och 

Fiske (1989) menar att mottagare dekonstruerar visuella kommunikationsbudskap 

genom att bryta ner dem till tecken och symboler. Betydelsen som tillskrivs tecknen 

och symbolerna beror på mottagarens kulturella kunskap. Även mer samtida 

forskare som Kress och van Leeuwen (2006, s. 2) skriver att “meanings belong to 

culture” - betydelser tillhör kulturen. Hur olika betydelser avbildas är också 

avhängigt kulturen och historien menar Kress och van Leeuwen (2006). Vilken 

mening som tillskrivs tecken beror på vidare påhur tecknen använts tidigare i 

respektive kulturs historia (Kress & van Leeuwen, 2006). Vi ställer oss bakom 

denna syn på tecken och kultur, då det ligger i linje med vår 

socialkonstruktionistiska utgångspunkt och vårt sätt att se på kommunikation som 
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en meningsskapande process. Vi tolkar det som att olika verkligheter existerar för 

olika sociala aktörer. Därmed bör de olika sociala aktörerna ha olika uppfattningar 

om verkligheten, vilket påverkas av och påverkar vilken tidigare erfarenhet och 

förförståelse de har. Mening skapas enligt Weick (1995) när vi kopplar samman 

frågor som vi uppmärksammar med just den tidigare erfarenhet vi har. Meningen 

skapas alltså i samspel med tidigare upplevelser och förförståelse. Därmed påverkas 

meningsskapandet av den bild av verkligheten vi har. Stuart Hall (1997) menar 

även han att betraktaren är en aktiv meningsskapare. Detta då betraktaren kan välja 

att tolka inte söka förstå reklam på djupet och inte utifrån en kritisk syn granska de 

dolda ideologiska och kulturella, underliggande betydelserna. Således menar Hall 

(1997) att budskap inte förstås enbart utifrån betraktarens kulturella eller sociala 

kontext utan också viljan att kritiskt granska den.  

2.1.7 Interkulturell kompetens och anpassning 

Interkulturell kompetens är ett begrepp relaterat till interkulturell kommunikation. 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om just interkulturell kompetens. Därför 

blir nedanstående teorier och definitioner en central del i studien, till vilka vi 

kopplar analysens resultat för att utöka kunskapen om just interkulturell kompetens. 

Bland annat Batts et al. (2012) skriver om kulturens roll i internationellt arbete 

där interkulturell kommunikation förekommer. De liknar kultur vid ett isberg. Den 

del av isberget som ligger under vattnet representerar de djupare kulturdrag som 

ofta är osynliga vid första anblick, men som är särskilt viktiga att förstå för att 

kunna förutse hur människor kommer att agera eller reagera i olika situationer. För 

att nå en djupare förståelse om dessa värderingar måste människan bli mer 

kulturellt intelligent. Det kräver en medvetenhet om hur du uppfattas av andra 

kulturer och hur du kan anpassa dig efter dem. I grund och botten handlar den 

kulturella intelligensen om att kunna avkoda budskap utifrån andras kulturella 

raster och inte bara ditt eget. Utifrån detta formulerar författarna följande formel för 

kulturell intelligens: 

 

Knowledge about cultures + Awareness of both yourself and others + Specific 

skills and adaptions of behaviour = Cultural Intelligence 

Batts et al. (2012, s. 281) 
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Anpassning är således en viktig del i receptet för lyckad interkulturell 

kommunikation. Det nämns även i samband med det lite mer etablerade begreppet 

interkulturell kompetens. Interkulturell kompetens är ett begrepp inom 

interkulturell kommunikationsforskning som ligger nära det ovan nämnda 

begreppet kulturell intelligens. Kim (2001; 2008) beskriver det bland annat som 

förmågan att anpassa sig efter krav i nya miljöer. Även Xiaosui teoretiserar i sin 

forskning (2014) kring hur människor kan skapa en gemensam grund i 

kommunikation mellan olika kulturer. Studien slår fast att interkulturell 

kommunikation är, eller åtminstone bör vara, en interaktiv tvåvägsprocess där båda 

parter anpassar sig till nya uppsättningar av kulturella bilder och koncept. Xiaosui 

menar att detta kräver en kreativ användning av metaforer och arketyper, visuella 

föremål, från båda parters håll. Detta knyter an till det Batts et al. (2012) ovan 

benämner specific skills and adaptations of behavior, men appliceras på såväl 

sändare som mottagare.  

Interkulturell kompetens riktar i många avseenden fokus på hur man i fysiska 

möten samt språk och lärande kan utveckla en förståelse och kompetens för hur 

man bör kommunicera  mellan olika kulturer (se avsnitt 2.2.1). Vi menar att den 

interkulturella kompetensen i lika hög grad går att applicera på reklam, med 

avseende på visuell anpassning. Med begreppet anpassning avser vi alltså 

anpassning av tecken, snarare än anpassning genom beteenden, attityder eller språk. 

Relevant inom ramen för reklam är alltså att applicera begreppet interkulturell 

kompetens på användning av visuella symboler. 

  

2.2 Tidigare forskning 
Mycket tidigare forskning inom interkulturell kommunikation fokuserar på hur man 

kan förbättra sin interkulturella kompetens och intelligens, begrepp som beskrevs i 

avsnitt 2.1.7. En översikt av detta ges nedan. Det redogörs även för tidigare 

forskning om interkulturell kommunikation i form av reklam samt studiet av tecken 

och symboler i interkulturell reklam. Till sist tydliggörs hur denna studie 

positionerar sig i förhållande till den tidigare forskningen. 
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2.2.1 Interkulturell kompetens i kommunikation 

Till exempel Yang (2015) och Yueh (2015) samt Fall, Kelly, MacDonald, Primm 

och Holmes (2013) undersöker hur universitetsstudenters kunskaper i interkulturell 

kommunikation kan förbättras. Detta intresse för hur interkulturell kompetens 

skapas syns även i Levine & Garlands (2015) forskning om hur utomlandsstudier 

kan förbättra ens kulturella kompetens. En del tidigare studier har också ett tydligt 

fokus på internationella arbetsplatser, till exempel Bhavinis studie (2015) om hur 

workshops kan hjälpa till i den interkulturella träningen för apoteksanställda, som 

möter många människor med olika kulturella bakgrunder. Bush, Rose, Gilbert och 

Ingram (2001) undersöker vilken roll adaptive selling har i utvecklandet av 

interkulturell kompetens hos framförallt chefer. Med adaptive selling menas hur 

säljare kan anpassa sin kommunikation och försäljning till kunder från andra 

kulturer än säljarens egna. Även Yates (2015) behandlar interkulturell 

kommunikation och kompetens i arbetsmiljöer med människor från hela världen, 

här med ett uttalat fokus på språk. Just språk ligger också ofta i fokus när det gäller 

forskning om problematik som kan uppstå där interkulturell kommunikation 

förekommer. O’Hagan (2015) problematiserar interkulturell kommunikations roll i 

översättning med hjälp av videospel och de kulturella språkelement som 

framkommer där. Även den tidigare nämnda studien av Yang (2015) har riktat in 

sig på översättningens problematik i kommunikation mellan kulturer.  

Denna studie ämnar utöka kunskapen om interkulturell kompetens och det görs 

bland annat genom att undersöka hur exotifiering och kulturell appropriering 

hanteras i interkulturell reklam. Utifrån den forskningsöversikt som gjordes i 

samband med denna studie hittades inga studier som explicit påstår sig undersöka 

exotifiering i reklam. Däremot finns det en del studier som undersöker till exempel 

hur färgade människor porträtteras och representeras i reklam. Till exempel Bonsu 

(2009) undersöker diskurser kring Afrika i reklam vilka ofta bygger på koloniala 

troper och exotism. Sudbury och Wilberforce (2009) undersöker reklambilder och 

konstaterar att i mer än 99 procent av de gånger som färgade har en huvudroll i 

reklamen porträtteras de som en underhållare som sjunger och/eller dansar. Dessa 

studiers resultat visar således på en exotifiering av färgade i reklam. Vad gäller 

kulturell appropriering verkar det främst ha undersökts i relation till konst snarare 

än reklam. Matthes (2016) har en filosofisk ansats i sin forskning om huruvida det 

finns något moraliskt fel i att använda kulturell appropriering i konst. Young (2006) 
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argumenterar för hur kulturell appropriering kan resultera i högt estetiskt värde hos 

konstverk. Detta var det närmsta kulturell appropriering i reklam vår 

forskningsöversikt kom. 

 

2.2.2 Reklam som interkulturell kommunikation 

I den tidigare forskningen syns det ibland en inriktning på olika typer av mass- eller 

marknadskommunikation, som reklam. Även i denna forskning ligger tonvikten 

dock på språk och översättning. Rumšienė (2012) behandlar i sin forskning 

interkulturell översättningsproblematik i specifikt reklam och reklamslogans. 

Sidiropoulou (2008) undersöker översättningsvarianter av samma reklam i olika 

länder. Crawford & Gregory (2015) fokuserar inte på språk per se men på 

användandet av humor i interkulturell marknadsföring med syftet att utveckla ett 

ramverk för hur humor bäst kan användas i interkulturell reklam. Calabrese et al. 

(2015) undersöker hur ett multinationellt företag hanterar kulturella skillnader i sin 

reklam. Denna studie har ett tydligt konsumentperspektiv. Andra studier som 

hanterar reklam i förhållande till kultur gör det ofta i form av jämförelser mellan 

reklam i olika länder eller kulturer, snarare än att titta på reklam som rör sig över 

kulturella gränser. Exempel på sådana jämförande studier är Tartaglia & Rollero 

(2015) som undersöker hur könsroller konstrueras i reklam från olika länder eller 

Terlutter, Diehl och Muellers studie (2010) om hur människor i olika länder 

reagerar på påstridiga reklamer. I denna typ av tvärkulturell 

kommunikationsforskning går man miste om att undersöka den mening som uppstår 

i interaktionen mellan kulturer. Detta utvecklas i avsnitt 2.3.2. 

 

2.2.3 Interkulturell kommunikation, reklam och symboler eller tecken 

Vad gäller kombinationen reklam, interkulturell kommunikation och symboler eller 

tecken finns det en brist på forskning som tar ett helhetsgrepp om alla tre områden i 

samma studie. Det finns emellertid en del studier som behandlar några utav 

områdena i kombination med varandra. Sun (2015) anlägger ett socialsemiotiskt 

perspektiv i sin forskning om hur kvinnor representeras i olika typer av 

reklamannonser i Macau. Denna studie saknar dock en interkulturell inriktning och 

ligger därför bara delvis i linje med fenomenet som vår uppsats undersöker. 

Holland & Gentry (1997) har undersökt kulturella symbolers inverkan på 
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slagkraften och övertygandet i reklam riktad till specifika etniska grupper. Studien 

har nästan tjugo år på nacken och dess relevans idag kan därför ifrågasättas. Lwin 

et al. (2010) har publicerat en studie om hur amerikansk symbolism i interkulturell 

masskommunikation kan påverka hur väl kommunikativa budskap tas emot 

beroende på vilken attityd konsumenten har till Amerika. Studien är begränsad på 

så vis att den har ett tydligt konsumentperspektiv och fokuserar på att undersöka 

symboler som på något sätt representerar Amerika. Den har dessutom en kvantitativ 

ansats och baserar sitt resultat på online enkäter med deltagare från fyra länder i 

sydostasien. Hynes och Jansons studie Global imagery in online advertisements 

(2007) intar också ett konsumentperspektiv och fokuserar särskilt på onlinereklam 

och dess karaktäristika. Studien undersöker genom intervjuer hur konsumenter i 

olika länder tillskriver mening till symboler och vad detta har för konsekvenser för 

reklam.  

 

2.2.4 Denna studie i förhållande till tidigare forskning 

En del av den ovan nämnda forskningen ligger nära det vi i denna uppsats ämnar 

studera. Vi ser dock att flera av de tidigare studierna publicerades för ett antal år 

sedan och många av dem har ett uttalat fokus på språk, översättning och lingvistik. 

En del har kvantitativa ansatser och många utgår specifikt från konsumenters 

perspektiv. Vad gäller symboler har de främst, med undantag för Suns studie 

(2015), undersökts i den tidigare forskningen på så sätt att konsumenter får berätta 

vilka associationer de gör till dem. Här ser vi ett gap i forskningen: teckenskaparens 

perspektiv saknas ofta. Den ovan nämnda studien av Sun (2015) tar visserligen 

hänsyn till detta då den undersöker symboler i reklam men samtidigt saknar studien 

som sagt helt den interkulturella aspekten. Andra ovan nämnda studier fokuserar på 

interkulturell kommunikation i reklam men utan fokus på symboler och tecken. 

Forskning om interkulturell kompetens finns, men forskning om interkulturell 

kompetens i specifikt reklam är alltjämt frånvarande. Därför ser vi ett behov av att 

undersöka reklam som interkulturell kommunikation med hjälp av socialsemiotik, 

för att bidra till kunskap om interkulturell kompetens.  

Kealey (2015) reflekterar kring de senaste 25 årens forskning kring 

interkulturell kommunikation och interkulturell kompetens och drar slutsatsen att 

för mycket forskning fokuserat på studier av internationella studenter och utflyttade 

personer. Det har fått konsekvensen att andra viktiga perspektiv inom interkulturell 
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kommunikation negligerats. Detta håller vi med om och anser att området inte är 

färdigutforskat, till exempel på grund av att forskning om interkulturell kompetens i 

reklam till stor del saknas. Globaliseringen ökar dessutom ständigt (Jansson, 2010) 

och det ställer krav på aktuella studier om interkulturell kommunikation och 

kompetens. Vår studie kan således ses som ett komplement till den tidigare 

forskningen genom att den undersöker de lärdomar som kan dras om interkulturell 

kompetens utifrån reklam. Den är även ett komplement på så sätt att den lägger till 

ett socialsemiotiskt perspektiv vilket täcker in andra perspektiv på kommunikation 

och tecken än enbart mottagarens. Enligt socialsemiotiken finns det nämligen ett 

förhållande mellan det sociala och det kulturella. Denna relation skapas genom att 

kulturella resurser, eller tecken, som produceras uttrycker de uppfattningar som 

teckenskaparen har (Kress, 2012). Det finns alltså en social aspekt i de kulturella 

resurserna, då utformningen av dem har påverkats av den som skapade tecknen. När 

ett socialsemiotiskt perspektiv inte används i studier av visuella element och dess 

tecken anser vi att fokus oundvikligen hamnar på mottagaren och dennes 

meningsskapande i relation till tecknet. Detta då man inte lägger någon vikt vid att 

tecknet och dess betydelse är socialt format av teckenskaparen. Med ett 

socialsemiotiskt perspektiv kan vi även se till teckenskaparens uppfattning om och 

inverkan på den meningsskapande processen i förhållande till tecken.  
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3. Metod 

I detta avsnitt redovisas studiens utgångspunkter samt hur studien genomförts. 

Avsnittet beskriver också de analysmetoder som använts för att dra slutsatser ur 

resultatet. Metoddelen avslutas med ett reflexivt avsnitt som tar upp eventuella 

konsekvenser av vårt metodval och hur vi säkerställt vetenskaplig kvalitet i studien.  

 

3.1 Utgångspunkter 
Till att börja med är uppsatsen skriven inom ramen för forskningsfältet strategisk 

kommunikation. Vidare utgick vi från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på 

kunskap och verklighet. Socialkonstruktionismen utgår från att verkligheten är 

socialt konstruerad och därmed i ständig förändring. Ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv ses därför kultur som något som ständigt konstrueras och rekonstrueras 

av sociala aktörer (Bryman, 2008). Detta sätt att skapa mening och förstå sin 

verklighet sker bland annat genom kommunikation. Weick och Sutcliffe (2005) 

menar att meningsskapande handlar om att förvandla omständigheter till något 

greppbart genom att formulera det i ord, alltså kommunikation. Meningsskapande 

är centralt i det socialkonstruktionistiska perspektivet och således även i denna 

uppsats. Detta synsätt på kultur och verklighet ligger till grund för våra resonemang 

kring att kommunikation kan skapa mening på olika sätt i kulturer. Det gör det till 

en relevant utgångspunkt för denna uppsats då vi ämnar undersöka hur 

interkulturell kompetens kan uttryckas i reklam. 

 

3.2 Genomförande 

Nedan presenteras hur urval och avgränsningar gjorts samt bakgrundsfakta om det 

empiriska materialet. 

 

3.2.1 Urval och avgränsningar 

Då studien har en kvalitativ ansats är syftet att nå en djupare förståelse utifrån en 

mindre men informationsrik mängd empiri (Bryman, 2011). Därför utgår studien 
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från ett empiriskt exempel i form av en reklamkampanj med fotografier som belyser 

och ger rik information om fenomenet vi vill undersöka. För att besvara studiens 

frågeställningar valdes en reklamkampanj ut från modeföretaget Valentino. 

Samtliga bilder var från samma kampanj och alla bilder i kampanjen analyserades. 

Bilderna hämtades från Valentinos hemsida (u.å). Urvalet var ett målmedvetet 

kriterieurval där vi såg till att kampanjen skulle vara i visuell form, vara riktad mot 

målgrupper världen över samt lanserad år 2016. Att kampanjen skulle vara visuell 

berodde på att gapet vi såg i tidigare forskning bland annat bestod av en brist på 

sändarperspektiv, det vill säga att det fanns ett övervägande fokus på mottagaren av 

interkulturell reklam. Visuell reklam möjliggjorde för oss att undersöka den mening 

och de betydelser som teckenskaparen förmedlar genom tecknen som syns i 

kampanjbilderna. Kriteriet att kampanjerna skulle vara världsomspännande 

möjliggjorde att frågeställningarna och syftet, som ju var kopplade till 

kommunikation mellan kulturer, skulle kunna besvaras på ett adekvat sätt. Vår 

bedömning var att kampanjer som endast berör ett litet geografiskt område hade 

haft mindre sannolikhet att nå en målgrupp som rörde sig inom olika kulturer. Då 

syftet med studien var att utöka kunskapen kring interkulturella reklambudskap var 

det essentiellt att ha ett empiriskt urval från just en interkulturell kontext för att 

möjliggöra besvarandet av frågeställningarna. Att kampanjen skulle vara så ny som 

möjligt hade att göra med ett antagande från vår sida om att kunskapen om 

interkulturell kommunikation stadigt ökar i takt med den ökande globaliseringen. 

Att undersöka kampanjer med ett antal år på nacken hade således kunnat göra att vi 

drog felaktiga slutsatser. De skulle i så fall vara grundade på inaktuell empiri som 

inte motsvarar reklammakares kunskap om interkulturell kommunikation idag. 

Dessutom valdes kampanjen från företag ur modebranschen, där visuella uttryck 

står i centrum. Detta underlättade en socialsemiotisk analys av visuella element, 

som ju utgjorde en stor del av studien. En av frågeställningarna fokuserade på 

hanteringen av exotifiering och kulturell appropriering. För att denna fråga skulle 

kunna besvaras krävdes en viss mängd kulturella attribut med eventuella 

exotifierande och approprierande konnotationer i bilden. Valentinos kampanj 

valdes ut då den vid första anblick verkade innehålla många kulturella symboler 

och strukturer som skulle kunna vara uttryck för dessa fenomen. Att studien riktade 

in sig på ett modemärke med ursprung i västvärlden var också en utgångspunkt som 

knöt an till den andra frågeställningen. Detta då västvärlden har en historia av 
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exotifiering och kulturell appropriering i samband med sina kolonisationsräder i 

bland annat Afrika (Loomba, 2005). Denna utgångspunkt påverkade valet av empiri 

och således resultatet av analysen. Hade uppsatsen undersökt en reklamkampanj 

med ursprung i en annan kultur än den västerländska hade andra teorier än till 

exempel postkolonialism och exotifiering kanske varit mer relevanta. Teorierna 

valdes bland annat utifrån samhällsfenomen som varit utmärkande för reklam och 

kommunikation i västvärlden.  

Denna uppsats rör sig huvudsakligen inom fältet strategisk kommunikation. 

Därmed avgränsade vi oss från andra intresseområden som hade kunnat fungera 

som utgångspunkt för uppsatsen, till exempel sociologi. Vidare avgränsades studien 

till de resultat som kan genereras ur en socialsemiotisk analys av bilder. Alternativa 

metoder, till exempel en multimodal analys eller en diskursanalys, hade kunnat ge 

andra typer av resultat. 

 

3.2.2 Valentino - det empiriska exemplet 

Den utvalda kampanjen kom från klädföretaget Valentino, vars kläder och 

accessoarer säljs i över 70 länder världen över. Kampanjen som valdes ut var 

Women’s Spring/Summer 2016, en vårkampanj med kläder för kvinnor (Valentino, 

u.å.). Kampanjen utgjordes av 15 fotografier (Valentino, u.å.) och bifogas i sin 

helhet i bilaga 1. Kampanjen är fotograferad i nationalparken Amboseli i Kenya, 

Afrika och i den medverkar områdets massajbefolkning, samt fem av Valentinos 

egna modeller varav fyra är vita och en är färgad (Greenawaldt, 2016, 16 februari). 

Kampanjen är fotograferad av Steve McCurry, som är en erkänd kultur- och 

modefotograf. Valentino beskriver själva kampanjen som andlig, primitiv och 

“stam-influerad”, och säger sig med denna vilja representera Afrikas skönhet 

(Greenawaldt, 2016, 16 februari). 

 

3.3 Analysmetoder 
Nedan presenteras hur analysmetoderna socialsemiotisk analys, hermeneutiska 

cirkeln och abduktion tillämpats i studien.  
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3.3.1 Socialsemiotisk analys 

Socialsemiotik är ett forskningsområde och en analysmetod som innefattar bland 

annat verktyg för att göra beskrivningar  av vad som kan sägas och göras med 

bilder samt hur det som uttrycks i bilder kan tolkas (Jewitt & Oyama, 2001). Fokus 

ligger på de tecken som utgör kommunikationen (Halliday, 1978). I denna uppsats 

användes socialsemiotiken som ett verktyg för analys, eftersom uppsatsen avsåg 

avtäcka vad tecknen i bilderna uttryckte för att kunna besvara frågeställningarna. 

Utifrån det kunde vi sedan fördjupa analysen med hjälp av applicerandet av teorier 

inom interkulturell kommunikation, vilket möjliggjorde att syftet uppnåddes. 

Socialsemiotiken är en vidareutveckling av den traditionella semiotiken, studiet av 

tecken. Den traditionella semiotiken menar att tecken saknar samband med det som 

de representerar (Peirce, 1991). Socialsemiotik skiljer sig från det genom att mena 

att relationen mellan symbolen och dess mening aldrig är godtycklig, utan att det 

finns en medvetenhet bakom formspråket som väljs för det man vill uttrycka. Man 

menar inom socialsemiotiken också att tecken inte alltid betyder samma sak. 

Betydelsen beror beror på hur tecknet används (Rasmussen, 2014; van Leeuwen, 

2005). Semiotiska resurser kan därför användas både för att producera 

kommunikativa visuella delar i bilder och för att tolka dessa utifrån specifika 

sociala situationer (van Leeuwen, 2005). I denna uppsats använder vi oss av 

socialsemiotiken som en analysmetod genom vilken vi blottlägger potentiella 

tolkningar av det empiriska materialet.  

Då vårt syfte var att bidra med kunskap kring interkulturell kompetens genom 

att undersöka reklambudskap var det relevant för oss att titta på de tecken som 

utgör kommunikationen. Detta möjliggjordes av socialsemiotiken som fokuserar på 

människors kommunikation med varandra, med tonvikt på de tecken som används i 

kommunikationen (van Leeuwen, 2005). Den socialsemiotiska metoden bygger på 

den socialkonstruktionistiska synen på verklighet och kultur. Med det följer att 

verkligheten är socialt konstruerad och att tecken i interkulturell kommunikation 

därmed också är socialt konstruerade. Därför uttrycker tecken de behov och 

uppfattningar som teckenskaparen har (Kress, 2012). Socialsemiotiken gav oss på 

så sätt möjlighet att undersöka på vilket sätt Valentino, utifrån sin verklighetssyn 

skapar mening i sin reklamkampanj. Kritiker menar dock att socialsemtiotiken och 

dess analyser kan skapa en felaktig uppfattning om objektivitet (Ekström & 

Moberg, 2008). Därför har författarna av denna uppsats försökt ha en medvetenhet 
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kring hur deras västerländska glasögon och erfarenheter kan färga de tolkningar 

som gjorts. 

 

3.3.2 Motivering av socialsemiotisk analysmetod 

Att undersöka hur tecken skapar mening är relevant i studier om kultur och 

kommunikation. Kulturteoretikern Stuart Hall (1997) menar att något som är 

centralt för kulturer är att producera och utbyta mening. Vi delar Halls sätt att se på 

kultur och meningsskapande som relaterade. Därför blir den ovan presenterade 

socialsemiotiska metoden, som betonar teckens meningsskapande funktion, en 

relevant metod att använda när kultur och interkulturell kommunikation studeras. 

Vi anser vidare att visuella kommunikationsformer är en viktig del av kulturers sätt 

att uttrycka sig. Detta stöttas av Rose (2001) som menar att det visuella är en 

central del av konstruktionen av kultur och att mycket mening skapas och framförs 

i bilder. Rose (2001) påpekar dock att bilder inte är några fönster till verkligheten 

som visar en objektiv sanning, utan enbart en tolkning av verkligheten, det vill säga 

kulturen. Att studera kultur genom bilder är därför förenat med att studera de 

tolkningar av sociala kategorier som framgår i bilden. Fyfe och Law (1988) är 

benägna att hålla med. De menar att uppnå förståelse för en visualisering innebär att 

avtäcka hur inkludering och exkludering sker i bilden och vilka roller som görs 

tillgängliga samt vilka hierarkier och skillnader som synliggörs. I kommunikation 

kan kultur alltså konstrueras, genom till exempel uppdelningar i sociala kategorier. 

Denna kulturbärande kommunikation kan i sin tur analyseras med hjälp av 

socialsemiotiken. På detta sätt blir socialsemiotik en relevant metod för att 

analysera interkulturell kommunikation. 

 

3.3.3 Praktiska tillämpningar av socialsemiotisk metod 

Kress och van Leeuwen (2006) beskriver hur de visuella semiotiska resursernas 

meningsskapande kan analyseras genom socialsemiotik. Nedan återges kortfattat 

vilka element som kan undersökas i en socialsemiotisk analys. Det beskrivs också 

hur de kan undersökas och vad man kan utläsa av dem. Detta vidareutvecklas och 

tillämpas på vårt empiriska material i analysen.  
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Till exempel kan en socialsemiotisk analys blottlägga hierarkier, trovärdighet 

och sociala relationer som uttrycks genom tecken i bilder. Detta genom att man 

tittar på hur bilden konstrueras med hjälp av tecken (Kress & van Leeuwen, 2006). 

Att använda tecken för att konstruera stereotyper och förenklingar är ett 

maktinstrument som används för att definiera andras sociala värde (Hill Collins, 

1990). Kress och van Leeuwen (2006) beskriver hur placeringen av bildens 

deltagare, till exempel långt fram eller långt bak i bilden, kan indikera personens 

klass eller betydelse. De menar även att information kan klassas som ny eller 

tidigare känd beroende på var i bilden föremål placeras. Nytt placeras traditionellt 

sett till höger i bild och tidigare känt placeras till vänster. Vidare menar Kress och 

van Leeuwen (2006) att människor kan betecknas som vänner eller främmande 

beroende på hur långt fram eller bak i bilden som de placeras och från vilket 

perspektiv bilden är tagen. Trovärdighet, också kallat modalitet, kan i sin tur skapas 

genom användande av mättnad, färg, nyanser, detaljrikedom, djup samt ljus och 

skuggor på olika vis. Likaså kan teckenskapare styra hur framträdande något är i 

bilder med hjälp av storleken på objektet, dess skärpa, färgkontrast, placering i 

bilden, perspektiv eller med hjälp av kulturellt laddade symboler. Till exempel röd 

färg påkallar uppmärksamhet och kan stå för livlighet, energi eller kärlek. Även 

vektorer, riktningsindikerande element som till exempel en arm som pekar på 

något, drar uppmärksamhet till vissa delar av bilden (Kress & van Leeuwen, 2006). 

Blickar kan utgöra en sådan vektor. En blick som är riktad rakt in i kameran är ett 

försök att skapa en relation mellan deltagaren i bilden och bildens betraktare. Detta 

blir ett sätt för bilden att direkt adressera betraktaren och föra en konversation med 

denne. Det är också ett sätt för bilden att utföra något mot/åt betraktaren eller att 

begära något av betraktaren. Detta är vanligt i reklam (Kress & van Leeuwen, 

2006). Vidare beskriver Kress och van Leeuwen (2006) undersökandet av 

metaforer som en del i den socialsemiotiska analysen. Den bildliga metaforen 

betonar likheter mellan olika företeelser eller saker när sändaren ämnar tydliggöra, 

befästa eller kasta nytt ljus över ett budskap genom en jämförelse (Bergström, 

2012; van Leuween 2006). Detta kan till exempel innebära att ersätta bilden av en 

händelse eller produkt med en bild från ett helt annat sammanhang. Även text kan 

analyseras genom en socialsemiotisk analys. Till exempel kan olika typsnitt 

förmedla olika betydelser, som seriositet eller lekfullhet (Bergström, 2012). Likaså 

kan former ses som tecken som kan analyseras. Runda och “kurviga” former 
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associerar vi med det organiska och naturens mystik. Detta till skillnad från 

rektangulära, kvadratiska och andra “kantiga” former som symboliserar teknik, 

mekanik och våra moderna städer (Kress & van Leeuwen, 2006). 

 

3.3.4 Hermeneutiska cirkeln 

För att analysera materialet på ett framgångsrikt vis föreslår Rennstam och 

Wästerfors (2015) att forskaren sorterar, reducerar och argumenterar för det. 

Sortering innebär att lära känna materialet och urskilja relationer inom det. 

Reducering innebär att stuva undan delar av materialet, åtminstone tillfälligt, och 

att zooma in på delar av det. Argumentering innebär här att teoretisera utifrån sitt 

material. Ett sätt att göra allt detta på är med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. 

Den hermeneutiska cirkeln innebär “[...] en iterativ läsning mellan materialets olika 

delar och materialets helhet’’ (Eksell & Thelander, 2014, s. 29). Vi pendlade 

således mellan att analysera små utbrutna delar av kampanjbilderna för sig, varvat 

med kampanjen som en helhet och deras relation till varandra. Då vi använde oss av 

den socialsemiotiska metoden som beskrevs i avsnitt 3.3.1 till 3.3.3 så bröt vi ned 

bilderna i tecken för att kunna undersöka den mening de var för sig uttryckte. Detta 

motsvarade “delen” i den hermeneutiska cirkeln och det kan då också sägas vara en 

slags reducering, enligt Rennstam och Wästerfors (2015). Dels analyserades den 

mening som antingen bilden som helhet, kampanjen som helhet samt tecknens 

samspel tillsammans uttryckte. Detta motsvarade “helheten” i den hermeneutiska 

cirkeln och var även ett sätt att enligt Rennstam & Wästerfors (2015) sortera 

materialet på så vis att vi såg inbördes relationer inom kampanjen. Sorteringen vi 

gjorde i form av kodning beskrivs mer ingående i nästföljande avsnitt (3.3.5). 

Denna process av fram-och-tillbaka-läsning resulterade i en helhetsförståelse av 

kampanjen. Det tillförde mer värde till de analytiska tolkningarna än vad som hade 

gått att göra med enbart en  analys av antingen kampanjen som helhet eller tecknen 

i bilderna för sig. För att undvika att gå miste om något analyserades varje bild på 

ett systematiskt vis med hjälp av en analysmall som utarbetades (se bilaga 2). Fråga 

1-2 i analysmallen ställdes för att kunna besvara vår första frågeställning: hur 

tecken och symboler i interkulturell kommunikation kan anpassas. Fråga 3 syftade 

till besvara vår andra frågeställning genom att avtäcka hur de anpassningar som 

gjorts skulle kunna tolkas negativt, som exotifiering eller kulturell appropriering. 
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Med hjälp av fråga 4 kopplade vi detta till de svårigheter som finns i att göra 

interkulturellt kompetent kommunikation. Utifrån den helhetsbild vi fick genom att 

sortera och reducera med hjälp av den hermeneutiska cirkeln och analysmallen 

kunde vi sedan börja argumentera, det vill säga teoretisera (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). 

 

3.3.5 Teman och kodning utifrån ett abduktivt angreppssätt 

I sorteringen och reduceringen av materialet användes ett abduktivt angreppssätt. 

Det innebär att vi kodade och kategoriserade vårt material utifrån såväl teman som 

efterhand blev synliga i empirin, som utifrån teman från vårt teoretiska ramverk. I 

praktiken studerades kampanjbilderna  noggrant och återkommande liknande 

innehåll markerades och fick bilda teman eller placeras i ett på förhand uttalat tema. 

Exempel på sådana teman var kulturellt laddade symboler och exotifierande 

element. Vi utgick både från de begrepp vi hittat i teorin och applicerade dem på 

bilderna, men upptäckte även nya meningar i bilderna som fick bilda nya teman. På 

detta sätt sorterades det vi såg och tolkade i bilderna in i olika kategorier för att 

lättare kodas och undersökas. Denna kategorisering är viktig för att kunna dels få 

grepp om verkligheten och dels förklara och beskriva den del av verkligheten vi 

undersöker (Rennstam & Wästerfors, 2015). I kategoriseringen försökte vi i 

enlighet med Rennstam och Wästerfors (2015) råd om analysarbete bortse från 

förgivettagna föreställningar och förväntningar på materialet. I avsnitt 3.4 

diskuterar vi hur vårt västerländska ursprung kan ha haft en inverkan på studien. I 

början av analysen höll vi sinnet öppet och lät kodningen av materialet bli bred och 

spontan. Längre fram i processen hade ett antal teman, så som hierarkiindelning och 

makt, börjat träda fram och kodningen intog då en mer fokuserad form. Detta i 

enlighet med det som Charmaz (refererad i Rennstam & Wästerfors, 2015) 

beskriver som initial respektive fokuserad kodning. Det hjälper forskaren att 

iordningsställa och precisera sitt material. Med stöd i ovanstående tillvägagångssätt 

för kodning och kategorisering av material kunde vi på ett målmedvetet vis 

analysera empirin och besvara studiens frågeställningar för att kunna uppnå syftet.  
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3.4 Reflektioner kring metodval 
I kvantitativa studier används validitet, reliabilitet och objektivitet som kriterier för 

att säkerställa att forskningen är tillförlitlig (Heide & Simonsson, 2014). Dessa 

kvalitetskriterier är emellertid problematiska att applicera på kvalitativ forskning 

som utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Detta eftersom man i det 

socialkonstruktionistiska synsättet inte utgår från att det finns en enda sann 

verklighet. Det gör det svårt att svara på huruvida metoden mäter det som avses att 

mäta, att “frysa verkligheten” så den ser likadan ut när någon vill upprepa studien 

samt att bibehålla objektivitet (Bryman, 2008). Lincoln och Guba (1985) föreslår 

att forskare istället använder sig av begreppen trovärdighet, överförbarhet, 

tillförlitlighet och bekräftelsebarhet. I denna studie har vi försökt uppnå 

trovärdighet genom ett urval av informationsrika fall. Vi ansåg dem ge goda 

förutsättningar att besvara frågorna utifrån det som beskrevs i avsnitt 3.2.1. För att 

skapa överförbarhet har vi i denna studie bifogat all empiri som bilaga och beskrivit 

vår metod och tillvägagångssätt noggrant i avsnitt 3. För att undvika godtycklighet 

och för att läsaren ska förstå hur vår analys i praktiken gått till utformade vi en 

bifogad frågemall som stöd för analysen. Vi har även eftersträvat transparens 

genom att redogöra för det fullständiga tillvägagångssättet och den empiri och teori 

vi använt oss av. Vidare anser Lincoln och Guba (1985) att tillförlitligheten och 

bekräftelsebarheten kan öka genom att de personer som undersökts får ta del av 

forskningen. Bekräftelsebarheten kan även styrkas genom att använda flera olika 

metoder för att bekräfta resultatet. Inget av detta användes dock i vår studie, då vi 

till exempel inte hade undersökt några personer som kunde få ta del av forskningen. 

Däremot har studenter samt en handledare inom programmet för strategisk 

kommunikation tagit del av studien under arbetets gång och kommit med 

konstruktiv kritik.  

Författarna till denna är uppsats är av västerländskt ursprung och är bosatta i ett 

västerländskt land. Detta får till följd att de tolkningar och analyser som gjorts i 

någon mån är färgade av detta ursprung. Kritiker menar just att socialsemiotiken 

och dess analyser kan skapa en felaktig uppfattning om objektivitet (Ekström & 

Moberg, 2008). För att motverka detta har författarna till denna uppsats försökt ha 

en medvetenhet kring hur deras västerländska glasögon och erfarenheter kan färga 

de tolkningar som gjorts och försökt ta in andra perspektiv än sina egna. Men det 
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finns alltid rum för förbättring och därför välkomnas andra angreppssätt än och 

andra forskare för att studera fenomenet vidare. 
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4. Analys 

Nedanstående analys är indelad i tre delar som analyserar det empiriska materialet 

och besvarar frågeställningarna för att uppnå studiens syfte.  

 

4.1 Anpassningar av tecken 
I följande avsnitt kommer vi att analysera de anpassningar av symboler och tecken 

som gjorts och inte gjorts i reklamkampanjen. Fokus kommer att ligga på de icke-

skriftliga tecknen i bilderna, då just brist på text är en anpassning som görs. Den 

enda text som förekommer är Valentino-logotypen till höger om samtliga bilder. 

Detta gör att språkliga barriärer mellan olika kulturer elimineras. Det gör dock 

också att fokus fästs vid de icke-skriftliga tecknen i bilden då det inte finns något 

annat som överför mening till betraktaren. Därför går vi nedan närmre in på vad 

som egentligen visas upp i bilderna och hur det kan tolkas.  

 

4.1.1 Integrering av personer från flera olika kulturer 

I kampanjens bilder syns inte bara Valentinos modeller, utan även massajerna i 

nationalparken där kampanjen fotograferats. Denna integrering syns till exempel i 

bild 15 där det förutom de fyra modellerna finns en massaj med i bilden.  

 

 
Bild 15 
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Batts et al. (2012) ser anpassning i interaktionen med andra kulturer som en central 

del i receptet för lyckad interkulturell kommunikation. Att personer som förefaller 

komma från olika kulturer får vara med i bilderna och att kampanjen är förlagd i en 

annan kultur än den hemtama är således en interkulturell anpassning som gjorts i 

kampanjbilderna. Valentino skapar här en anpassad interaktion genom att den inte 

enbart är på deras egna villkor, utan mötet mellan Valentinos modeller och 

massajerna sker på massajbefolkningens mark. Visserligen kan detta sägas ske mest 

på modellernas villkor. Detta villkorsförpliktigande deltagande diskuteras mer 

längre ned i analysen. 

I bild 15 ovan är tre av modellernas blickar samt massajens blick vända åt 

höger. En modell tittar däremot åt vänster. De fyra blickarna som är riktade åt 

samma håll formar en vektor som pekar åt höger (jfr Kress & van Leeuwen, 2006). 

På den högra sidan i bilden brukar “ny”, icke tidigare känd information placeras 

(Kress & van Leeuwen, 2006). Det kan då tolkas som att blickarna är riktade mot 

framtiden och det nya eller okända. Vad som är intressant är att mannen ur 

massajbefolkningen här är med i detta trendspanande och framåtblickande. Det kan 

ses som en vilja från Valentinos sida att integrera fler kulturer i sitt modeskapande 

och trendsättande, att man välkomnar nya perspektiv. Detta skulle kunna vara en 

form av anpassning av bilden för att den bättre ska passa in i en interkulturell 

kontext och röra sig bort från en etnocentrisk representation. Etnocentrism handlade 

som nämnt i avsnitt 2.1.4 om att utgå från sin egen kultur som norm (Jandt, 2007). 

Kress & van Leeuwen (2006) beskriver att avstånd kan indikera främlingskap. Det 

gör att massajens ställning som främling här markeras, då han är placerad längst 

bak i bilden på stort avstånd från fotografen. Det skulle kunna vara ett medvetet 

ställningstagande från Valentinos sida, för att betona den okända och nya aspekten 

som han i denna bild får symbolisera. Det som vi först benämnde som en 

anpassning av tecken i bilden, att en man ur massajbefolkningen är med, skulle 

alltså också kunna ses som en brist på anpassning: att man porträtterar människor 

från andra kulturer än den västerländska som främmande och icke-inkluderade. Att 

i global kommunikation uttrycka västerländsk etnocentrism på detta vis stärker 

fördomar om att västerlänningar är “högre stående” än vissa afrikanska 

befolkningar vilket kan bli en påminnelse till de kolonialiserade kulturerna om det 

förtryck de tvingats utstå. Detta med tanke på att meningsskapandet formas av 

tidigare erfarenheter (Weick, 1995). Sådana stereotypa representationer av “de 
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andra’’ menar Rogers och Steinfatt (1999) även kan leda till fördomar kopplade till 

särskilda attityder som i sin tur kan resultera i ett diskriminerande beteende. Trots 

vissa ansatser att jobba med integrering kvarstår alltså vissa problem i kampanjen. 

Förutom det ovan nämnda är det även ett problem att av de professionella 

modellerna är enbart en av fem av afrikanskt ursprung. I en kampanj som säger sig 

vilja representera Afrikas skönhet är det en slående brist på afrikanska modeller. 

Det förefaller alltså vara ett ganska vagt försök till en interkulturell anpassning av 

tecken, i detta fall bildernas deltagare.  

Kampanjen är utformad för att dra uppmärksamheten till modellerna snarare än 

massajbefolkningen. Detta utvecklas längre ned i avsnittet. Något som vid första 

anblick dock talar emot detta påstående är att massajbefolkningen huvudsakligen 

bär röda kläder i bilderna, en färg som enligt Kress och van Leeuwen (2006) och 

Bergström (2012) drar blickar till sig. Dock finns det mycket i reklamkampanjens 

bilder som grumlar denna eventuella jämlika samvaro mellan modellerna och 

massajbefolkningen vilket genomgående utvecklas i hela avsnitt 4.1. Det går därför 

inte att helt bortse från att det postkoloniala västerländska arvet hanteras i 

kommunikationen på ett sätt i bilderna som kan uppmuntra en syn på 

massajbefolkningen och deras kultur som lägre ned i hierarkin och västerlänningar 

som de med mest makt. Men studerar man kampanjen närmre syns det att 

modellerna nästan konstant är placerade nära kameran och ofta med ett tydligt ljus 

på sig. Detta är enligt Kress och van Leeuwen (2006) traditionella sätt att 

uppmärksamma element i bilder. Massajerna har däremot placerats i bakgrunden 

vilket gör att de inte tar över för mycket. Detta syns på till exempel bild 3, 5, 7, 8, 

11, 12, 13, 14 och 15.  
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Bild 12 

 

Massajerna får alltså lov att vara med, men inte dra uppmärksamheten från 

Valentinos modeller. Det är ett villkorsförpliktigat deltagande som verkar gälla för 

massajerna. I många av de ovan nämnda bilderna är de  placerade långt borta, de 

syns knappt mer än som rekvisita. Att de är med kan därför ses som ännu ett något 

vagt försök att göra en interkulturell anpassning av bilderna. Å andra sidan kan det 

hävdas att många globala aktörer inte har med någon interkulturell anpassning 

överhuvudtaget i sina reklamkampanjer och i jämförelse med det så kan eventuellt 

Valentino sägas åtminstone försöka. Dock gör modellerna ingen ansats till att vilja 

interagera med massajerna, ansiktsuttrycken är svala och svårtydbara och utstrålar 

en form av likgiltighet. Det förstärker intrycket av att massajerna mest är där som 

rekvisita. Som utvecklades i avsnitt 2.1.6 anser de Mooij (1998), Kress och van 

Leeuwen (2006) med flera att uppfattningen om symbolers och teckens betydelser 

skiljer sig åt mellan kulturer. Detta menar de beror på att olika mening tillskrivs 

tecknen beroende på bland annat tidigare erfarenheter. Bilden kan därför uppfattas 

som förminskande och nedvärderande av till exempel massajer. Bilden kan för 

övrigt ses som ett typexempel på tokenism med stöd i Frith och Muellers (2010) 

beskrivning av det som ett sätt att göra en minimal och symbolisk ansträngning att 

representera olika etniciteter utan att behöva göra mer än nödvändigt. 

Massajbefolkningen skildras, men på ett sätt som gör dem mindre framträdande. 

Genomgående är det modellerna som är mest framträdande av alla bildernas 

element. Det görs genom att fotografen låter ett ljus falla på deras ansikten. 

Modellerna är även placerade längst fram i bilden, medan övriga personer och 

objekt hamnar längre bak. Modellerna har även en större variation i sin klädsel än 

massajerna, som bär relativt enkelt utformade tygstycken. Allt detta är medel för att 

göra element i bilder mer framträdande (Kress & van Leeuwen, 2006). Root (1996) 

beskriver hur andra kulturer ofta används som konstnärliga resurser i västerländsk 

konst. Så är fallet här, då det västerländska märket Valentino plockar in massajerna 

och de kenyanska omgivningarna för att pliktskyldigt uttrycka mångfald men 

kanske också för att utnyttja den estetiska potential detta medför. Tokenismen i 

denna kampanj förefaller därför vara ett försök till anpassning till den mångfald 

som finns i den interkulturella kontexten, men som istället blir ytterligare ett uttryck 

för kolonialism och etnocentrism då de vita personerna hamnar i centrum och har 
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makten. En anpassning som hade kunnat göras för att undvika att hamna i tokenism 

är att lyfta fram massajerna på mer framträdande positioner i bilderna eller skildra 

positiv interaktion mellan modeller och massajer. Denna anpassning av bilderna 

hade kommunicerat mer inkludering och mångfald. 

 

4.1.2 Användning av kulturella symboler 

Flera symboler i kampanjen vittnar om den inspiration Valentino säger sig ha fått 

av Afrika. Ser man till exempel till färgerna i Valentinos kläder som visas i 

kampanjen påminner de mycket om de dova, jordnära färger som återfinns i naturen 

på bilderna. Modellerna har även mönster på sina kläder som påminner mycket om 

de mönster som massajerna bär. Detta syns tydligt på till exempel bild 10, där man 

ser två kvinnor ur massajbefolkningen och deras mönsterprydda accessoarer 

bredvid tre modeller med liknande mönster och detaljer. 

 
Bild 10 

 

Utifrån detta skulle det kunna hävdas att det gjorts anpassningar av innehållet i 

bilderna som vittnar om en interkulturell kompetens. Valentino ger uttryck för en 

mångfald av kulturer genom att låna symboler från andra kulturer och integrera 

dem med sitt västerländska ursprung. Ett exempel på en sådan symbol är den 

afrikanska ansiktsmasken, som syns om man zoomar in på modellens klackar i bild 

1.  
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Bild 1  

 
Inzoomning av bild 1 

 

Klackarna är utsmyckade med till synes afrikanska ansiktsmasker i miniatyrformat. 

Denna typ av ansiktsmasker förekommer i olika variationer över hela Afrika och är 

ofta förknippade med religion, ceremonier och ritualer av olika slag (Cameron, 

1998). Masken i fråga föreställer ett svart ansikte med näsa, mun och ögon. Det är 

inte helt oproblematiskt att utan eftertanke låna sådana starkt kulturellt förknippade 

symboler och applicera i nya kontexter (Ziff & Rao, 1997). Att masken är placerad 

på klacken skapar en symbolik av att modellen trampar på masken vilket kan tolkas 

som ett uttryck för förtryck och nedvärderande av människorna i den kultur masken 

tillhör. Miniatyrmasker av detta slag visade sig återkomma som armband, ringar, 

halsband och som detaljer på väskor i samtliga av kampanjens bilder. I de fall där 

maskerna inte är placerade på klacken blir konnotationerna inte desamma som 

ovan. Här verkar maskerna fungera mer som ren dekoration. Om så är fallet är det i 

sig också problematiskt då Valentino helt sonika tagit en kulturell symbol med 

starka betydelser för vissa kulturer och reducerar den till utsmyckning. Detta blir 

därför en slags kulturell appropriering - att använda sig av symboler förenade med 

en specifik kultur, med bristande insikt och förståelse för de olika betydelser som 
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kan kopplas till deras ursprung (Ziff & Rao, 1997). Kulturell appropriering 

analyseras vidare i avsnitt 4.2.3. Detta sätt på vilket Valentino använder sig av 

afrikanska symboler skulle kunna upplevas som kränkande för de som värdesätter 

de betydelser masker likt denna står för. Utifrån detta kan den interkulturella 

anpassningen - eller snarare brist på anpassning - som görs i form av användandet 

av kulturella symboler snarare ses som tecken på interkulturell inkompetens. 

Interkulturell kompetens förefaller alltså vara extra viktigt när starkt kulturella 

symboler tillämpas, för att i en visuell framställning inte degradera eller förändra 

deras innebörd.  

 

4.1.3 Sociala relationer 

Det är intressant att titta på de anpassningar som görs i bilderna av sociala 

relationer mellan de bilddeltagare som kommer från olika kulturella kontexter. I 

detta avsnitt ges ett antal exempel på maktförhållanden och hierarkiska ordningar 

som framkommer i kampanjen. 

Som nämnt i avsnitt 3.3.3 kan placering av deltagare i en bild indikera deras 

hierarkiska status och maktposition (Kress & van Leeuwen, 2006). I bild 3 återfinns 

massajerna på samma 

 
Bild 3 

 

nivå i bilden, medan modellerna står längre fram eller längre “ned” i bilden. Detta 

tyder på att modellerna och massajerna inte tillhör “samma sort”. Modellen längst 

fram kan dessutom sägas utgöra spetsen i en pyramid, där lokalborna utgör hörnen i 
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pyramidens bas. Kress och van Leeuwen (2006) beskriver hur sådana 

konstellationer visar på att den som befinner sig högst upp i pyramiden är högre 

upp i den hierarkiska ordningen. Med hjälp av denna teori skulle i detta fall således 

modellen längst fram vara längst upp i hierarkin, medan massajerna skulle vara 

längst ner. Vi kan alltså uttolka ett potentiellt maktförhållande i bilden. 

Bild 7 visar en modell riktad framåt mot fotografen.  

 
Bild 7 

 

En annan modell samt en massaj har ryggen mot modellen och förefaller gå bort 

från henne. Något intressant i bilden är trädgrenen som fungerar som ett avdelande 

element mellan båda modellerna och massajen. Även om en av modellerna och 

massajen går åt samma håll, båda med ryggen emot, signalerar denna avdelning 

eller indelning att de är distanserade från varandra. Detta om vi tolkar det med hjälp 

av Kress & van Leeuwens teori (2006) att avdelningar eller indelningar av detta 

slag i bilder skapar distans mellan deltagarna. Lokalbon har dessutom en gren på 

sin högra sida, vilket gör att han i någon form blir “inramad” och placerad i ett eget 

“fack”. De två modellerna befinner sig däremot i en gemensam yta i den vänstra 

delen av bilden. Denna komposition reproducerar således ett “vi och dem”- tänk där 

man skiljer på modellerna och massajen. Något som kan motsäga resonemanget 

kring denna bild är att det i bild 5 är en av modellerna som tillsammans med 

massajen blir indelade i ett “fack” tack vare trädgrenen som fungerar avdelande i 

bilden.  
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Bild 5 

 

Ensam på andra sidan grenen hamnar en modell. Hon är dessutom placerad på den 

högra sidan i bilden, vilket som sagt symboliserar det nya och okända. Massajen är 

här placerad på den vänstra sidan där det kända och givna traditionellt sett återfinns. 

Än en gång är dock mannen placerad längst bak i bilden, vilket enligt Kress & van 

Leeuwen (2006) representerar det okända och främmande. Valentino porträtterar 

gång på gång massajerna som lägre stående och främlingar. Enligt en postkolonial 

tolkning skulle modellerna därför kunna betraktas som kolonialisatörer vars syfte är 

att erövra massajernas kultur. Postkolonialism kan nämligen ses som ett 

ifrågasättande av den koloniala dominansen och dess följdverkningar (Loomba, 

2005; Horvath, 1972).  

Halva bild 8 utgörs av två modeller i ett ökenliknande landskap. 

 
Bild 8 

 



	   46	  

I andra halvan av bilden ser vi en massaj, på längre avstånd från fotografen än båda 

modellerna. Detta gör att massajen porträtteras som en främling om man utgår från 

Kress & van Leeuwens nämnda teorier (2006). Denna layout skapar för betraktaren 

en illusion av en skiljelinje mellan de två halvorna. Sådana här skiljelinjer mellan 

två element antyder att bilddeltagare inte hör ihop (Kress & van Leeuwen, 2006). 

Bilden antyder således att modellerna och massajen inte hör ihop. Massajen i bilden 

står vidare på grund av trästocken upphöjd medan modellerna står på marken. 

Applicerar vi Kress & van Leeuwens teorier (2006) om hur höjdskillnader 

förstärker eller försvagar deltagares pondus skapar massajens upphöjda position 

mer pondus än om han hade stått på marken. Den upphöjda ställningen och hans 

sätt att blicka ut kan också tolkas som att han håller utkik efter något och möjligen 

vaktar modellerna. Det syns på de tre bilddeltagarnas kläder att det blåser. 

Konnotationen av blåsten skulle kunna vara att det blåser upp till storm, vilket kan 

stå för att en fara är i antågande. Diset skulle kunna symbolisera att sikten inte är 

fri, vilket kan skapa osäkerhet eller oro. Om bilden visar att massajen vaktar 

modellerna skulle bland annat de två följande scenarierna vara möjliga. Massajen 

vaktar dem för att kontrollera dem så att de till exempel inte flyr, det är han som har 

makten i situationen. Eller så vaktar han dem för att de bett honom göra det, 

modellerna behöver skydd och han har ställt upp (eller blivit tvingad) att vakta dem. 

Av dessa två scenarion känns det senare något troligare, om vi ser till övriga bilder i 

reklamkampanjen där det generellt sätt varit modellerna som uttryckt 

maktpositioner. Samtidigt är modellerna i underläge om de nu behöver skydd. 

Massajen är den som förmodligen bäst känner till området och de eventuella faror 

som finns där. Makt förekommer alltså i bilden på två olika sätt: massajen som har 

makt i form av kunskap om situationen och omgivningarna och modellernas makt 

över massajen, som de har fått till att beskydda dem. Här görs alltså någon form av 

anpassning av tecken. Maktpositioner är inte enbart förbehållna de vita utan genom 

att ge massajen en eventuell maktposition visar bilden på att det inte alltid är den 

västerländska kulturen som behöver fungera som utgångspunkt när världen 

avbildas. På detta sätt rör sig Valentino litegrann från den etnocentriska syn på 

världen som tidigare nämndes i analysen, där etnocentrism innebär att den egna 

kulturen är utgångspunkten (Jandt, 2007). Rogers och Steinfatt (1999) belyser att 

nyckeln till effektiv interkulturell kommunikation är att upptäcka etnocentrism. Att 

Valentino gör en ansats att lämna det etnocentriska tänket ger därför en viss 
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komplexitet till kampanjen som tyder på en viss interkulturell kompetens. 

Dessvärre är denna typ av anpassning inte genomgående i kampanjen vilket övriga 

delar i analysen visar.  

Underförstått är att modellerna har på sig Valentinos kläder från topp till tå, 

vilka är mycket exklusiva. Detta antyder att de har pengar och om man vill prata i 

termer av klass, tillhör en högre, privilegierad klass. Massajerna har betydligt 

enklare plagg på sig, det är rimligt att anta att de inte ligger i paritet med priset på 

Valentinos plagg. På bild nummer 1, 3, 5, 6, 7, 10 och 12 ser vi även vad som 

förefaller vara massajernas hyddor, byggda av vad som liknar lera och halm. 

Omgivningarna som visas i kampanjen är allt annat än urbana och moderna, enligt 

västerländska mått. Det utstrålar ett enkelt liv utan mycket pengar och materiella 

tillhörigheter. Här ser vi alltså tecken som antyder att modellerna tillhör en högre 

klass. Det kan indirekt tyda på att det är modellerna som har makten över “den 

lägre klassen”, som massajerna i detta fall gestaltas som. 

I bild 13 har den hoppande massajen som är närmast fotografen en stav i sin 

hand som pekar mot modellen.  

 
Bild 13 

 

Även de hoppande massajernas skuggor pekar åt modellens håll. Dessa element kan 

ses som vektorer, vilka beskrevs i avsnitt 3.3.3 (Kress & van Leeuwen, 2006). 

Skuggorna pekar mot modellen eftersom solen lyser åt hennes håll. Det gör även att 

ljuset faller direkt på hennes ansikte, som då blir mer framträdande, jämfört med de 

hoppande massajernas ansikten som snarare befinner sig i skugga då de har solen 

bakom sig. Tar vi hjälp av Kress & van Leeuwens teori (2006) som säger att 
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vektorer kan indikera att någon gör något åt eller för någon annan, kan dessa 

vektorerna indikera att de hoppande massajerna utför något för eller åt modellen. 

Deras hopp skulle kunna vara en del i en dans, ritual eller ceremoni. Dansen, som vi 

väljer att kalla den, verkar om man utgår från vektorernas riktning vara riktad åt 

modellen. Det skulle kunna vara ett sätt att uttrycka religiositet och vördnad för en 

eller flera gudar. Kanske ber man om något å modellens vägnar. Kanske är det ett 

sätt att visa respekt och uppskattning för modellen. I sådana fall blir situationen 

något problematisk, då Valentinos kampanj än en gång i sitt bildspråk antyder att 

modellerna befinner sig högre upp i hierarkin är massajbefolkningen.  

I bild 13 syns även tio massajer stå på rad en bit bort i bilden. Detta sätt att stå 

uppradade förstärker känslan av att det är någon slags ceremoni eller uppvisning 

som pågår, där de uppradade massajmedlemmarna antingen är en del av 

koreografin eller utgör publiken. Modellen står med ryggen mot raden av 

massajerna. Hon står med fötterna stadigt på jorden och verkar inte röra sig. Kress 

och van Leeuwen (2006) menar som sagt att människor som vänder ryggen mot 

någon kan uttrycka tillit. Appliceras denna teori på bild 13 kan man säga att 

modellen känner en trygghet bland massajerna. En tolkning är att det kan bero på 

att hon inte anser dem kunna vara ett hot, då hon är den “högre stående” med mer 

makt. En mindre kritisk tolkning är att hon ser dem som vänner. Att kvinnorna och 

männen i raden bakom henne ser glada ut och ler styrker den senare tolkningen, då 

leenden med hjälp Kress & van Leeuwens teori (2006) kan tolkas som en inbjudan 

till social gemenskap. 

 

4.1.5 Summering 

I teorierna och definitionerna av interkulturell kompetens betonades anpassning (se 

avsnitt 2.1.6). Sammanfattningsvis har en del, visserligen svaga, interkulturella 

anpassningar i bilderna gjorts för att kommunikationen ska vara mer gångbar i en 

interkulturell kontext. Detta görs bland annat genom att vi kan se att personer med 

annat kulturellt ursprung än det västerländska får vara med i bilderna och att de i 

något fall ler. Andra kulturer representeras också genom att symboler från dem är 

med genomgående i kampanjen, vilken kan sägas vara en slags anpassning i den 

interkulturella kommunikationen. Avsaknaden av text är en interkulturell 

anpassning som styr undan översättningsproblematik. Å andra sidan är det mycket 

som är problematiskt sett till de interkulturella anpassningar av tecken som gjorts 
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och inte gjorts. Denna analys visar att ambitionen till anpassning kan leda till 

misstag vilka ibland uttrycker förtryck. Det är till exempel inga andra etniska 

ursprung än de västerländska och afrikanska som syns, vilket ger en brist på 

mångfald och kan dessutom leda till att andra kulturer än den västerländska har 

svårt att identifiera sig med det kampanjen uttrycker. Det kan upplevas märkligt att 

Valentino vill representera Afrikas mångfald med hjälp av nästan enbart vita 

modeller. Modellerna verkar påfallande ofta inneha högsta positionen i hierarkin 

och uttrycker makt gentemot massajbefolkningen. Detta förstärks av användandet 

av kulturella symboler från andras kulturer än deras egna. Det tillsammans med den 

genomgående porträtteringen av Afrika som exotiskt och starkt skiljt från väst är 

anpassningar som kanske inte är helt lyckade. Detta då de är väldigt förenklande 

vilket enligt La Ray (1994) skapar ett vi och dem-tänk. Att genom kommunikation 

utmåla andra kulturer som skilda från ens egen kultur förstärker också kulturella 

barriärer (Cambié och Ooi, 2009), vilket är vad Valentino här gör. Att Valentinos 

anpassningar i sin interkulturella kommunikation på detta vis kan förstärka 

kulturella barriärer och bidrar till ett vi och dem-tänk skapar frågor kring deras syn 

på kommunikation. De förefaller inte ta hänsyn till publiken som aktiva 

meningsskapare som kan göra dessa tolkningar. Detta tyder på en transmissionssyn 

på kommunikation. Alternativt ser de publiken som aktiva meningsskapare men 

väljer ändå att utforma sin kommunikation på detta vis, vilket kan tänkas vara 

snäppet värre. För om så är fallet är deras anpassningar av kommunikationen som 

betonar skillnader och skapar förenklingar en del av deras strategiska 

kommunikation. Strategisk kommunikation är som bekant ett medel för att hjälpa 

organisationer nå sina övergripande mål (Falkheimer & Heide, 2007). Då kan man 

börja fundera på vilka övergripande mål Valentino egentligen vill uppnå, när de i 

sin kommunikation tydliggör vem de anser ha mer makt än andra och hur de ser på 

sin kultur i förhållande till andra kulturer. 

 

4.2 Exotifiering och kulturell appropriering 
I nedanstående avsnitt analyseras hur hierarkier, makt, exotifiering och kulturell 

appropriering hanteras och tar sig uttryck i den valda reklamkampanjen.  
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4.2.1 Exotifiering 

Valentinos kampanj osar i sin helhet en stor exotism och mystik. Klädmärket 

porträtterar ett Afrika rikt på färg, liv, rituella inslag, starka kulturella element men 

med enkla boningshus och relativt lite materiella tillhörigheter. Detta syns i till 

exempel bild 6, 10, 13 och 14. 

 
Bild 13 

 

Den kultur som visas i kampanjen kan sägas utmålas på så sätt som  Afrika ofta 

porträtteras i väst, men äktheten i denna skildring kan ifrågasättas då den till viss 

del verkar bygga på stereotyper och förenklingar. Kampanjens “afrikanska stil’’ 

utmanar nämligen inte de stereotypa föreställningar människor har om Afrika som 

ett exotiskt och mystiskt “land’’ - vilket Bennet (2005) beskriver som att människor 

lever i relativt enkla förhållanden till skillnad från västvärlden, med mycket starka 

färger, hänförande natur, dans och ett underordnat förhållande till de vita 

människorna. Kampanjen kan därför reproducera dessa stereotyper och fördomar. 

Skildringen kan utan någon djupare analys betraktas som en hyllning till Afrika och 

dess kultur. Bilderna är mycket vackra och iögonfallande på grund av deras 

färgrikedom och rika miljöskildringar. Men den kan också resultera i ett ‘’vi och 

dem’’ genom exotifiering. Detta sker bland annat genom sättet på vilket makt 

fördelas i bilderna, vilket beskrevs i föregående avsnitt och avsnitt 4.1.3. Den 

hierarkiska indelning och de maktförhållanden som skildras gör att  massajkulturen 

riskerar att betraktas som annorlunda jämfört med människorna i väst. Det är 

således en slags exotifiering som sker vilket kan skapa förväntningar på att de ska 

hänföra eller “underhålla’’ den västerländska betraktaren (Di Leonardo, 1998). 

Valentinos framställning kan således sägas skildra en kultur som är kompatibel med 
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västerländska förväntningar, snarare än en skildring som tilltalar den kultur i vilken 

kampanjen verkar. Klopf och McCroskey (2007) menar att kultur kan fungera som 

en lins genom vilken individer dömer och uppfattar sin omvärld. Hur denna 

exotifiering uppfattas i den interkulturella kommunikationen beror, i relation till 

Klopf och McCroskeys teori (2007), på betraktarens kulturella bakgrund. Detta 

knyter an till de Mooij (1998), Barthes (1972), Fiske (1989) samt Kress och van 

Leeuwens (2006) åsikter att uppfattningen om symbolers och teckens betydelser 

skiljer sig åt mellan kulturer på grund av meningsskapandets förutsättningar. Med 

bakgrund i det skulle kampanjen kunna uppfattas positivt i en västerländsk kultur 

som delar de värderingar kampanjen uttrycker, medan kanske negativt av kulturer 

som har andra glasögon än de västerländska på sig. 

I samtliga bilder finns Valentinos logotyp med. Typsnittet i logotypen tillhör 

vertikalantikvorna, eller mer exakt Didot, vilket Bergström (2012) menar bidrar till 

en känsla av högtidlighet, kylighet och elegans. På så vis kan Valentinos typsnitt 

uttrycka just dessa känslor. I Valentinos reklamkampanj är typografin placerad 

separat från själva kampanjbilden. Bilden kan därför enligt van Leeuwens teori 

(2005) tänkas stå för den fiktiva drömvärlden och Valentinos logotyp representerar 

istället varumärket och “verkligheten’’. Det som uttrycks här är då att miljöerna 

som bilderna visar antyds vara fiktiva, till exempel som fantasier eller drömmar, 

och inget som är särskilt starkt kopplat till verkligheten. Då kampanjen är 

fotograferad i Kenya och innehåller en mängd afrikanska symboler kan det tolkas 

som att Afrika är den fiktiva världen medan Valentino med sin hemvist i 

västvärlden utgör verkligheten. Logotypen är även placerad längst ner vilket van 

Leuween (2005) menar ytterligare tyder på att själva bilden står för det fiktiva och 

texten snarare för det verkliga och informationsrika. Kampanjbildernas 

rektangulära former och passepartouter skapar även associationer till ett vykort. 

Vykortet kan enligt Bennet (2005) skapa ett personligt tilltal och talar om för 

betraktaren att den är unik och utvald. På så vis förstärks exotismen och 

dragningskraften i kampanjen. Vykortsmetaforen ger också intrycket av att bilden 

kommer från en plats långt borta som visas upp för de där hemma. Utförandet 

uppmuntrar således betraktaren att göra en exotisk resa och ta på sig glasögonen av 

en turist, vilket beskrevs av Bennet (2005) i form av teorin om the tourist gaze. 

Framställningen bjuder in till en slags drömvärld som tillfredsställer betraktarens 

önskemål om att till exempel fly till mer exotiska breddgrader. Denna skildring kan 
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med stöd i Bennets (2005) resonemang sägas grunda sig i exotifiering och 

exkludera människor som inte är västerländska. Runda former och organiska 

element tyder på en mystik (Kress & van Leeuwen, 2006). Dessa former och 

element som är framträdande i kampanjen förstärker därmed exotifieringen. 

Samtliga bilder är dessutom placerade till vänster om logotypen. Detta kan indikera 

att bilden symboliserar det förflutna och logotypen det nutida då tiden rör sig från 

vänster till höger enligt van Leuween (2006). En långt dragen tolkning av detta är 

att västvärldens kultur rört sig framåt medan den afrikanska kulturen som speglas är 

kvar i det förgångna. Detta skulle i så fall kunna vara ett sätt att anspela på vissa av 

Afrikas länder som u-länder, där den industriella utvecklingen inte gått lika långt 

som i väst. De mjuka kurvor och linjer som dominerar i bilden och de enkla 

boningarna och en avsaknad av elektricitet (se till exempel husen i bakgrunden i 

bild 3) kan vara ett sätt att betona Afrikas natur och det icke-teknologiska 

samhället. 

  
Bild 3 

 

Detta kan tolkas på olika sätt. Till exempel som en hyllning av naturen, kanske som 

en reaktion på urbaniseringen och teknikfixeringen i västvärlden. Det kan vara ett 

sätt att anpassa kampanjen så att även icke-högteknologiska kulturer kan identifiera 

sig med den. Oavsett så utmålar det Afrika som väsentligt annorlunda än det som 

förknippas med västvärlden; teknik, modernitet och urbanitet. Valentino skapar på 

så sätt en tydlig skillnad mellan västvärlden och Afrika. Applicerar vi återigen 

Bennets (2005) teorier om the tourist gaze kan Valentino sägas skildra ett Afrika 

som lockar en turistifierande blick - avsaknaden av tekniska nymodigheter i 

bildframställningen bekräftar och reproducerar bilden av ett Afrika långt ifrån 
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västvärldens stressiga tillvaro. Det fungerar för betraktaren som ett avlägset och 

orört turistresemål som denne kan besöka oberoende av tid och rum (Bennet, 2005). 

Med stöd i Cambié och Oois resonemang (2009) skulle sådana här anspelningar på 

skillnader förstärka de kulturella barriärerna i kommunikationen mellan väst och 

den aktuella afrikanska kulturen.  

I bild 2 är modellens blick riktad rakt mot betraktaren med ett något osäkert 

ansiktsuttryck. Modellen placerad till höger, riktar däremot blicken svagt åt vänster.  

Bild 2 

 

Hon ser ut som att hon spanar eller håller utkik efter något. Att de dessutom står 

inne bland buskar indikerar på att de gömmer sig från någon eller något. Här går 

tankarna till djur som gömmer sig i naturen från inkräktare eller potentiella fiender. 

De kamouflageliknande kläderna vittnar om att de försöker smälta in i miljön. Det 

skapas således associationer till djur eller djurflockar. 

I bild 4 är modellerna också positionerade på ett sätt som ger associationer till 

en djurflock. Detta även då den omgivande miljön liknar savanner, på vilka djur 

ofta brukar porträtteras i naturfilmer från Afrika. Vidare smälter modellerna in väl i 

miljön, vilket kan associeras till det kamouflage som är typiskt för flera av 

savannens flockdjur. Färgsättningen och modellernas positioner kan till exempel 

representera Valentino som en flock, eller familj som man enbart får tillträde till om 

man bär kläderna representerade på bilden. Dessa anspelningar på afrikanska djur, 

färger och miljöer kan ses som ett uttryck för kulturell appropriering om man ser till 

Ziff och Raos definition (1997), då Valentino för egen vinning använder sig av 

dessa anspelningar förknippade med Afrika utan att visa på någon förståelse för att 
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detta är en förenklad och stereotypisk bild av Afrika som exotiskt och annorlunda. 

Det är också en typisk exotifiering av Afrika enligt Di Leonardos (1998) syn på 

exotifiering, vilket dessutom ofta sker just genom bilder på savanner och djur som 

ett förenklat sätt att spegla den i verkligheten mer komplexa kontinenten Afrika. På 

detta sätt betonar Valentino Afrikas exotiska image och kopplar den till sitt 

varumärke. 

 
Bild 4 

 

De mjuka kurvor och linjer som nämnts tidigare i analysen kan också ses som 

fascination för naturen där kampanjen är fotograferad, en fascination för det andra, 

främmande sättet att leva som inte är likt den moderna, rationella världen i väst. 

Denna förenklade bild av Afrika kanske kan tilltala vissa västerländska människor i 

högre grad än en kampanj som istället skildrade ett Afrika fritt från det som många 

i västvärlden uppfattar vara “typiskt afrikanskt’’. Detta kan förklara varför 

Valentino använder sig av detta uttryckssätt. Denna skildring av Afrika kan på så 

sätt betraktas som en kulturell barriär som tar sig uttryck i stereotyper och 

visualiserade fördomar, då stereotyper är just bild baserad på ofta förenklade 

föreställningar om kulturers eller människors egenskaper (Jandt, 2007) och kan 

orsaka hinder i den interkulturella kommunikationen (Rogers & Steinfatt, 1999). 

Men paradoxalt nog skulle detta samtidigt kunna vara ett möjligen effektivt sätt att 

tilltala åtminstone delar av publiken. De mystiska konnotationer som den stereotypa 

bilden av Afrika medför kan locka vissa människor snarare än att skrämma bort 

dem, genom att som Bennet (2005) skriver förverkliga och bekräfta den bild en 

betraktare redan har av ett resmål. Samtidigt blir förmodligen människor från till 
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exempel Afrika inte särskilt imponerade av Valentinos sätt att utmåla deras 

mångfacetterade kontinent.  

 

4.2.2 Kulturell appropriering 

En hel del kulturella symboler och tecken synliggörs i bilderna. De vita modellerna 

har på sig traditionella afrikanska symboler som afrikanska flätor i håret, halsband 

gjorda av ben, afrikanskt inspirerade mönster och de afrikanska ansiktsmaskerna 

som nämndes i avsnitt 4.1.3. Detta kan ses på bland annat bild 15 i kampanjen. 

 
Bild 15 

 

Valentino tar på detta vis kulturella symboler med starka betydelser för afrikaner 

och reducerar dem till utsmyckningar. Valentino tar helt enkelt lokalbefolkningens 

traditionella hantverk och förvandlar dem till dyra lyxvaror. Valentino visar 

dessutom i bilderna upp de enkla förhållanden som kläderna, mönstren och 

accessoarerna har sitt faktiska ursprung i, men själva förvandlar dem till saker som 

utstrålar pengar och materialism. Valentino lägger således beslag på kulturellt 

laddade symboler, med bristande respekt för deras ursprung och faktiska 

innebörder, vilket är precis vad kulturell appropriering innebär enligt Ziff och Rao 

(1997). Detta sätt att använda kulturella symboler på blir därmed ett uttryck för 

kulturell appropriering snarare än en modern reklam som reflekterar till exempel 

mångfald och olika kulturer. Det skulle kunna upplevas som kränkande för de som 

värdesätter de betydelser symbolerna står för om man likt de Mooij (1998), Barthes 

(1972), Fiske (1989), Kress och van Leeuwen (2006) utgår från att uppfattningen 

om symbolers och teckens betydelser skiljer sig åt mellan kulturer. Symbolerna 
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som används som utsmyckning på modellerna kan alltså för ett västerländskt öga 

symbolisera exklusivitet och exotism, medan lokalbefolkningen kanske själva 

tillskriver dem en helt annan betydelse. Om vi knyter an till Keeshig-Tobias (1997) 

sätt att se på appropriering som stöld av berättelser, kan vi se att modellerna och 

Valentino tar över, eller stjäl, de berättelser och betydelser som är förknippade med 

de afrikanska kulturella symbolerna. Detta blir en form av maktutövande från 

Valentinos sida. Vidare skapar framställningen, som diskuterat under avsnitt 4.2.1 

konnotationer till en form av fantasivärld. Detta kan härledas till Roots (1996) 

resonemang kring hur västvärlden tilldelar andras kulturella symboler förenklade 

roller, ofta som konstnärliga resurser. Fotografierna kan utifrån denna synvinkel 

betraktas som konstverk, vars syften är att tillfredsställa den västerländske 

betraktaren. Valentinos försök att integrera olika kulturella symboler, kan därmed i 

värsta fall istället resultera i förakt och ovilja från betraktare att ta till sig deras 

budskap. Den kulturella approprieringen kan således betraktas som ett hinder i den 

interkulturella kommunikationen. Utifrån ett meningsskapande perspektiv, blir 

dock betraktarens lins avgörande för huruvida den kulturella approprieringen kan 

betraktas som ett hinder eller ej. Det är inte självklart att betraktaren antar en kritisk 

lins och därav stöter ifrån sig budskapet. Istället kanske denne väljer att betrakta 

kampanjen utan att analysera de underliggande betydelserna. Detta beskriver Hall 

(1997) som en enkel väg att ta där betraktaren inte gör någon ansats att kritiskt 

granska budskapet. Har någon kultur erfarenheter och bakgrund som gör att de 

uppfattar approprieringen på ett kränkande vis har ett hinder uppstått i 

kommunikationen. Ett möjligt sätt för att eliminera eller minska detta hinder hade 

till exempel kunnat vara att använda en större andel svarta modeller. Om så varit 

fallet, hade betraktaren getts möjligheten att tillskriva en helt annan mening till 

budskapet. Detta då berättelserna som förknippas med symbolerna inte på samma 

sätt stjäls av utomstående om personer från en afrikansk kultur bär dem.   

Ett resonemang som skulle kunna motsäga Valentinos påstådda kulturella 

appropriering är att massajbefolkningen kan sägas ge sitt godkännande när dessa 

också på ett antal bilder “agerar modeller’’. Massajerna kan på så sätt visa att de ger 

sin tillåtelse till modellerna att använda deras symboler. De västerländska 

modellerna “beslagtar” enligt denna tolkning alltså inte deras kultur utan kan 

snarare betraktas som personer integrerade i massajbefolkningens  kulturutövande. 

Dock är de vita modellerna överlag mycket framträdande och på vissa bilder syns 
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ingen från lokalbefolkningen alls (se bild 1, 2, 4, 6, 9 och 11). Detta resulterar i att 

massajerna hamnar i skuggan av sin egen kultur och förefaller vara de som 

inkräktar och inte tvärtom. Således menar vi att den kulturella approprieringen även 

blir tydlig de gånger då massajerna finns med på bild.  

 

4.2.4 Summering 

Kampanjens bilder uttrycker på olika sätt en kulturell appropriering och exotifiering 

av Afrika samt stereotypifierande och tokeniserande inslag. Det går inte att blunda 

för att det finns ett stort antal kompositioner av tecken som ger negativa 

konnotationer gällande till exempel förhållandet mellan modellerna och 

massajbefolkningen. Det är problematiskt då kommunikation och kultur lever i 

symbios och därmed kan kommunikationen hjälpa till att forma kulturen (Stier, 

2012). Hur människor porträtteras hänger dessutom ihop med hur de behandlas i 

verkligheten (Hall, 1997). Genom de kompositioner av bilder som Valentino gör i 

sin reklam cementerar de etnocentriska uppfattningar om att deras egen 

västerländska kultur är bättre än andra samt förstärker stereotyper och fördomar om 

Afrika. Att fokusera på skillnader kan ge förenklade bilder av kulturer vilket kan 

skapa barriärer i den interkulturella kommunikationen (Cambié och Ooi, 2009) och 

skapa ett “vi och dem” (La Ray, 1994). I vårt fall gör det att Valentinos förenklade 

bilder av Afrika och dess invånare skapar hinder för den interkulturella 

reklamkampanjen att nå fram med sitt budskap och förstärker istället skillnader 

mellan västerländska och afrikanska kulturer. Rogers & Steinfatt (1999) beskriver 

hur fördomar är kopplade till särskilda attityder sin tur kan resultera i ett 

diskriminerande beteende. Stereotyp, fördomsfull eller förenklande kommunikation 

likt de delar i Valentinos kommunikation som uttrycker exotifiering och liknande 

kan därmed få allvarliga effekter som diskriminering av människor eller kulturer. 

Detta är således viktiga aspekter att beakta i en kompetent interkulturell 

kommunikation. Aktörer likt Valentino kan därför sägas ha ett ansvar kopplat till 

sin kommunikation och det är av stor vikt att organisationer kan förstå de större 

samhällseffekter deras kommunikation kan få. 
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4.3 Avslutande analys 
Resultatet av analysen som beskrivs i ovanstående stycken visar att utformningen 

av interkulturell reklam inte är helt oproblematisk. Valentinos reklam visar på viss 

interkulturell kompetens i form av anpassningar av tecken men desto mer 

framträdande är de postkoloniala, kulturellt approprierande och exotifierande 

framställningar som görs till följd av en brist på eller felaktiga anpassningar och 

således en brist på interkulturell kompetens. I teorierna och definitionerna av 

interkulturell kompetens betonades anpassning (se avsnitt 2.1.6) som en viktig del. 

Analysen visar dock att den i grunden goda ambitionen till anpassning kan leda till 

misstag vilka ibland uttrycker förtryck (se ovanstående avsnitt 4.1 och 4.2 för 

exempel). Att Valentino gör en kampanj som förstärker skillnader och olika 

kulturbarriärer kan delvis vara ett resultat av att uppfattningen av tecken till stor del 

beror på kultur. Härstammar man från en västerländsk kultur och dessutom har ett 

etnocentriskt synsätt uppfattar man kanske helt enkelt inte det problematiska i 

bildkompositionerna. Det har då att göra med en förförståelse och tidigare 

erfarenhet, som ju påverkar meningsskapandet (Weick, 1995) och därmed hur man 

uppfattar symboler (de Mooij (1998), Barthes (1972), Fiske (1989), Kress och van 

Leeuwen (2006).  

Alla bilder i kampanjen har en tydlig bakgrund, visar många detaljer, 

innehåller flera färger och har ett djup som skapas genom att föremål i bilden är 

placerade på olika avstånd. Ljus och skuggor finns också med på ett sätt som 

förefaller naturligt. Allt detta är enligt Kress och van Leeuwen (2006) tecken på en 

hög modalitet, det vill säga trovärdighet. Det kan ge betraktaren uppfattningen om 

att det som visas i bilderna är sant. På det viset hjälper bilderna till att forma 

verkligheten hos betraktaren och Valentino kan därför sägas bära ett extra stort 

ansvar att utforma reklamen på ett sätt som speglar verkligheten och inte 

reproducerar stereotypa föreställningar och etnocentrism. Detta skulle kunna 

åtgärdas med en högre interkulturell kompetens i teckenskapandet från Valentinos 

sida. Men som både Hall (1997) och Xiaosui (2014) argumenterade behöver inte 

hela ansvaret för den fungerande interkulturella kommunikationen ligga på 

teckenskaparen. Det är av vikt att även mottagaren anstränger sig och kan göra 

kreativa tolkningar av det visuella budskapet. Mottagaren är därför också i behov 

av interkulturell kompetens, för att kunna förstå vad som ligger bakom 

teckenskaparens sätt att porträttera verkligheten på och för att anpassa sina 
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tolkningar utifrån andras kontexter än bara sin egen. Dock menar vi att 

huvudansvaret ligger på teckenskaparen som bör se till att reklamen inte inbjuder 

till tolkningar som kan uppfattas som kränkande.  

Vidare ser vi att interkulturell kompetens hänger ihop med synen på 

kommunikation och kanske framförallt synen på reklam. Med en transmissionssyn 

på kommunikation och reklam känner avsändaren förmodligen inget behov av att 

anpassa tecken så att de inte uttrycker till exempel exotifiering och appropriering av 

andra kulturer och människor. Man antar då att budskapet når fram om det bara är 

tillräckligt bra formulerat (Jandt, 2007). I sådana fall blir begreppet interkulturell 

kompetens irrelevant. Valentinos kommunikationssyn skulle således kunna vara en 

förklaring till varför kampanjen är utformad på det viset den är. Interkulturell 

kompetens blir således mer komplext om man har en meningsskapande syn på 

kommunikation, då det finns en medvetenhet om att mottagare är aktiva 

meningsskapare och att budskap inte kan överföras intakta från en sändare till en 

mottagare.  

Kontentan av detta blir att för att användandet av symboler och tecken i reklam 

ska bli interkulturellt kompetent bör avsändaren ha en medvetenhet om att olika 

människor och kulturer skapar olika mening utifrån det som syns i reklamen. 

Utifrån den insikten kan avsändaren ta av sig sina etnocentriska glasögon och 

anpassa reklamen på sätt som minimerar uttryck för till exempel exotifiering och 

kulturell appropriering samt annat som kan förstärka skillnader och uttrycka 

förtryck i reklamen. Dock räcker det inte med att erkänna och förstå den 

meningsskapande synen på kommunikation utan det krävs även en vilja från 

teckenskaparens sida att göra reklamen interkulturellt gångbar. Medvetenhet om 

meningsskapandet kan ju lika gärna användas för att medvetet skapa exkludering 

genom att välja bort att göra interkulturella anpassningar. Interkulturell kompetens 

är således beroende av såväl en medvetenhet om meningsskapande syn på 

kommunikation som av intentionerna bakom användningen av dessa kunskaper.  
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5. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras studiens slutsatser. Studiens bidrag 

presenteras och avslutningsvis ges förslag till vidare forskning inom interkulturell 

kommunikation och interkulturell kompetens. 

Syftet med denna uppsats var att bidra med kunskap kring interkulturell 

kompetens i kommunikation genom att undersöka reklambudskap i interkulturella 

kontexter. Tidigare forskning inom interkulturell kompetens har främst fokuserat på 

språk och översättning. Vidare har forskningen riktat fokus på jämförelser mellan 

reklam i olika länder eller kulturer, snarare än att titta på reklam som rör sig över 

kulturella gränser. Ibland har ett fokus på tecken och symboler förekommit, men 

inriktningen interkulturell kompetens saknats eller tvärtom. Denna studie har 

kopplat ihop områdena interkulturell kommunikation och kompetens, reklam och 

studiet av tecken och symboler vilket kompletterar den tidigare forskningen. 

Studiens resultat visar att vissa anpassningar görs i interkulturell reklam, men långt 

ifrån tillräckligt många. En annan slutsats som dras är att felaktiga anpassningar 

kan göra mer skada än nytta. Ambitionen att interkulturellt anpassa sin 

kommunikation är god, men resultatet blir lätt ogenomtänkt och kan få stora 

konsekvenser. Tecken och kulturella symboler kan i interkulturell reklam framställa 

vissa kulturer som bättre än andra. Det kan i sin tur påverka huruvida uppfattningen 

om den aktuella reklamkampanjen och varumärket blir positiv eller rentav 

kränkande, beroende på vilken kultur man tillhör och erfarenheter man har. Allt 

detta tyder på att ökad kunskap om tecken och hur de framgångsrikt kan anpassas 

till interkulturella kontexter är viktigt för reklammakare. En medvetenhet om att 

olika människor och kulturer skapar olika mening utifrån det som syns i reklamen 

behövs således för att interkulturell kompetens ska uppnås. Resultatet visar också 

att kulturella barriärer förstärks genom exotifiering och appropriering av andra 

kulturer i kommunikation. Det är särskilt problematiskt när det finns en historia av 

förtryck eller ojämlikhet mellan den exotifierande och approprierande kulturen och 

den kultur som utsätts för det. Detta då maktstrukturer, stereotyper och fördomar 

befästs och reproduceras.  
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Studien visar vidare att interkulturell kompetens förefaller vara kopplat till 

synen på kommunikation en organisation har, då det kan påverka vilka behov av 

interkulturella anpassningar i kommunikationen en organisation upplever finns. 

Man kan inte förvänta sig att alla kunder anstränger sig för att kritiskt granska 

reklam, många tar förmodligen “den enkla vägen” som Hall (1997) beskriver där 

man inte ifrågasätter vad som uttrycks. Det är i sådana fall som exotifierande och 

liknande gestaltningar i interkulturell reklam blir riktigt problematiska, då 

meningsskapande alltid sker oavsett om betraktaren har ett kritiskt förhållningssätt 

till vad den ser eller ej. Gestaltningarna bidrar till meningsskapandet hos 

betraktarna. Detta kan leda till att betraktaren ordnar och förstår sin världsbild 

utifrån dessa etncocentriska gestaltningar och därmed befäster dem. Det som är 

särskilt problematiskt med att etnocentrism förekommer i globala aktörers 

interkulturella reklam är att det rör sig om masskommunikation från aktörer som 

har mycket resurser att sprida sitt budskap effektivt. Just modeaktörer är inte heller 

på samma sätt hårt granskade som till exempel politiker är. Man kan tänka sig att de 

därför oftare kommer undan med dessa problematiska gestaltningar av 

verkligheten. Kanske blir befästningen av exotifierande och approprierande 

gestaltningar effektivare i etnocentrisk reklam som endast sprids i samma kultur 

som de är producerade i, då mottagarna där lättare accepterar och identifierar sig 

med den världsbild som produceras. Oavsett så skulle såväl den som producerar 

reklamen och den som nås utav den gynnas av en mer medveten syn på hur tecken 

förmedlande av till exempel fördomar och stereotyper påverkar vår världsbild.  

Grunden till bristen på ovan nämnda medvetenhet kan ligga i reklamvärldens 

enkelriktade syn på kommunikation, som beskrevs i avsnitt 2.1.1. Genom att anta 

en sådan förenklad syn på kommunikation negligeras meningsskapandet som sker 

hos reklammottagarna. Reklammakare som ser kommunikation som enkelriktad 

förväntar sig att budskapet de vill förmedla når fram i den form det var tänkt. I 

grund och botten är det kanske den enkelriktade synen på kommunikation överlag 

som behöver förändras, för att globala aktörer ska kunna bli interkulturellt 

kompetenta och kunna förstå och anpassa sig efter tecken och symbolers potentiella 

effekter. Å andra sidan kanske reklammakarna är fullt medvetna om hur 

meningsskapande sker i kommunikation men väljer att använda det för att 

exkludera vissa kulturer eller grupper. Då har vi ett betydligt större problem som 

handlar om grundläggande värderingar hos reklammakarna. 
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Sammanfattningsvis kan denna studies bidrag således ses i att den belyst 

kopplingen mellan en meningsskapande syn på kommunikation och interkulturell 

kompetens i kommunikation och vikten av hur reklammakaren hanterar denna 

koppling. Detta har gjorts genom att koppla samman områdena reklam, 

interkulturell kommunikation och kompetens samt socialsemiotik. Studien har även 

utökat kunskapen om interkulturell kompetens i form av anpassningar i reklam och 

gett konkreta exempel på hur maktstrukturer och skillnader kan skapas, förstärkas 

och uttryckas genom tecken i bilder. Kunskap om detta är viktigt i en allt mer 

globaliserad värld där flera kulturer möts och samspelar, både för kommunikatörer 

och andra som arbetar i interkulturella kontexter, men även för alla de människor 

som nås av reklam. Studien har förhoppningsvis gett läsaren större kunskap om hur 

olika typer av förtryck eller maktutövande kan uttryckas i den strategiska 

kommunikationens tecken och därmed verktyg för att upptäcka detta. I 

förlängningen hoppas författarna till denna uppsats att det kan bidra till en större 

medvetenhet om kommunikationens makt. Studiens resultat är även relevanta för 

att visa hur hanteringen av tecken och symboler i reklam kan skapa både negativa 

eller positiva associationer till ett varumärke.  

Det är dock viktigt att betona att ett antal faktorer kan ha påverkat det resultat 

och de slutsatser studien gett. Författarnas västerländska bakgrund och vita etnicitet 

styr har gett dem förförståelser och erfarenheter som med stor sannolikhet påverkar 

deras sätt att skapa mening. Forskare med annan bakgrund och tillhörighet hade 

kanske uppmärksammat andra delar i det empiriska materialet och dragit andra 

slutsatser. Som nämndes i metodavsnittet är även en stor del av de teoretiska 

källorna västerländska. En stor del av dem är dessutom män, vilket sannolikt 

påverkar deras verklighetsuppfattning och tolkningar. Studien bör därför läsas med 

detta i åtanke.  

 

5.1 Förslag till framtida forskning 
Andra metoder än den som användes i denna studie hade kunnat ge andra resultat. 

Till exempel hade intervjuer med representanter för Valentino kunnat utföras, vilket 

skulle kunna ge en inblick i deras tankar och intentioner kring de 

kommunikationsstrategier som tillämpas. Detta är ett tillvägagångssätt vi 

rekommenderar i framtida forskning om interkulturell kommunikation och 
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interkulturell kompetens. Som nämnt ovan hade forskare med annan bakgrund än 

författarnas kunnat tolka den interkulturella kommunikationen på andra sätt, varför 

vi uppmuntrar forskare med andra glasögon än just de västerländska att forska 

vidare inom området interkulturell kompetens. Vidare föreslår vi också att den 

påstådda kopplingen mellan interkulturell kompetens och syn på kommunikation 

undersöks vidare. Stämmer våra slutsatser? Kan de utvecklas? Hur kan synen på 

reklam som envägskommunikation förändras i praktiken? 
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Bilaga 1: Valentinos reklamkampanj Women’s 
Spring/Summer 2016 
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Bilaga 2: Frågemall 
 
1. Vad och/eller vilka syns i bilden? 
2. Hur skildras dessa? 
a) Vad uttrycker blickarna och ansiktsuttrycken hos bildens deltagare?  
b) Vad uttrycker deltagarnas placering i bilden? 
c) Vad framhävs i bilden, med hjälp av till exempel ljus, färger, perspektiv, 
vektorer eller komposition? 
d) Hur skapas modalitet i bilden? 
e) Hur uttrycks sociala relationer i bilden? 
f) Förefaller några anpassningar ha gjorts för att bilden ska fungera väl i olika 
kulturer? 
3. Är den aktuella skildringen ett uttryck för exotifiering eller kulturell 
appropriering? Hur, i så fall? 
4. Vad kan denna skildring få för effekter? 
a) Vilka lärdomar kan dras ur bilden gällande interkulturell kompetens? 
 
 

	  


