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Abstract 

To portray one’s societal initiative – problematic from others 

perspective? 

A multimodal social semiotic analysis of political messages in societal marketing 

from an intersectional perspective 

 
 
The study aims to problematize how political messages are presented in societal 

advertising from an intersectional perspective. The intersectional approach is 

assumed to focus on identifying discrimination regarding ethnicity, gender and 

class. The perspective, which is based on postcolonialism and feminism, contributes 

with knowledge about the problem of designing this kind of advertising. The 

empirics has been analyzed in an abductive manner, based on a theoretical reference 

framework containing research areas such as social marketing, CSR and 

intersectionality, and should be seen as a contribution to existing research. The 

study was conducted by a multimodal social semiotic analysis of three criticized 

commercials, and the results show that there is more to expect when it comes to 

how political messages are presented in societal marketing. A lack of sensitivity of 

values is identified in the actual cases and an understanding of the importance of 

increased awareness is obtained. The results also exemplify concrete examples of 

political messages made in a manner where the sender's intersectional awareness 

can be questioned. These may be of interest to communication practitioners who 

work with societal marketing but also for consumers and other recipients. 
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Sammanfattning 

Att gestalta sitt samhällsinitiativ – problematiskt ur andras 

perspektiv? 

En multimodal socialsemiotisk analys av politiska budskap i samhällsengagerande 

reklam ur ett intersektionellt perspektiv. 

 

Studien syftar till att problematisera hur politiska budskap framställs i 

samhällsengagerande reklam ur ett intersektionellt perspektiv. Det intersektionella 

synsättet antas med fokus att identifiera diskriminering rörande etnicitet, genus och 

klass. Perspektivet, som har sin utgångspunkt i postkolonialism och feminism, 

bidrar med kunskap kring problematiken i att utforma denna typ av reklam. Empirin 

har analyserats på ett abduktivt sätt med grund i en teoretisk referensram 

innehållande forskningsområden som samhällsengagerande reklam, CSR samt 

intersektionalitet och bör ses som ett bidrag till redan existerande forskning. En 

multimodal socialsemiotisk analys användes för att analysera tre kritiserade 

reklamfilmer och resultatet av denna visar att det finns mer att önska när det 

kommer till hur politiska budskap framställs i samhällsengagerande reklam. En 

brist på värderingskänslighet kunde identifieras i samtliga av filmerna och en 

förståelse för vikten av ökad medvetenhet erhölls således. Resultaten exemplifierar 

även konkreta exempel på politiska budskap som framställts på ett sätt där 

avsändarens intersektionella medvetenhet kan ifrågasättas. Detta kan vara av 

intresse för kommunikationspraktiker som arbetar med samhällsengagerande 

reklam men även för konsumenter och andra mottagare.   

 

Nyckelord: Samhällsengagerande reklam, Politiska budskap, CSR, 

Postkolonialism, Feminism, Intersektionalitet, Pepsi, Bianco, Gina Tricot 
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1 Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till ämnet som valts och även 

problemformuleringen som sedan leder till syftet med studien samt hur denna ska 

uppnås genom valda frågeställningar. Här redogörs även för vilka avgränsningar 

som gjorts samt hur dispositionen för uppsatsen ser ut. 

1.1 Bakgrund 

I dagens västerländska samhälle efterfrågar konsumenter ett allt större 

samhällsansvar från företag. Runt om på marknadsavdelningar arbetas det intensivt 

för att visa upp ställningstaganden och bidrag till en positiv samhällsutveckling. I 

en omvärld med ständigt ökad konkurrens måste företag dessutom skapa ett 

mervärde utöver produkten och företagens etiska engagemang har följaktligen växt 

fram som en central grundbult för ett varumärkes styrka (Karlsson, 2009). Ett 

populärt tillvägagångssätt är att förmedla detta genom att lyfta aktuella och politiskt 

laddade samhällsfrågor. Genom att strategiskt kommunicera kring samhällsfrågor 

kan företag uttrycka sina värderingar, visa en viss identitet och på så sätt förmedla 

en positiv bild av sitt varumärke (Löfgren, 2005). Med tanke på att det 

västerländska samhället blivit allt mer globaliserat, med större grupper av 

människor som interagerar, har behovet av en ökad medvetenhet dessutom vuxit 

fram. Vårt mångkulturella samhälle har dessutom gett utrymme för nya former av 

diskriminering att äga rum. Politiska frågor kring etnicitet, genus och klass är 

ständigt debatterade i media och dessa har därmed fått en allt viktigare roll även i 

marknadsföringen (Karlsson, 2009). 

En undersökning av Edelman (2017) visar att 57% av konsumenterna runt 

om i världen väljer att konsumera eller bojkotta ett varumärke helt beroende på dess 

ställningstagande i samhällsfrågor. 30% av dessa tillägger även att de lägger mer 

vikt vid detta nu än för tre år sedan. Studien visar dock även att negativa 

samhällsrelaterade reklambudskap påverkar mer än positiva. Som Sinek (2011, s. 

7) benämner problematiken, “People don´t buy what you do, they buy why you do 
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it”, räcker det således inte att väcka en aktuell samhällsfråga för att vinna 

förtroende, det finns även svårigheter i utformningen vilka denna studie ämnar 

problematisera. 

Med sin grund i tidigare nämnd fakta har denna studie som avsikt att 

identifiera hur politiska budskap framställs i reklamfilmer och koncentreras till dess 

problematik. I studien kommer tre samhällsengagerande reklamfilmer att kritiskt 

analyseras utifrån ett intersektionellt perspektiv. Reklamfilmerna “Live for Now” 

av Pepsi, “Equal Pay Is Not Enough” av Bianco samt “The Way” av Gina Tricot 

har alla kritiserats och anklagats för skeva ställningstaganden. Kritiken som riktades 

mot Pepsi baserades till stor del på att de ansågs trivialisera Black Lives Matters-

rörelsen och förminskade människors protester. Detta genom att måla upp en Pepsi-

burk som källan till försoning. Fördömandet nådde så omfattande nivåer att Pepsi 

drog tillbaka reklamkampanjen och gick ut med en offentlig ursäkt till allmänheten 

samt även till Kendall Jenner som personligen fått ta emot kritik som ansiktet utåt 

för kampanjen (Carrie Wong, 2017). Även Biancos reklamfilm mottogs av massiv 

kritik på sociala medier där filmen som skulle lyfta den feministiska folkrörelsen 

istället ansågs förnedra kvinnor. Konsumenterna ansåg filmen vara sexistisk och 

även främja våld (Mooney, 2017). Den tredje filmen, denna av Gina Tricot, möttes 

av kritik där de anklagades för Greenwashing men framförallt för rasism och 

kolonialism då Cissi Forss, som vit kvinna, dansar runt i Indien bland, till synes 

fattiga, mörkhyade barn (McMillen, 2017: Kärnstrand, 2017). Gemensamt för alla 

tre är följaktligen att kritiken de mötts av avsett postkoloniala och feministiska 

frågor kring etnicitet, genus och klass. Dessa begrepp finns tydligt grundade i 

postkolonial respektive feministisk teori samt förekommer även i kombination med 

varandra i det intersektionella perspektivet. Det är utifrån detta perspektiv filmerna 

kommer examineras. 

1.2 Problemformulering 

Reklam som lyfter aktuella samhällsfrågor är, som nämnt, väldigt efterfrågat av 

konsumenter vilka hellre väljer företag som de anser ta ett relevant samhällsansvar 

(Edelman, 2017). Företagens behov att besvara denna efterfrågan är således av stor 

vikt för att öka sin chans att särskilja sig, stärka sitt varumärke och skapa trogna 

konsumenter. Reklam som lyfter kontroversiella politiska frågor har dock en 
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tendens att väcka starka känslor hos mottagarna och löper därmed större risk för 

kritik vid tvetydigheter i utformningen (Johansson & Malmsten, 2009). 

Tidigare forskning har diskuterat den stora efterfrågan av denna 

samhällsrelaterade reklam och vikten av att den utförs på ett strategiskt sätt. Det 

diskuteras om balansgången mellan ett bra användande av samhällsfrågor i reklam 

och ett mindre bra. Dessa studier har framförallt varit specifikt inriktade på CSR 

(Gaski, 1985: Abratt & Sacks, 1988). Samhällsengagerande reklam med politiska 

budskap är sålunda ett ämne som tidigare examinerats, om än inte i särskilt stor 

omfattning. Avgränsas inriktningen ytterligare till studier som utgått utifrån ett 

intersektionellt synsätt sållas mängden ner avsevärt. Inga studier har identifierats 

där ett intersektionellt perspektivet antagits för att studera reklam med ett öppet 

samhällsengagerande motiv. Att definiera vad som är ett politiskt budskap eller inte 

är komplext och subjektivt att avgöra. Därmed kan det argumenteras för att en stor 

mängd reklam som analyseras ur ett kritiskt intersektionellt perspektiv kan 

betraktas som politisk då perspektivet specifikt koncentrerar sig på att upptäcka 

dessa underliggande strukturer. Med ett öppet samhällsengagerande motiv refererar 

vi således till studier som enligt Gundlach och Bloom (2001) haft en tydlig och 

öppen avsikt att väcka denna typ av fråga i reklamen, vilket inte lyckats identifieras 

när det existerande forskningsfältet utforskats.  

Uppsatsen ämnar således fylla detta forskningsgap genom att utföra en 

djupgående multimodal socialsemiotisk analys av tre olika kampanjfilmer för att 

först identifiera och problematisera dessa politiska motiv för att sedan sätta dem i 

en intersektionell kontext. Då tidigare forskning därtill främst fokuserat på att 

förutse potentiella svårigheter i politiskt samhällsengagerande reklam kommer 

studien, genom den multimodala analysen, istället utvärdera det faktiska utfallet i 

de kritiserade reklamfilmerna. Eftersom studien syftar till att bidra med kunskap 

kring politiska budskap genom att undersöka reklamfilmerna är det relevant för oss 

att titta på de semiotiska resurser som utgör kommunikationen. Det är dessa 

byggstenar som skapar betydelse och utifrån dessa ämnar författarna nå en ökad 

förståelse för att hur de olika företagen skapar mening i sina reklamfilmer. 

Genom ett kritiskt intersektionellt angreppssätt, med sin grund i feminism 

och postkolonialism, kommer fokus ligga på hur olika politiska budskap framställs 

med etnicitet, genus och klass som centrala delar. Med hjälp av det intersektionella 

synsättet och genom att utvärdera istället för att förutspå problematiken kommer 



 

 4 

studiens resultat sålunda addera ytterligare förståelse för reaktionerna som kan 

uppstå vid tveksamheter i utformningen av samhällsrelaterad och politiskt laddad 

marknadsföring.  

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är därmed att problematisera hur företag framställer politiska 

budskap i samhällsengagerande reklam ur ett intersektionellt perspektiv som har sin 

grund i postkolonialism och feminism. Vidare görs detta för att bidra med 

djupgående kunskap kring problemkomplex som kan uppkomma vid produktion av 

reklam och vikten av förståelse för mottagarens perspektiv. För att fylla studiens 

syfte kommer följande frågeställningar att examineras:  

  

• Vilka semiotiska resurser identifieras i reklamfilmerna för att kommunicera 

politiska och samhällsengagerande budskap? 

• Hur framställs dessa politiska budskap utifrån ett intersektionellt perspektiv?   

        

Frågeställningarna kommer att besvaras utifrån en kvalitativ vetenskaplig studie i 

form av en multimodal socialsemiotisk analys som beskrivs närmre i avsnitt 4.3.1.  

1.4 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att analysera tre reklamfilmer. Således kommer en 

fallstudie, som fokuserar på dessa filmer samt den kommunikationen företagen 

använder i filmerna, att genomföras. Studien är även begränsad till ett resultat som 

kan uppnås genom en multimodal socialsemiotisk analys. En annan analysmetod, 

exempelvis en diskursanalys hade kunnat skapa andra insikter och sålunda gett 

annat utfall. Denna uppsats är dessutom genomförd inom området för strategisk 

kommunikation och fokuserar därav främst på aspekter som anses relevanta för just 

detta forskningsfält. Eftersom författarna inte har samma kunskapsbas inom andra 

vetenskapsområden är denna studie limiterad till detta perspektiv. Uppsatsens 

empiriska material är fokuserat till reklamfilmer och därmed inte någon annan form 

av marknadskommunikation. Att väga in andra element av marknadsföring hade 

kunnat bidra till ett bredare resultat och mer generella slutsatser. I analysen, som tar 
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sin grund i ett intersektionellt perspektiv, ligger fokus på teman inom 

postkolonialism och feminism i egenskap av genus, etnicitet och klass. 

Utomstående aspekter vägs inte in vilka hade kunnat ge andra insikter. Slutligen 

har studien även avgränsats tidsmässigt. Det empiriska materialet och den 

kommunikation denna studie bygger på är av den mängd som ansågs rimlig för den 

disponibla tiden.  

1.5 Disposition 

I uppsatsens inledande del beskrivs motivet till studien samt en bakgrund som 

beskriver de tre reklamkampanjerna studien är baserad på. Här tas även ämnen som 

reklam och marknadsföring upp med speciellt fokus på reklam som rör 

samhällsfrågor. Därefter presenteras frågeställningarna som studien ämnar besvara 

samt även en förklaring av vilka avgränsningar som gjorts. Vidare kapitel diskuterar 

tidigare forskning förknippad till studien vilket efterföljs av en teoretisk 

referensram där ämnen relevanta för analysen förklaras och tydliggörs. 

Marknadsföringens roll i dagens samhälle, samhällsengagerande reklam, 

konsumenternas roll, intersektionalitet med underliggande teorier samt CSR är 

ämnen som presenteras. Efter den teoretiska referensramen följer metodkapitlet 

som redogör för metodval, material och det urval som genomförts när studien 

utfördes. Nästa kapitel utgörs av analysen där empirin examineras och sedan 

avslutas uppsatsen med en diskussion och redogörelse av studiens slutsatser. Detta 

avsnitt avrundas med råd inför fortsatta studier i ämnet. 
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2 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som anses vara relevant anknuten till studien 

och kommer ligga till grund för uppsatsens vidare studier. 

2.1 Samhällsfrågor i marknadsföring 

Edelmans “Earned Brand Study” från 2017 påvisar, som tidigare nämnts, att det 

finns en påtaglig efterfrågan av samhällsengagemang i varumärkesreklam. Studien 

tillägger att många företag antar utmaningen men med skilda resultat, vilket 

påverkar deras ställning hos konsumenterna. Konsumenter vill nämligen numera 

veta huruvida varumärken har samma värderingar som de själva, för att utifrån detta 

välja om de vill konsumera företagets eller konkurrenternas produkter. Att väcka 

samhällsfrågor i reklam ses som “the new normal” och företag som ignorerar dessa 

normer riskerar att hamna i “No brand’s land”. 57% av konsumenterna anser att 

efterfrågan av ett ställningstagande hos företaget avgör om de köper eller bojkottar 

företaget. Det som avgör är naturligtvis deras ståndpunkt i dessa frågor. Studien 

tillägger att 65% inte vill köpa av ett varumärke som står neutrala i ett fall där de, 

enligt konsumenterna, har skyldighet att ta ansvar Det poängteras även att 48% av 

köparna kommer försvara, stå upp för och positivt sprida varumärket om de tar 

ställning i dessa frågor. De är också beredda att betala 25% mer för produkter hos 

ett varumärke som tar en ställning överensstämmande med deras egen (Edelman, 

2017). 

Abratt och Sacks (1988) tar upp faktumet att företagens samhällsansvar har 

kritiserats. Kritiken grundar sig i att användandet av samhällsfrågor i 

marknadsföring har anklagats för att frånta demokratin då marknadsförare antar 

vilka frågor som är av konsumenters intresse och således viktiga att uppbringa. Det 

har ansetts minska validiteten av marknadsföringen att företag agerar för ett publikt 

intresse först när de avgjort vad som är av det publika intresset. Forskarna avslutar 

artikeln med att poängtera att det finns en tunn linje mellan vilka samhällsfrågor 

som är och vilka som inte är socialt accepterade att ta i anspråk i marknadsföring. 
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De tillägger att denna linje egentligen endast kan dras av de aktuella konsumenterna 

(Abratt & Sacks, 1988).   

Artikeln “Dangerous Territory - The Societal Marketing Concept 

Revisited” bygger vidare på just det svåra och problematiska i användandet av 

samhällsengagerande reklam (Gaski, 1985). Forskaren beskriver denna typ av 

marknadsföring som specifik med ett socialt ansvar i syfte utöver det självskrivna 

syftet att nå vinst genom att tillfredsställa kundernas behov. Behovet av att vinna 

konsumenternas intresse genom att visa sitt samhällsansvar växer ständigt och 

Gaski (1985) beskriver det som att många företag agerar i enlighet med 

samhällsfrågor bara för att det är det “rätta” att göra. Den samhällsengagerande 

reklamen har gått så långt att företag tar det ännu längre än att bara leva upp till de 

regleringar deras verksamhet har i fråga om ansvarstagande. De ägnar så mycket 

fokus på att väcka denna typ av frågor att deras primära syften som vinst och 

kundtillfredsställelse ibland hamnar i andrahand. Dock görs detta handlande, som 

tidigare nämnts, som ett tillägg till företags primära syften och ämnar vanligtvis 

endast att ytterligare höja dem genom det strategiska samhällsrelaterade åtagandet 

(Gaski, 1985). 

Även Crane och Desmond (2002) ifrågasätter och kritiserar, i sin studie 

“Societal marketing and morality”, användandet av samhällsengagerande reklam. 

De kritiserar syftet och även ryktet samhällsengagerande reklam har som en socialt 

mer ansvarstagande och etisk modell av marknadsföring. De poängterar att motivet 

egentligen är väldigt lik vanlig övertygande marknadsföring men endast framställs 

annorlunda. Liksom tidigare framlagda studier, problematiseras frågan om vem och 

vad som är allmänhetens bästa och sålunda ”ska” framföras i marknadsföringen. 

Vidare ifrågasätter de dessutom vad som i själva verket är moraliskt rätt att 

prioritera i samhällsengagerande reklam. De tillrättalägger denna typ av 

marknadsföring som något psykologiskt samt etiskt egoistiskt och tycker istället 

fokus ska läggas på att skapa en förståelse för de strukturer, betydelser och diskurser 

som skuggar marknadsföringen för att på så sätt kunna korrigera dessa (Crane & 

Desmond, 2002).   
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2.2 Intersektionalitet i reklam 

Tidigare forskning som syftar till att analysera samhällsengagerande reklam med 

politiska budskap genom att anta ett intersektionellt perspektiv har inte påträffats. 

Om det bortses från samhällsengagemanget i marknadsföringen finns dock en del 

att tillgå. Gill (2009) har utifrån ett intersektionellt perspektiv studerat hur 

marknadsföring kan anses vara sexuell. Studien syftar till att förstå och förklara 

sambandet mellan sexualisering i reklam samt genus, klassindelning och 

radikalisering. Även Bai (2011) har studerat reklam ur ett intersektionellt 

perspektiv, i denna studie har representationen av asiatiska kvinnor i reklam främst 

fokuserat på genus och etnicitet. Författarens resultat påvisar att asiatiska kvinnor, 

när de väl tar plats i reklam, ofta syns tillsammans med vita män men också används 

för att spegla orientalismen kopplat till den amerikanska kolonialismen (Bai, 2011). 

Bredström (2008) kritiserar i sin studie hur kön, ur ett feministiskt perspektiv, alltid 

hamnar i framkant medan frågor kring ras, etnicitet, kultur och religion endast 

diskuteras som tillägg. Bredström (2008) menar att ett kontextualiserat 

intersektionellt system bidrar till att allt studeras ömsesidigt då alla kategoriseringar 

likväl hänger ihop. Författaren tillägger att det i många fall istället är fördelaktigt 

att ha “otherness” med ras i primärt fokus för att sedan studera det i relation till kön 

och sexualitet (Bredström, 2008). Vidare argumenterar Davis (2008) för varför 

intersektionalitet är funktionellt och nödvändigt. Det framläggs att perspektivets 

vaghet och öppenhet är framgångsfaktorer trots att det enligt ett sociologiskt 

perspektiv kan anses inneha brister i sammanhållning och omfattning. Det påpekas 

dock att den tolkningsprocess som görs tvingar oss alla att vara kritiska då världen 

runt oss, ur ett intersektionellt perspektiv, är mer komplicerad än vad som kan antas. 

Perspektivet tvingar oss att försöka ta in denna komplexitet för att kunna förstå 

samspelet mellan de olika underliggande strukturerna som finns (Davis, 2008).  
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3 Teoretisk referensram 

Nedan presenteras de teorier som ligger till grund för den teoretiska referensram 

som studien grundar sig i. Avsnittet inleds med marknadsföringens aktuella roll i 

dagens samhälle. Vidare presenteras marknadsföringskonceptet 

samhällsengagerande reklam och även ett mer specifikt fokus riktas mot begreppet 

Corporate Social Responsibility. En inblick i konsumenternas roll samt deras ökade 

delaktighet i mediesamhället presenteras och avslutningsvis framläggs de kritiska 

teorierna kring intersektionalitet. Dessa utgår från ett feministiskt och postkolonialt 

synsätt och är uppdelade i etnicitet, genus och klass. Dessa har varit centrala 

grundstenar i studiens analys. 

3.1 Marknadsföringens roll i dagens samhälle 

Enligt Mral och Larsson (2004) finns det ett svagt förtroende för personer och 

företag inom reklambranschen. De menar att hela 41% av konsumenterna uppger 

att deras förtroende för aktörer inom branschen är lågt. Det ständigt existerande 

reklambruset har lett till ett tveksamt rykte och det är en stor utmaning för företag 

att ta sig genom barriären för att nå ut med sin marknadsföring. Detta ändrar inte 

faktumet att enorma summor årligen spenderas på reklam och marknadsföring. Med 

ett ständigt ökat antal liknande produkter skapas ytterligare konkurrens och ett 

behov att särskilja sig från mängden. Varumärken behöver således skapa ett 

mervärde utöver sin aktuella produkt, en känsla som omger varumärket samt gör 

att det åtskiljs från konkurrenterna. Att marknadsföra särskiljande faktorer, 

exempelvis sociala insatser är följaktligen av stor vikt både för att nå igenom bruset 

men även för att prioriteras före konkurrenterna (Löfgren, 2005).  Det handlar om 

mycket mer än distribution och försäljning, det handlar om att förstå sin samtid, 

villkor och uppfatta marknaden som relationer (Feurst, 1993). När 

kommunikationsmålen definieras tas ofta kunskap, attityd och beteende i 

utgångspunkt. Författaren menar även att de två viktigaste aspekterna för att lyckas 
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med marknadsföring är en kunskap om omvärlden samt att förstå vikten av mjukare 

värden som relationer och värderingar.   

Redan 1999 skrev Jedbratt (1999) att tiden är mogen för socialorienterad 

marknadsföring. Författaren menade att det fanns en stigande medvetenhet och att 

det i framtiden skulle bli allt viktigare för företag att visa ett socialt ansvar för det 

samhälle vi lever i. I sin bok skriver författaren även om en etisk sfär där det centrala 

är att kundernas krav på etik och respekt för människor och miljö är allt större. 

Drivkraften inom denna sfär är att människor är mer upplysta och att ett allt större 

produktutbud bidrar till konsumenternas större makt samt önskan om en bärkraftig 

utveckling. Detta mynnar i sin tur ut i ett marknadsparadigm där en omtänksam 

kapitalism äger rum när moral och affärer förenas. För att lyckas med detta krävs 

således att ett företags image vårdas samt att ett brett antropologiskt kunnande finns. 

Följaktligen krävs det att företag agerar som en socialt ansvarstagande organisation 

(Jedbratt, 1999).  

Eftersom denna studie görs inom det akademiska fältet för strategisk 

kommunikation är det relevant att förstå reklamens ställning i dagens samhälle. 

Detta kan sålunda bidra med en förståelse för de utvalda företagens behov att 

strategiskt kommunicera för att förmedla de värden de önskar.   

 

3.1.1 Samhällsengagerande reklam 

Societal marketing concept etablerades under tidigt 1970-tal av Kotler och 

definieras enligt följande “The societal marketing concept hold that the 

organization’s task is to determine the needs, wants, and interests of target markets 

and to deliver the desired satisfactions more effectively and efficiently than 

competitors in a way that preserves or enhances the consumer’s and the society’s 

well being” (Kotler, 2000, s. 25). Brown och Dacin (1997) beskriver det vidare som 

ett företags ställning samt insatser baserade på deras förväntade sociala 

skyldigheter. Begreppet Societal marketing har i denna uppsats vidare översatts till 

samhällsengagerande reklam.  I Bloom och Gundlach (2001) bok “Handbook of 

Marketing and Society” framläggs olika inriktningar inom denna 

samhällsengagerande reklam. Inriktningarna har samtliga kopplingar till varandra 

men skiljer sig smått åt i utförandet. Strategisk filantropi är en av dessa och är en 

insats där företagets rykte samt kommunikation av värderingar och intressen 

prioriteras framför deras ekonomiska vinning. Utförandet kan ha olika utformning 
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och ställningstagandet kan vara både öppet och dolt. Det kan även kategoriseras 

som offensivt eller defensivt. I boken framlägger författarna även skäl för resultatet 

av denna typ av marknadsföring. Undersökningar som gjorts påvisar att 

marknadsföring med samhällssyfte har en positiv inverkan på konsumenternas bild 

av företag och ökar chansen till att de vill konsumera företagets produkter framför 

konkurrenter som inte behandlar samhällsfrågor. De framlägger dock att 

samhällsengagemang i marknadsföring är en komplicerad fråga och det är komplext 

att förstå konsumenternas reaktioner till engagemanget (Bloom & Gundlach, 2001). 

I Abratt och Sacks’ (1988) artikel “Perceptions of the Societal Marketing 

Concept” redogörs även för begreppet samhällsengagerande marknadsföring. 

Författarna beskriver vanlig marknadsföring som integrerade ansträngningar för att 

skapa tillfredsställelse hos kunder samt långsiktig vinst hos företaget. Utöver detta 

tillägger författarna att samhällsengagerande marknadsföring specifika syfte att 

främja ansvar i konsumtionsfrågor för att skapa långsiktiga konsumentrelationer. 

Detta innebär, enligt författarna, att företaget tar sig an samhällsfrågor beträffande 

sociala, etnologiska och miljörelaterade frågor.  

       Salmon, Reid, Pokrywczynski och Willet (1985) framlägger att en 

samhällsrelaterad marknadsföring syftar till att skapa opinion samt att influera 

konsumenter genom att uttala sina åsikter i politiska eller sociala frågor. Denna typ 

av marknadsföring ämnar bidra till ett bättre samhälle genom att leda konsumenter 

till bättre omdömen och således även handlande. Om konsumenterna anser att 

företagets motiv är samhällsgynnande finns det stora chanser att de får en positiv 

bild av företagets varumärke och väljer att konsumera dess produkter (Marvin, 

Ching, Haley & Lunsford, 2013). Det argumenteras dock även för att det i många 

fall blir tydligt att företag, genom sitt engagemang, främst ämnar förhöja 

uppfattningen av dess varumärke och inte samhällsfrågan som de tar på sig att 

främja (Cutler & Muehling, 1991). Om konsumenterna ändå samtycker med 

ställningstagandet företaget förespråkar är fördelarna med denna typ av 

marknadsföring bland annat ökad trovärdighet, informationsintag och intresse i 

frågan (Salmon et al., 1985). 

Cutler och Muehling (1991) menar dock att en svårighet med 

marknadsföring är att nå ut till den breda målgrupp som lätt nås av reklamen. Då 

en del konsumenter redan har en koppling till företaget samtidigt som andra ska 
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övertygas är det en svår uppgift att kommunicera gemensamt till dessa. Både 

positiva och negativa reaktioner till engagemanget är således alltid att räkna med.  

Denna studie syftar till att identifiera politiska budskap i utvalda 

samhällsengagerande reklamfilmer, teorier som rör denna typ av reklam är 

följaktligen relevanta att tillämpa för att lyckas urskilja och applicera på dessa 

budskap i filmerna. 

 

3.1.1.1 Corporate Social Responsibility  

Corporate Social Responsibility, är enligt Söderberg (2010, s. 57) “the 

responsibility of an organization for the impacts of its decisions and activities on 

society and the environment, through transparent and ethical behaviour”. Det 

syftar till att företag tar ansvar som överstiger deras skyldigheter (Freeman & 

Gilbert, 1987). Angelidis och Ibrahim (1993) förenklar konceptet genom att kort 

beskriva det som företags sociala ageranden, vilka syftar till att tillfredsställa 

sociala behov. Enderle och Tavis (1998) tillägger att det som eftersträvas är att 

samhället i stort ska tillfredsställas. I återstående del av uppsatsen kommer 

Corporate Social Responsibility att förkortas till CSR då detta är en allmän 

förenkling av ordet vilken även kommer underlätta överskådligheten. CSR inom 

marknadsföring handlar till stor del om att försöka generera en positiv bild i media 

samtidigt som ett fördelaktigt rykte om att vara ett företag med omsorg för sin 

omvärld byggs upp. Detta till följd av att kunder efterfrågar ett mervärde utöver 

produkten för sina investeringar (Duncan & Moriarty, 1997).  

Enligt Robin och Reidenbach (1987) är CSR en allt mer central faktor även 

för de som arbetar med marknadsföring. Det är ett sätt att framhäva det “finaste” 

med företaget för att dölja de mindre positiva aspekterna. Prasad och Mills (2010) 

påpekar att det huvudsakliga syftet med CSR är att bevara och öka företagets styrka, 

att göra samhällsskillnad är bara en biprodukt av engagemanget. Företags CSR-

engagemang ifrågasätts ofta och anklagas för att vara förvrängt, med ett syfte att 

främja företagets rykte mer än vad de faktiskt verkar för de samhällsfrågor de tar 

upp. Ett exempel på detta är begreppet “greenwashing”. Just greenwashing handlar 

om hur företag tydligt framhäver sitt klimatbejakande engagemang i sin externa 

kommunikation utan att i praktiken tillämpa dessa på samma sätt. Följaktligen vill 

de förmedla en bättre bild av sig själva än vad som är sant, en vilseledande bild som 
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strävar mer efter att höja förtroendet hos konsumenter än att faktiskt ta ansvar för 

planeten (Adler, Hille & Lambers, 2006). 

Teori kring CSR bidrar med ytterligare grund för att kunna identifiera de 

samhällsengagerande motiv som finns i filmerna. Kritiken som nämns mot CSR 

bidrar även den till att en ytterligare förståelse kan fås när filmerna analyseras 

utifrån ett kritiskt perspektiv.  

3.2 Konsumenternas roll 

Hur det än vrids och vänds på reklam så träder budskapet fram som det centrala 

begreppet (Lundqvist & Albertsson, 2007).  När det kommer till att ta emot budskap 

är mottagaren mer eller mindre ett hjälplöst offer för sina attityder, intressen eller 

fördomar. Utöver detta tillkommer diverse gruppnormer. Den som producerar 

reklam behöver därmed utveckla en värderingskänslighet i sin marknadsföring. Det 

blir centralt att med lyhördhet registrera vad som sker på det sociala och 

psykologiska planet på företagets marknad (Lundqvist & Albertsson, 2007). 

När utgångspunkt tas i hur ett budskap mottagits av konsumenterna är det 

viktigt att ha tolkningsprocessen i beaktning (Johansson & Malmsten, 2009). 

Människan har alltid varit en tolkare men detta faktum är allt mer påtagligt idag när 

vi utsätts för ett stigande antal tolkningssituationer. Mångfalden av bilder, tecken 

och budskap är numera hisnande och de kulturella förutsättningarna är således inte 

lika givna eftersom valmöjligheterna ökat. Den konstanta tolkning som görs är ett 

samspel mellan oss själva, vår identitet och kommunikationen vi utsätts för 

(Johansson & Malmsten, 2009). 

Samhällsengagerande och samtida marknadsföring har tendens att skapa 

diverse skilda responser hos publiken (Evans, Jamal & Foxall, 2008). Om 

marknadsförare förstår konsumenternas behov och begär, kan de också 

tillfredsställa kunderna. Kundernas erfarenheter och kunskaper spelar in i deras 

meningsskapande och marknadsföringen kan således uppfattas väldigt skilt 

beroende på vilket perspektiv den ses från (Evans et al., 2008). 

Då kritiken de tre utvalda filmerna fått ligger till grund för studiens specifika 

urval är det relevant att förstå konsumenternas roll i meningsskapande för att vidare 

kunna analysera och identifiera faktorer till denna kritik. 
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3.3 Intersektionalitet 

Intersektionalitet grundar sig, enligt de los Reyes och Mulinari (2005), i feminismen 

och bygger på en sammankoppling mellan centrala delar i maktordningen. Vidare 

poängterar konceptet att olika typer av diskriminering samspelar med varandra och 

även postkoloniala teorier är grundläggande inom perspektivet (Edling & Liljeros, 

2010). Dessa två perspektiv kommer följaktligen presenteras utförligt då det är 

dessa teorier som anammas i denna studies intersektionella analys. 

 

3.3.1 Postkolonialt perspektiv 

Det postkolonialistiska perspektivet är grundat i kritisk teori och ämnar studera de 

politiska, sociala och kulturella effekterna i samhället vilka uppstått som ett resultat 

av den kolonialistiska dominans västerländska människor hade över exploaterade 

länder (Carlsson & Koppfeldt, 2008: Young, 2003: Loomba, 2005). Den 

postkoloniala teorin grundades som ett resultat av den kritik som internt växt fram 

av den västerländska imperialismen. Trots att koloniseringen skedde långt tillbaka 

i tiden så lever strukturerna kvar i globala sammanhang och relationer än idag. 

Denna ojämlikhet är fortfarande närvarande i samhället och tar inte minst plats i 

media (Prasad, 2005). 

Perspektivet är ifrågasättande och syftar till att ådagalägga människors 

jämlikhet samt välmående genom att synliggöra de kvarlevande maktstrukturer från 

den koloniala övermakten vilken fortfarande är en bidragande faktorer till 

diskriminering (Young, 2003). Fokus ligger främst på diskriminering beträffande 

etnicitet och ras. Genom att studera något utifrån ett postkolonialistiskt perspektiv 

antas ett visst synsätt och faktum som ofta förbises ifrågasätts. Sanningar som tas 

för givna ifrågasätts och nya förståelser kan presenteras (Loomba, 2005). Att göra 

en postkolonial analys på mediala verk syftar således till att undersöka hur denna 

dominans utmålas i media. Maktrelationen som studeras fokuserar på hur olika 

minoritetskulturer framställs i relation med dominanta kulturer med inriktning på 

hur etnicitet, ras samt kultur gestaltas (Young, 2003). 

Inom postkolonialism benämns den icke-dominanta kvoten som ”The-

other” (Prasad, 2005). Konceptet representerar olikheter, hur något urskiljer sig från 

det majoritära och hur det utifrån detta uttrycks. Det syftar således till att identifiera 

och belysa det som är annorlunda eller sticker ut. När något analyseras utifrån 
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begreppet “the other” undersöks inte vilken som är den rätta eller felaktiga 

meningen utan vilken som är den föredragna, det vill säga vilken mening som 

filmerna ämnar att belysa. Detta görs genom att studera de betydelser som kan 

förstås (Wilkingson & Kitzinger, 1996). Hall (1997) framlägger att konceptet i 

grunden främst utgår ifrån ras och etnicitet men att det även fungerar lika bra att 

applicera på kön, sexualitet och klass. Trots att grunden ligger i det kulturella 

ursprunget med fokus på hur etnografin skiljer sig från det normativa västerländska 

så finns fyra olika olikheter som studeras. Ljus respektive mörk hudfärg är en av 

dem och män respektive kvinnor en annan. Vidare är maskulinitet i relation till 

femininitet den tredje och slutligen jämförs även klass där överklass ställs emot 

underklass. Dessa motparter används för att urskilja maktdimensionerna som finns 

varvid det förstnämnda i varje motpart, enligt konceptet, har en högre ställning. När 

människorna som representeras i filmen relateras till kulturen de representerar går 

det att urskilja vilken mening skaparna av filmerna har försökt förmedla (Hall, 

1997). 

Exotifiering och kulturell appropriering är två andra begrepp som är centrala 

inom postkolonialismen (di Leonardo, 1998). Exotifiering kan beskrivas som en 

underliggande, mer dold, form av rasism. Rasismen tar plats när den egna kulturen 

sätts i fokus och utomstående kulturer ses som avvikande, sällsynta och främmande. 

Just denna nyfikenhet för andra kulturer, på grund av att de skiljer sig från den egna 

som är i fokus, kan ses som förnedrande och det humana värdet för människorna i 

kulturen åsidosätts. Den avvikande kulturen sakliggörs sålunda och förenklas ofta i 

utformandet som syns i till exempel bilder och reklamfilmer (di Leonardo, 1998). 

Root (1996) framlägger att det främsta problemet är när kulturen som framställs 

som avvikande även hade den rollen i den historiska maktuppdelningen och att den 

på så sätt framställs som en underordnad kultur. Det tilläggs dessutom att det blir 

värre när den normativa kulturen använder en exotifierad föreställning av en 

avvikande kultur för sin egen vinning (Root, 1996). 

Kulturell appropriering har många likheter med exotifiering och inte minst 

faktumet att andra kulturer framställs genom symboler vilka är kopplade till den 

kulturen för att nå egen vinning (Ziff & Rao, 1997). Således iscensätts ofta koncept 

och symboler från en viss avvikande kultur av människor från den normativa 

kulturen (Hart, 1997). I dessa fall utgår individerna i den normativa kulturen, liksom 

vid exotifiering, från att deras kultur är dominerande över den avvikande kulturen 
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som framställs. Denna utmålning uttrycker en bristande fördelning av makten 

mellan kulturerna och kan även vara diskriminerande gentemot människor 

tillhörande den underordnade kulturen (Ziff & Rao, 1997). 

Teorier kring postkolonialism är betydande för denna studie då den till stor 

del ligger till grund för principerna inom intersektionalitet och har ett ifrågasättande 

synsätt som syftar att synliggöra de maktstrukturer som studeras i filmerna. 

Konceptet “the other” samt fenomen som exotifiering och kulturell appropriering 

är även de relevanta att förstå då dessa i analysen kommer identifieras och urskiljas 

i samspel med tidigare nämnda teorier. En utökad teoretisk grund finns således för 

den kommande analysen där empirin behandlas.  

 

3.3.2 Feministiskt perspektiv 

Feminism är teorin som framlägger relationerna mellan de olika könen och de 

maktstrukturer som ligger djupt grundade (Butler, 2007). Enligt forskaren blir 

personer redan vid födseln definierade som man eller kvinna som ett resultat av den 

diskurs som råder. Tillsammans med det följer även de tillhörande 

maktdimensionerna. Det tilläggs att kön samt genus egentligen inte är något fast 

men blir genom uppfostran, erfarenheter och upprepande handlingar något som 

tagit sin fasta plats i kulturen och blivit normaliserat. Att kategorisera sig som 

kvinna eller man leder även till att respektive kön förväntas förhålla sig till vissa 

strukturer och sätt att vara på. Handlingskraftig respektive passiv samt överordnad 

respektive underordnad är två uppdelningar som ofta förenas med de respektive 

könen. Kvinnan får i detta fall de mer underordnade egenskaperna medan männen 

i sin tur ses som mer maktfulla. Med rädsla att opponera sig mot normerna så kan 

kvinnor tvingas hålla sig tillbaka och inte agera enligt de “maskulina” egenskaperna 

medan mannen tvärtom kan tvingas undvika att bete sig “kvinnligt” för att behålla 

sin makt (Butler, 2007). Ett begrepp värt att nämna är Glastaket som syftar till att 

kvinnor möter ett osynligt och ogenomträngligt hinder vid försök till avancemang i 

karriären. Morrison, White och Van Veksor (1987) myntade begreppet som en 

metafor till varför kvinnorna inte når den absoluta toppen i organisationer. 

Glastaket kan ses som en strukturell barriär som bidrar till att kvinnor, trots deras 

befintliga kompetens, har svårt att avancera just på grund av att de är kvinnor 

(Muhonen, 1999). 
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Feministisk teori är central inom det intersektionella perspektivet som antas 

i analysen och är således relevant för studien.  

 

3.3.3 Teman inom intersektionellt perspektiv 

De los Reyes och Mulinari (2005) framlägger intersektionalitet som ett perspektiv 

där verklighet och kunskap ses från nya ögon och ifrågasätter den verklighet, med 

samspelande sociala normer, vi lever i. Intersektionalitet fokuserar på ojämlikheter 

och maktstrukturer rörande allt från etnicitet och ras till kön och klass vilket, enligt 

de los Reyes och Mulinari (2005), leder till att de inte förstås till fullo 

endimensionellt utan skapas i relation med andra händelser. Det är sålunda en 

sammankoppling mellan olika maktstrukturer som kan leda till diskriminering. 

Dessa strukturer kan både vara självständiga och djupt hopflätade med varandra 

(Lykke, 2010). Hill Collins (1990) benämner just etnicitet, kön och klass som de 

tre huvudsakliga grunderna till förtryck baserat på dominans-matrisen. Denna 

matris syftar till att förstå hur förtrycket tar uttryck på personliga, kulturella och 

institutionella nivåer. Då den övergripande kritiken som nått de utvalda 

reklamfilmerna främst rört etnicitet, genus och klass kommer dessa nedan förklaras 

vidare och andra inriktningar kommer utelämnas (Hill Collins, 1990).  

 

3.3.3.1 Etnicitet 

Svanberg (2018) definierar etnicitet som att identifiera sig samt att känna 

tillhörighet till en etnisk grupp. Mattsson (2010) tillägger att det handlar om 

tillhörighet till en grupp där livet ser liknande ut med fokus på till exempel ekonomi, 

kultur och språk. Termen rasifiering används för att beskriva faktumet att den 

etniska uppdelningen endast är socialt konstruerad och inte något personer föds in 

i (Svanberg, 2018). Estetiska drag som hår- och hudfärg ligger till grund för 

indelningen likväl som religion och språk som också påverkar. Dessa normer ligger 

djupt grundade med tydliga maktstrukturer (Schultz, Antorini & Csaba, 2005). 

Att göra en kategorisering enligt dessa uppdelningar skapar maktstrukturer 

(Hylland Eriksen, 1993). Olika etniciteter har olika hög status och innehar således 

ett värde som kan anses vara olika högt. Dessa maktstrukturer kan ta form genom 

indelning av människor i vita och icke-vita. Frankenberg (1993) benämner vitas roll 

som den överordnade etniciteten. Med grund i koloniseringen har de vita, allt efter 

enligt normen, haft en privilegierad roll gentemot icke-vita.  
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3.3.3.2 Genus 

Med genus innefattas alla teorier som rör det sociala könet (Jarlbro, 2006). Enligt 

Connells (2009) definition är genus en struktur som styr hur människor beter sig. 

Hur bilden på kön ser ut skiljer sig beroende på social, historisk och kulturell miljö 

(Mattson, 2010). Mattson (2010) tillägger även att vilket kön en person tillhör 

konstrueras så tidigt som vid födseln, där samtliga delas in i könsroller. Dessa roller 

åtskiljs genom utstyrsel, uppfostran med mera. Detta följer oss hela livet och man 

får kontinuerligt lära sig vad som förväntas i olika sammanhang beroende på om 

någon är man eller kvinna (Mattson, 2010). Jarlbro (2006) framlägger att det 

manliga könet har haft en roll som normen medan det kvinnliga könet refererats till 

som det avvikande könet. Kvinnan har följaktligen varit underordnad mannen och 

talats om i relation till denne. Indelning i förväntningar på de olika könen har även 

dessa alltid vara skilda. Här har kvinnan främst förväntats vara estetiskt tilltalande 

och därtill blivit bedömd utifrån detta (Jarlbro, 2006). Även Skeggs (1997) 

poängterar att kvinnan dessutom förväntas veta hur hon uppför sig kvinnligt och att 

hon självmant tar rollen som underordnad männen. Om männen porträtteras på ett 

visst sätt kan det skapa en bild hos oss hur en man är. Reklam har länge haft en 

tydlig påverkan på den manliga respektive kvinnliga indelningen och styr hur en 

ser på könsrollerna (de los Reyes & Mulinari, 2005).   

 

3.3.3.3 Klass  

Enligt Heywood (2012) är klassfrågan den djupaste och politiskt mest viktiga i 

dagens samhällsindelning. Mattson (2010) beskriver klass som den 

samhällsordning som råder mellan olika grupper i samhället, denna bygger på 

hierarkisk uppbyggnad och maktspelet dessa emellan. I många fall bedöms klass 

utifrån ekonomiska förutsättningar. Dessa klasser kan enligt Mattsson (2010) delas 

in i borgarklassen, småborgarna samt arbetarklassen. Arbetarklassen ses som de 

förtryckta och underordnade då det är dem som anställs för att jobba av de andra. 

Mattsson (2010) tillägger även att det intersektionella klasskonceptet kan delas in i 

två olika kategorier, objektiv respektive subjektiv klass. Den objektiva kategorien 

kategoriserar människor efter utbildning, inkomst samt bakgrund medan den 

subjektiva kategorin fokuserar på meningsskapandet och således beskriver 
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personens egen uppfattning om klasstillhörighet. Det är sålunda inte givet att en 

person själv anser sig tillhöra den klassen som de objektiv sett gör (Mattsson, 2010). 

  Mattson (2010) argumenterar för att klass inte enbart beror på ekonomiska 

förutsättningar och utgår i sin beskrivning utifrån fyra skilda faktorer för att avgöra 

klass. De kulturella tillgångarna med fokus på inställning till underhållning, de 

sociala tillgångarna i form av bekantskaper, samt de symboliska tillgångarna vilka 

beskrev de andra kategoriernas värde i olika sammanhang, avgör en människas 

klassnivå lika mycket som det ekonomiska kapitalet gör (Mattson, 2010). 

 En djupare förståelse för ett intersektionellt perspektiv är relevant då det är 

synsättet som antas när filmerna studeras med inriktning på de tre huvudämnena 

etnicitet, genus och klass som det tidigare redogjorts för. Då det postkoloniala samt 

det feministiska perspektivet är grundpelare i det intersektionella perspektivet är 

det därmed även relevant att ha en djupare förståelse för deras teorier.  
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4 Metod och material 

I detta avsnitt redogörs för studiens metodologiska angreppssätt. Kapitlet beskriver 

val av vetenskapsteoretisk utgångspunkt och metod, vilka urval samt avgränsningar 

som gjorts. Vidare återges den multimodala socialsemiotiska analysen ur ett 

teoretiskt perspektiv följt av den praktiska tillämpningen av denna. Slutligen 

reflekteras det över den valda metoden, dess betydelse för studien samt hur den 

vetenskapliga kvaliteten säkerställts i studien. 

4.1 Val av vetenskapsteoretisk utgångspunkt och metod 

Med utgångspunkt i den kritik som de tre utvalda reklamfilmerna mött kommer en 

multimodal socialsemiotisk analys att genomföras. Bryman (2016) poängterar att 

en kvalitativ analys är att föredra när syftet är att redogöra för hur och varför. Just 

frågan hur är central i denna studie då den ämnar förklara hur politiska 

samhällsfrågor framställs i reklamfilmer ur ett intersektionellt perspektiv. Den 

multimodala analysen lämpar sig bra när underliggande innebörder vill förstås i 

tecken. Rasmussen (2014) tillägger att den specifikt lämpar sig då flertalet 

kommunikationsformer är närvarande, som i filmerna där visuella objekt, text och 

ljud samverkar. Utifrån ett kritiskt perspektiv, med utgångspunkt i postkolonial och 

feministisk teori samt mer specifikt ur ett intersektionellt perspektiv, kommer 

underliggande maktstrukturer med ursprung i dessa perspektiv kunna identifieras 

(Young, 2003). Kvalitativa metoder syftar, till skillnad från kvantitativa, inte till att 

förklara en objektiv verklighet utan utgår från en humanistisk kunskapssyn där 

verkligheten förstås i sitt sammanhang (Falkheimer, 2014). Detta ontologiska 

förhållningssättet är bildat av ett socialt konstruktivistiskt perspektiv, som betraktar 

samhället som socialt konstruerat genom interaktioner dem och de som lever i det. 

Vidare är även det ontologiska förhållningssättet ett resultat av de antagna 

postkoloniala och feministiska traditioner som tillämpar ett kritiskt perspektiv samt 

syftar till att avslöja maktstrukturer och ojämlikheter i samhället (Prasad, 2005). 
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4.2 Urval och avgränsningar 

Backman (2008) beskriver hur den kvalitativa forskningsprocessen inledningsvis 

börjar med att samla det empiriska materialet följt av att formulera 

forskningsfrågorna. Denna studie syftar till att finna djupgående samband baserat 

på en begränsad mängd empiriskt material. Pepsis reklamkampanj “Live for Now”, 

Bianco Footwears “Equal Pay Is Not Enough” samt Gina Tricots “The way” är 

samtliga filmer med ett gemensamt syfte att lyfta politiska budskap. Gemensamt är 

dessutom att de alla kan kategoriseras som samhällsengagerande reklam och mer 

specifikt definieras som strategiska filantroper som även är öppna och offensiva. 

Detta då de samtliga fokuserar på att höja sitt företags rykte genom att prioritera 

värderingar och intressen framför dess ekonomiska vinning (Bloom och Gundlach, 

2001). Att responsen som initiativen mötte, trots detta, till största del var av negativ 

karaktär och kritiserar just dessa ställningstaganden är något som vi finner 

intressant. Nyfikenheten ligger således även till stor del som grund till urvalet som 

gjorts. Rosé (2012) poängterar att just vid en semiotisk analys är nyfikenhet en 

acceptabel grund till urval. Urvalet är även avgränsat till utgivningsdatum, alla tre 

filmer publicerades 2017 och är sålunda relativt nyutkomna, dessutom publicerades 

samtliga via den digitala kanalen Youtube. Samtliga har därtill bemötts av kritik på 

diverse sociala medier och kritiken de fått har till stor del rört intersektionella frågor 

beträffande diskriminering av etnicitet, kön och klass. En skillnad värd att nämna 

är att Pepsi insåg den stundande krisen och drog tillbaka reklamfilmen samt bad om 

ursäkt medan Bianco och Gina Tricot behöll sina filmer och istället bemötte 

kritiken. Då vårt främsta fokus riktats mot filmernas innehåll och inte på den 

specifika responsen anser vi dock denna skillnad irrelevant för studiens giltighet. 

Följaktligen kommer endast ett synnerligen litet fokus läggas på att få en 

övergripande bild av kritiken filmerna fått på sociala medier och det centrala blir 

istället den multimodala socialsemiotiska analysen. Denna avgränsning bidrar till 

att de valda frågeställningarna kommer kunna besvaras medan övrig forskning får 

överlåtas till framtida studier. 
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4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Multimodal socialsemiotisk analys 

Multimodal analys är en metod för att förstå hur olika former av kommunikation 

skapas, samverkar och förmedlar betydelser i samhället (Björkvall, 2009). Den 

multimodala socialsemiotiska analysen ger relevanta verktyg för att göra 

beskrivningar och tolkningar av vad som uttrycks i bilder och filmer (Jewitt & 

Oyama, 2001). Det ursprungliga begreppet multimodalitet refererar till ett 

perspektiv som syftar till att flera olika kommunikationsformer tas i beaktning. 

Detta kan vara semiotiska resurser som berör allt från tal och musik till gester, 

blickar och grafik (Rasmussen, 2014). I klassisk semiotik talas det om tecken men 

inom socialsemiotiken är termen istället "resurs". Detta för att inte förknippas med 

uppfattningen att "vad ett tecken står för" är förutbestämt samt givet och därmed 

inte påverkas av dess användning (van Leeuwen, 2005). Den multimodala analysen 

utgår från socialsemiotiken vilken skiljer sig från den traditionella semiotiken på 

ett flertal sätt. Den traditionella semiotiken har ett synsätt på tecken som något 

godtyckligt som bygger på överenskomna konventioner. Enligt socialsemiotiken är 

däremot relationen mellan form och mening aldrig godtycklig, flexibiliteten i 

meningsskapande processer betonas därtill. Enligt en socialsemiotisk syn går det 

aldrig att på förhand fastslå vilka betydelser en viss semiotisk resurs uttrycker, utan 

resurser får sin betydelse först i situationen där de används.  En semiotisk resurs 

inom multimodal analys kan ha en viss semiotisk potential som baseras på deras 

tidigare användning, materiella karaktär och möjliga användningsområden. Detta 

innebär en övergång från traditionell semiotik där tecken är stabila i sin betydelse 

och fungerar som enheter i ett paradigm (van Leeuwen, 2005). Det blir i analysen 

således centralt att utgå från en viss kontext och en förförståelse kring kritiken som 

riktats mot filmerna samt att denna information delas av båda författarna.  

Analysmetoden är adekvat för att exponera mönster i kommunikationsinsatser och 

utveckla en förståelse för gemensamma egenskaper hos olika 

kommunikationsformer, likt ljud-, text- och rumsformer och hur de fungerar inom 

ett socialt och kulturellt sammanhang (Rasmussen, 2014). En semiotisk modalitet 

är en organiserad uppsättning semiotiska resurser. I denna studiens praktiska 

upplägg blir reklamfilmen en semiotisk modalitet. De semiotiska resurserna filmen 
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består av är ”byggmaterialet” som är använt vid skapandet av betydelser (Björkvall, 

2009). 

 Socialsemiotiken i kombination med en multimodal analys kommer användas 

som ett verktyg för att tolka studiens tre reklamfilmer i syfte att problematisera dess 

politiska budskap utifrån intersektionalitet. Användningen av semiotiska resurser 

regleras av diskurser om kön, social klass, ras, institutionella normer och andra 

former av maktstrukturer i samhället. Detta gör det relevant att studera hur de 

semiotiska resurserna används för att kommunicera de politiska budskapen i 

reklamfilmerna (van Leeuwen, 2005). 

 

4.3.1.1 Praktisk tillämpning av analys 

Denna studies syfte är att bidra med kunskap kring politiska budskap i reklam 

genom att analysera de olika semiotiska resurser som utgör kommunikationen. Att 

använda sådan analys är vanligt för att blottlägga hierarkier, sociala relationer samt 

trovärdighet som uttrycks i exempelvis filmer. Här fokuseras det på hur dessa bilder 

konstrueras med hjälp av de semiotiska resurserna för att se helheten (Kress & van 

Leeuwen, 2006). Den multimodala socialsemiotiska analysen har delats upp i tre 

delar. Det inledande avsnittet ger bara en ytlig beskrivning av reklamfilmen, för att 

skapa en helhetsbild av filmerna och dess innehåll, innan den mer djupgående 

analysen utförs. I den andra delen riktas fokus mot olika semiotiska resurser. 

Semiotiska resurser kan definieras som de handlingar och artefakter som används 

för att kommunicera. Oavsett om det är fysiskt, som i exempelvis tal och gester eller 

om det är med hjälp av teknik (Rasmussen, 2014). Det som blir centralt är här de 

semiotiska resurser som kan förbindas med filmens politiska budskap. Analysens 

tredje del utgår från ett intersektionellt perspektiv där filmen utifrån ett 

postkolonialt och feministiskt synsätt granskas med ett fokus på genus, etnicitet och 

klass. Analysen har lagts upp på detta vis för att inte åtskilja filmerna för mycket. 

Vi isolerar inte filmerna var för sig då vi inte ämnar göra en jämförande analys utan 

istället att skapa en djupgående förståelse för samhällsengagerande reklam ur ett 

intersektionellt perspektiv. Filmerna används endast som typfall att examinera för 

att lyckas nå denna förståelse.  

  Analysen är utöver detta genomförd utifrån ett abduktivt angreppssätt. Detta 

innebär att studien under hela processen rörde oss mellan teori och empiri samt lät 

förståelsen successivt växa fram (Alvesson & Sköldberg, 1994). För att minimera 
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risken att gå miste om något användes dock en analysmall vid examinationen av 

filmerna. Detta gjordes för att varken beståndsdelarna eller helheten skulle förbises. 

Denna utarbetades innan filmerna analyserades på ett djupare plan för att det 

systematiska granskandet skulle underlättas (se bilaga 3).  När fokus låg på hur 

olika semiotiska resurser tillskrev filmerna betydelse fanns det ett flertal olika 

faktorer som bland annat identifierades. Kroppsspråk är en sådan semiotisk resurs 

som återger betydelsepotential (Machin, 2007). Kroppsspråk och ansiktsuttryck är 

semiotiska resurser vilka kommunicerar olika meddelanden beroende på 

sammanhanget (van Leeuwen, 2005). Ett annat exempel är objekt som kan 

identifieras i filmerna. Till skillnad från kroppsspråket är dessa fysiska föremål men 

har ändå samma förmåga att återge betydelsepotential. Dessa föremål har stor 

betydelse för hur filmerna konnoterar specifika värden. Det är även viktigt att se till 

en videos kontext. Den semiotiska resurs som miljön utgör bidrar med känslor och 

sinnesstämning. Dessa konnotationer hjälper också till att skapa värden för filmen 

(Machin, 2007). Vidare anses den ljudenliga och fonetiska dimensionen av 

reklamen vara en viktig semiotisk resurs. Enligt van Leeuwen (1999) har musik 

förmågan att påverka stämningen och dess värde i en film. 

  I studien användes teman och begrepp från det teoretiska ramverket som 

inkluderade bland annat genus, etnicitet och klass. Dessa applicerades på bilderna 

och gjorde att nya meningar och element kunde upptäckas i filmerna. Kvalitativ 

forskning är känd för att insamling och analys av empiriskt material kan framstå 

som något kaotisk och oorganiserad (Rennstam & Wästerfors, 2015). Utifrån nya 

insikter blev det enklare att kategorisera och dela upp de olika bilderna från de 

enskilda scenerna i filmerna och undersökningen fick ett nytt djup. Under 

inledningen av analysen applicerades ett brett förhållningssätt till de olika scenerna 

där endast politiska budskap identifierades. När de teoretiska temana sedan 

applicerades intog analysen en allt mer fokuserad form. Att kategorisera är viktigt 

för att kunna förklara och beskriva den verklighet som undersöks (Rennstam & 

Wästerfors, 2015). Författarna uppmuntrar dessutom forskare att sortera sitt 

empiriska material genom teman och ger även råd till forskarna att vara medvetna 

om sitt eget subjektiva inflytande på sorteringsprocessen samt hur resultaten kan 

begränsas av detta. Detta har problematiserats i avsnittet 4.4 av denna uppsats där 

en kritisk reflektion förs kring vårt västerländska inflytande på analyserandet och 

studiens resultat. Med detta tillvägagångssätt för kategoriseringen och 
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tematiseringen analyserades empirin för att uppnå studiens syfte och besvara 

frågeställningarna. 

 
 

4.4 Metodreflektion 

Den kvalitativa fallstudien är en metod som kan bidra med ökad förståelse för ett 

specifikt fenomen genom att kritiskt analysera och tolka det. Fallstudier lämpar sig 

dessutom när rik och detaljerad kunskap om det som studeras vill erhållas (von 

Platen, 2006). Den multimodala analysen lämpar sig väl som tillvägagångssätt då 

studiens syfte till stor del är att analysera en helhet. Det betyder att det ingår i 

metoden att analysera kontexten och förhållandet mellan de olika faktorerna. Det 

finns inom den multimodala analysen flera olika lager som ska evalueras och 

utforskas för att få ett så övergripande och riktigt resultat som möjligt (Jewitt, 

2009). De olika direkta och implicita semiotiska resurserna samverkar tillsammans 

och bidrar likvärdigt till meningsskapandet.  Den multimodala analysen är effektiv 

eftersom studien syftar till att närstudera de olika semiotiska resurserna som 

används i reklamfilmerna för att finna likheter och studera helheten. Reklamfilmer 

är multimodala ting som kan förmedla flera olika semiotiska resurser. Alla dessa 

har en potential att skapa mening och därmed är det relevant att använda sig av 

multimodal socialsemiotisk analys eftersom detta ger en utökad förståelse för dess 

totalitet (Jewitt, 2009). 

De kvantitativa kriterierna validitet, reliabilitet och objektivitet används ofta 

för att säkerställa att forskning är tillförlitlig (Heide & Simonsson, 2014). Kvale 

och Brinkmann (2009) framlägger att kvalitativa metodval ofta kritiseras för 

bristande reliabilitet och validitet då svaren som fås anses för subjektiva för att 

anses vetenskapliga. Inom kvalitativ forskning som i allmänhet utgår från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv kan det vara svårt att uppnå reliabilitet då 

materialet som analyseras kan tolkas på annat sätt av en annan forskare.  För att 

uppnå så hög transparens som möjligt är det därmed viktigt att analysen samt 

slutsatserna redovisas på ett så utförligt sätt som möjligt för att ge läsaren chansen 

att bedöma forskarens tolkningar (Trost, 2000). Sålunda försöker vi i så hög 

utsträckning som möjligt vara transparenta med hur tankegångarna har gått och 
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även påvisa en medvetenhet kring att varje individs egna erfarenheter och 

föreställningar påverkar hur materialet avläses.  De tolkningar som gjorts är 

subjektiva tolkningar av den sociala verkligheten som studeras vilket vi är väl 

medvetna om. Eftersom studien grundar sig i ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv överensstämmer detta med vår syn på verkligheten. 

Gällande reflexiviteten är vi väl medvetna om att det existerar en 

problematik beträffande vår egna kulturella bakgrund och de inneliggande 

förkunskaper vi har när det kommer till att göra kritisk analys utifrån ett 

intersektionellt perspektiv. Vi båda är västerländska, vita ungdomar i 25-årsåldern 

med stora likheter när det kommer till livssituation och bakgrund. Vi är tydliga med 

att vi inte avsiktligt byggt tolkningar och slutsatser på personliga värden. Sådana 

etiska aspekter kring forskarens roll är viktigt att ha i beaktning vid kvalitativa 

studier och detta försöker vi påvisa genom att vara medvetna om detta och genom 

att ständigt försöka vara transparenta i processen. Vi har således genom hela studien 

använt oss av teorier och perspektiv från ett flertal olika författare av skilda etnicitet 

och kön. Detta görs för att motverka risken av att personliga värderingar ska 

påverka forskningsresultatet. 
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5 Analys 

I kommande avsnitt behandlas empiri och teori. Materialet som undersökts ställs i 

relation till den teoretiska grund som det utgåtts från i studien. Analysen är indelad 

i tre nivåer. Den första består av en ytlig beskrivning av de tre reklamfilmerna för 

att ge en övergripande förståelse i för vad som kommuniceras i dem. I nästa del 

identifieras olika semiotiska vilka har en samhällsengagerande och politisk 

koppling. I analysens tredje del problematiseras dessa utifrån ett intersektionellt 

perspektiv inriktat på etnicitet, genus och klass. Analysens tredje nivå avslutas med 

en konkluderande del där samtliga filmer och inriktningar samverkar.  

5.1 Beskrivning av filmerna 

5.1.1 Pepsi ”Live for Now” 

(https://www.youtube.com/watch?v=dA5Yq1DLSmQ) 

Huvudfokuset i “Live for Now” är en manifestation som består av en stor mängd 

människor som håller skyltar med fredstecken, kärleksuttryck och texter som ”Join 

the revolution”. Framstående roller i filmen innehas av den modellen samt 

realitystjärnan Kendall Jenner, en manlig musiker samt en kvinnlig fotograf. 

Människor uppträder och dansar leende medan de rör sig längs gatorna. Vid sidan 

av gatan sker en modellfotografering där Kendall Jenner står och poserar. Hon 

avbryter sitt jobb, precis som musikern och fotografen, för att delta i 

manifestationen. Kendall Jenner drar av sig sin blonda peruk, torkar bort sitt 

läppstift med handen och äntrar manifestationen. I nästa scen står poliser uppradade 

framför demonstrationen med uttryckslösa och intetsägande ansiktsuttryck. Kendall 

Jenner går fram genom folkmassan med en burk Pepsi för att överräcka den till en 

av poliserna. Fotografen tar exalterat en bild av ögonblicket då burken överlämnas. 

Polisen börjar dricka läsken och kollar sedan med ett övertygat leende på sina 

kollegor. Pepsi-burken har lättat upp stämningen, alla jublar och en folkfest 

utbryter. 
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Under hela filmen spelas låten “Lions” med Slip Marley, vilken i stort handlar om 

hur kärlek ska övervinna hatet genom gemenskap och en enad folkrörelse. Marley 

sjunger att de är generationen, de utvalda som ska enas genom att övervinna 

mörker och våld. 

 

5.1.2 Bianco ”Equal Pay Is Not Enough” 

(https://www.youtube.com/watch?v=5xJI4zYR5o8)  

I reklamfilmen har genomgående tre kvinnor huvudrollerna - en syns först hälla upp 

kaffe i en kontorsmiljö, en syns stå vid en kopiator i en annan kontorsmiljö och en 

tredje parkerar en moped i ett garage. Ljudmässigt så hörs under hela filmen en 

kvinna som håller ett brandtal om att kvinnor borde tjäna mer än män. Vidare visas 

när kvinnorna agerar mot orättvisan. En kvinna ställer sig på en mans skrivbord och 

sparkar till en kaffekopp i riktning mot mannen med texten ”I love my boss” på. 

Kvinnan vid motorcykeln tar ansats mot en bil av märket Mercedes med texten “IM 

RICH” på registreringsskylten. I samma scen ses en upprörd man springa mot bilen, 

ur hans portfölj faller en bunt med papper, bland annat ett som föreställer en avklädd 

kvinna. Kvinnan syns sedan stå på bilens motorhuv och ursinnigt hoppa upp och 

ner. Kvinnan vid kopiatorn tar av sin sko och tittar genom en glasruta till rummet 

intill där ett större sällskap män sitter och dricker whiskey, skrattar och firar något. 

Slutscenen mynnar ut i ett crescendo där kvinnan krossar glasrutan mot männen 

med sin klacksko. Kvinnan från garaget fortsätter att hoppa våldsamt på 

motorhuven och kvinnan från den första scenen träffar mannen på kontoret med 

kaffekoppen i ansiktet samtidigt som hon skriker ut sin vrede. Till sist samlas 

glasbitarna samman och det sista som syns är klackskon följt av texten 

#WOMENNEEDMORE i vit text mot svart bakgrund. 

 

5.1.3 Gina Tricot ”The Way” (https://www.youtube.com/watch?v=5xJI4zYR5o8) 

Gina Tricot reklamfilm “The Way” inleds med texten “the number of handclaps 

you’ll see in this video equals the number of sustainable jeans we will produce this 

year”. Vidare följer bilder av kvinnor som klappar i takt, både från en industrilokal 

med Cissi Forss (känd skådespelerska med huvudroll i filmen) i täten, samt ett antal 

färgglatt klädda kvinnor i Indien. I kontorsmiljö och från industrilokalen ses 

människor arbeta samtidigt som jeansklädda kvinnor dansar till musiken som ljuder 

”Do it, do it, The Way”. Parallellt visas bilder när Cissi Forss befinner sig i Indien, 
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även där går hon runt bland arbetande människor, i detta fall på bomullsfälten. 

Bilder visas även här på kvinnor som ler medan de arbetar och klappar med i takt 

till musiken. I filmen syns även män som spelar instrument, några som åker förbi 

på ett överfyllt fordon och en stor grupp män som samlas runt Cissi Forss och iakttar 

hennes dans. Bilder visas till slut när fler och fler är med och dansar både i fabriken 

i Sverige och i den indiska byn. 

I bakgrunden spelas låten ”The Way” vilken predikar vilket ansvar Gina 

Tricot tar, hur de gör detta och vilken skillnad det gör. I refrängen sjungs 

återkommande ”Do it, do it, The Way” som en uppmaning till alla att agera hållbart 

med ett huvudsakligt fokus på bomullshanteringen. 

5.2 Multimodal analys av bilderna 

5.2.1 Pepsi ”Live for Now” 

Som Mral & Larsson (2004) nämner är förtroendet för reklam och personer inom 

branschen mycket tvivelaktigt och Pepsi har därmed liksom andra företag en 

utmaning i att nå ut till konsumenterna på ett bra sätt. Likväl förväntas de leva upp 

till det sociala ansvaret som ständigt efterfrågas (Löfgren, 2005). Utifrån en 

socialsemiotisk tolkning av filmen finns det tydliga faktorer som pekar på att detta 

funnits med i utformningen. Genom att lyssna på låttexten i musiken som spelas i 

filmen, kan ett budskap med tydlig politisk koppling identifieras. I enlighet med 

van Leeuwen (1999) bidrar den semiotiska resursen, som den kraftfulla musiken 

utgör och framförallt textraderna, till att skapa en känsla av att något är på gång. 

Stycken i låttexten redogör för förhållandet mellan kärlek och hat, om 

demonstrationer i relation till pistoler samt hur ”vi” är en rörelse. Det förmedlas att 

“vi” är den generationen som ska stå upp och göra skillnad. Utifrån detta kan 

tolkningen att Pepsi tydligt vill påvisa sin ställning för det ”goda” göras. Låttexten 

kan enligt Bloom & Gundlach (2001) ses som en öppen och offensiv predikan vilket 

kan framläggas som ett argument för att ett samhällsengagerande motiv fanns i 

filmen. Kopplat till Abratt och Sacks (1988) påstående om att konsumenterna avgör 

vilka samhällsfrågor som är positivt laddade och vilka som inte är det kan 

ställningen till Pepsis reklamfilm diskuteras. Som mottagare av kommunikationen 

som i första hand hör musiken i reklamfilmen, är det enkelt att skapa en förståelse 

för Pepsis välmenande engagemang.  
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Vidare visas skilda miljöer med speciellt fokus på omgivningen och gatorna 

där manifestationen pågår. Att det är någon form av demonstration går att konnotera 

av bilderna som visas med marscherande människor försedda med skyltar i 

kombination med uppradade poliser i framkant. Skyltarnas innehåll med fredliga 

och kärleksfulla budskap utgör en semiotisk resurs som får manifestationen att 

tolkas vara av ett fredligt ändamål. Här kan kopplingar till Enderle och Tavis (1998) 

beskrivning av syftet med CSR återfinnas. De poängterar att det är samhället i helhet 

som ska tillfredsställas. Fredskopplingen i reklamfilmen kan, i relation till Enderle 

och Tavis (1998) beskrivning av motivet med CSR, antas ha som syfte att 

tillfredsställa samhället i helhet. Att tydligt framhäva kärlek och fred genom 

manifestationsskyltarna kan tolkas som ett strategiskt val då denna fråga kan ses 

som mindre komplex och kontroversiell än andra politiskt relaterade ämnen. Att 

dessa skyltar samt annan rekvisita med så pass tydliga budskap får ett stort fokus i 

filmen kan tolkas som Pepsis vilja att generera en positiv bild av sitt varumärke 

(Enderle & Tavis, 1998). Utöver detta återfinns Pepsis burkar och flaskor flertalet 

gånger i miljön men detta får anses som en biprodukt till manifestationen som är i 

fokus. Detta kan ses som ett försök att genom en känsla skapa mervärde utöver 

produkten (Duncan & Moriarty, 1997). 

Människorna i manifestationen har ett levande och obekymrat kroppsspråk 

som tillsammans med deras leenden och dansande ger bilden av en trivsam 

stämning. Även konstnären, fotografen och Kendall Jenner bidrar med detta då de 

tycks bli lustfyllda när de ansluter till folkrörelsen. Vid vidare tolkning av de 

interaktioner och aktioner som tar plats i filmen återfinns ett flertal exempel som 

ifrågasatts och bemötts med skarp kritik. Kronologiskt sett är scenen där Kendall 

Jenner drar av sin blonda peruk, för att istället delta i organisationen i sitt naturliga 

bruna hår, den första som väcker uppmärksamhet. Denna semiotiska resurs som 

utgörs av en handling tolkas som att hennes identitet med den blonda peruken inte 

är lämpad för manifestationen då hon ska agera för en viss fråga. Bloom och 

Gundlach (2001) framlägger att samhällsengagemang i reklam är komplicerat och 

att det främst är komplext att förstå konsumenternas reaktioner till deras 

engagemang. I scenen där Kendall Jenner tar av peruken blir fallet att det 

uppbringar skilda tolkningar hos publiken. Vidare har den främsta kritiken i sociala 

medier riktats mot scenen där Kendall Jenner som anslutit till demonstrationen 

lämnar över en Pepsi-burk till en av poliserna. Polisen responderar med att dricka 
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denna, kolla med ett leende mot sin kollega och sedan mot folkmassan som börjar 

jubla. Burken som överlämnades kan således tolkas som lösningen på problemet 

vilket har kritiserats starkt. Likheterna till en specifik händelse som skedde i 

samband med Black Lives Matter-rörelsen har gjort att kritiken grundar sig i Pepsis 

agerande varvid denna fråga kan ses som trivialiserad. Det som åsyftades var en 

uppmärksammad bild av en svart kvinna som stod ansikte mot ansikte med tungt 

beväpnad polis i samband med en demonstration (Carrie Wong, 2017). Som 

Johansson och Malmsten (2009) förklarar är tolkningen av betydelserna här ett 

samspel mellan oss själva, vår identitet och kommunikationen vi utsätts för. Många 

av filmens mottagare har här reagerat på förenklingen av hela 

demonstrationssitatuationen. Detta står i kontrast till den polisbrutalitet mot svarta 

som rörelsen arbetar emot. Denna diskrepans är något som väckt kritik hos flertalet 

av konsumenterna vilka dessutom anser att Pepsi tar sig an en politisk fråga som är 

opassande för ett vinstdrivande läskföretag. Vidare kan Pepsi således anses antagit 

en fråga utanför deras “skyldighet” vilket kan vara mer problematiskt än att hålla 

sig neutral i politiska frågor. I överensstämmelse med Edelman (2017) påverkar 

nämligen negativa samhällsrelaterade budskap mer än de som anses vara 

positiva.  Här identifieras en bristande värderingskänslighet som blir diskutabel. Att 

ha konsumenterna i beaktning är som tidigare nämnt av väsentlig vikt för att lyckas 

med samhällsengagerande reklam. Genom att förstå dessa kan de tillfredsställas på 

ett bättre vis (Evans et al., 2008) vilket är något Pepsi kan anses misslyckats med.  

 

5.2.2 Bianco ”Equal Pay Is Not Enough” 

Redan 1999 förutspådde Jedbratt (1999) att det fanns en ökad medvetenhet bland 

konsumenter vilket han menade skulle leda till att det blev viktigare för företag att 

påvisa sitt sociala ansvar genom att ta ställning i samhällsfrågor. Denna förståelse 

är något som tydligt kan identifieras i Biancos reklamfilm ”Equal Pay Is Not 

Enough” och då åsyftas inte minst rösten som genomgående talar i bakgrunden. 

Rösten håller ett brandtal om att kvinnor borde tjäna mer än män eftersom deras 

konsumtion är dyrare och att jämnt fördelad betalning sålunda inte är nog. Denna 

semiotiska resurs kan väldigt tydligt kopplas till den feministiska rörelsen där 

kvinnornas underordnade roll gentemot män ämnas att synliggöras, vilket även 

tydligt kan tolkas som syftet med reklamfilmen. Feurst (1993) redogjorde för att 

varumärken i dagens konkurrerande samhälle behöver skapa mervärde utöver sin 
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produkt, en känsla som gör att de urskiljer sig från konkurrenterna. Biancos 

feministiska ställningstagande är tydligt och de tar det ett steg längre än vad som 

kan anses vara det normala förhållningssättet i frågan kring lika ersättning för alla. 

Således kan detta tolkas som att deras förhoppning är att ställningstagandet ses som 

ett mervärde vilket konsumenter tilltalas av och leder till att de vill handla av 

företaget. Dessutom kan den genomgående feministiska utläggningen baserat på 

Salmon et al.’s (1985) teori ses som ett strategiskt drag för att influera 

konsumenterna med dessa sociala och politiska åsikter.  

Miljön som visas är mestadels en kontorsmiljö men även mörkare bilder 

från ett garage förekommer. Den semiotiska resurs som kontorsmiljön utgör, i 

kombination med situationen där männen sitter i möte, kan tolkas som typiska 

mansdominanta miljöer där chefer huserar. Kvinnorna i filmerna handlar på ett sätt 

som ytterligare förstärker motivet. En kvinna står på en mans skrivbord och sparkar 

aggressivt en kaffekopp mot honom. En annan kvinna hoppar på en mans bil medan 

hon tydligt grimaserar sin ilska. En tredje kvinna skriker och slår sönder en ruta till 

rummet där ett antal män sitter kring ett mötesbord och dricker whisky. Dessa 

handlingar kan tydligt tolkas som motstånd mot männen som i filmen ses som 

motparten i konflikten om ojämlika löner. En annan semiotisk resurs som talar för 

männens värdeladdade roll i filmen kan återses i en scen där en springande man 

tappar ett dokument ur sin väska som föreställer en avklädd kvinna. Detta kan 

ytterligare tolkas som en semiotisk resurs för att mannen har tvivelaktiga ideal vilka 

kvinnorna kämpar för att förgöra. Motivet är distinkt och enligt Bloom och 

Gundlach (2001) kan det kategoriseras som tydligt, öppet och offensivt. Även 

mycket av den fysiska rekvisitan är värd att nämna som ytterligare ett bevis på det 

starka feministiska ställningstagandet. Semiotiska resurser som koppen som 

sparkas på en av männen har texten ”I love my boss” och bilen som en kvinna 

förstör har registreringsskylten ”I’m rich”. Dessa kan tolkas som strategiska 

resurser för att ytterligare poängtera det feministiska ställningstagandet. I egenskap 

av ett varumärke som säljer produkter för kvinnor kan företagets ställning enligt 

Brown och Dacin (1997) tolkas som en insats med deras förväntade sociala 

skyldigheter i åtanke. Feminismen anses vara en relevant fråga att uppbringa med 

tanke på målgruppen. Som Feurst (1993) poängterar handlar det om att förstå sin 

samtid, villkor och uppfatta marknaden som relationer, vilket kritiken som Bianco 

mötts av inte talar för att de gjort. Den feministiska frågan som gestaltas i 
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reklamfilmen har enligt kritiken väckts på fel vis och Biancos försök till att bidra 

till denna politiska fråga har istället fördömts till att vara främst sexistisk. Evans et 

al. (2008) tillägger att konsumenters erfarenheter och kunskaper spelar in i deras 

meningsskapande och då många kvinnor har upplevt filmen könsdiskriminerande 

uppskattas inte denna satiriska framställning. Kritiken fokuserar främst på att 

feminismen förlöjligas men även på kvinnors anledningar till strävan efter lika lön. 

Även här kan värderingskänsligheten som Malmsten och Johansson (2009) påpekar 

ifrågasättas då filmen som syftar att ha feministiska motiv istället anklagas för det 

motsatta.  

 

5.2.3 Gina Tricot ”The Way” 

Gina Tricots reklamfilm bygger till stor del på den etiska sfär där konsumenternas 

efterfrågan av etik och respekt för människor och miljö ligger till grund (Jedbratt, 

1999). Låten som likt filmen heter ”The Way” visar tydligt att företaget är både 

öppet och offensivt med sitt samhällsengagemang, vilket Bloom och Gundlach 

(2001) diskuterar.  Låten är av beskrivande form och framlägger på vilket sätt Gina 

Tricot arbetar för miljön genom sin jeansproduktion och främst i framtagandet av 

bomull. Musiken framstår som en viktig semiotisk resurs och i låten sjunger Cissi 

Forss ”Do it, do it the way” och målar upp en tydlig beskrivning av jeansens 

produktionsresa från bomullsfälten i Indien till lokalerna i Borås. Det förmedlas 

även en uppmaning till konsumenterna om ställningstagande och agerande genom 

texten ”You can do it, you can do it better”. Musiken och dess text tolkas här som 

en semiotisk resurs som har för avsikt att vägleda mot ett bättre samhälle men också 

inspirera konsumenter till bättre omdöme och sålunda bättre handlande (Marvin et 

al., 2013). 

Vidare är miljöerna i filmen en semiotisk resurs som kan tolkas vara 

strategiskt utvalda om man utgår ifrån konceptet CSR. Valet att visa hela 

produktionen från Borås till Indien, med bilder på välskötta bomullsfält och en bra 

hantering av kemiska medel kan tolkas som ett tydligt agerande för att påvisa 

företagets samhällsengagemang som samhällsgynnande. Utifrån Marvin et al.’s 

(2013) tankar kring CSR är det stor chans att ett sådant initiativ förstärker Gina 

Tricots varumärke och skapar ett mervärde utöver dess produkter.   

Genom att djupgående studera semiotiska resurser i form av människor, 

dess kroppsspråk och gester i filmen kan flera budskap identifieras.  Att flertalet 
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människor i filmen dansar och ler kan tolkas som att de är lyckliga, vilket är något 

som att Gina Tricot sannolikt vill påvisa att medarbetarna är i samband med sitt 

arbete. Att kvinnorna som arbetar ute på bomullsfälten dansar och ler medan de 

arbetar tolkas som ett sätt att belysa att de är välmående och behandlas bra i deras 

arbetssituation. Männen som närvarar i videon är passiva i förhållande till 

kvinnorna. Bortsett från de män som spelar instrument agerar de mest åskådare till 

Cissi Forss. Detta indikerar att det främst är kvinnor som arbetar i Gina Tricots 

produktion. Om denna gestaltning med att påvisa en sådan bild är företagets motiv 

består dock som obesvarat. Även på huvudkontoret i Borås förmedlas en stämning 

av välmående och lycka hos de anställda utifrån leenden och kroppsspråk.  

I princip varje scen innehåller människor som klappar sina händer. En text i 

filmens inledning förklarar att antalet handklappningar i filmen motsvarar antalet 

jeans som företaget miljövänligt producerar under ett år. Här visualiserar Gina 

Tricot siffermässigt sitt engagemang och framhäver det företaget gör bra i kontrast 

till mindre positiva aspekterna, vilket Robin och Reidenbach (1987) nämner som 

ett CSR-verktyg. En annan interaktion som kan urskiljas i filmen är flertalet 

tillfällen då Cissi Forss står och sjunger ”Do it, do it better” framför arbetande 

kvinnor på de indiska bomullsfälten. Kombinationen med musiken, miljön och 

människorna kan i det upplägget tolkas som en uppmaning till att kvinnorna ska 

arbeta bättre. Detta är något som väckt kritik där Cissi Forss ses som en vit kvinna 

av överklassen som beordrar fattiga och hårt slitande indiska kvinnor. Feurst (1993) 

menar att de två viktigaste aspekterna för att lyckas med samhällsengagerande 

marknadsföring är kunskap om omvärlden samt att förstå relationer och 

värderingar. Detta är något som Gina Tricot vid denna gestaltning inte lyckats med 

och värderingskänsligheten som Malmsten och Johansson (2009) argumenterar för 

kan därmed ifrågasättas.  

Haley (1996) påvisar att en framgångsrik marknadsföring bygger på ett 

tydligt band mellan företagets värdegrunder och den kommunikation som återfinns 

i deras marknadsföring. Gina Tricot kan, baserat på Haley’s (1996) definition av 

framgångsrik marknadsföring som när det finns ett band mellan värdegrunder och 

marknadsföringskommunikation, anses ha misslyckats med detta. Den 

miljörelaterade kritiken som företaget fått via sociala medier kan tolkas som ett 

fördömande av just detta samband. De anklagas för att förhöja sitt 

miljöengagemang genom att kommunicera något felaktigt. Rent praktiskt handlar 
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det om att deras val av BCI-bomull inte alls är hållbart utan endast bättre än den 

allra värsta sorten. Denna, enligt konsumenterna, falska marknadsföring kan 

således ses som ett misslyckande i företagets syfte att påvisa sitt ställningstagande 

och locka konsumenter som delar dessa åsikter. Denna typ av felaktig 

marknadsföring kallas Greenwashing och beskrivs enligt Adler et al. (2007) som 

ett företags sätt att försköna sin miljöpåverkan och ge en vilseledande bild för att 

höja sitt eget rykte istället för att faktiskt bidra som de utmålar sig att göra. Det 

framstår som att de vill förmedla CSR-relaterat engagemang och därmed gestaltar 

det som att samhället i stort tillfredsställs (Enderle & Tavis 1998).   

5.3 Filmerna ur ett intersektionellt perspektiv 

5.3.1 Pepsi ”Live for Now” 

5.3.1.1 Etnicitet 

Det postkoloniala perspektivet fokuserar främst på diskriminering kopplat till 

etnicitet och ras vilket är ett av de tre teman som denna studie är fokuserad till 

(Young 2003). I videon är det tydligt att Pepsi haft mångfald i åtanke då filmen 

inkluderar människor av till synes totalt skilda etniciteter. Enligt Svanberg (2018) 

kan dessa estetiska drag som hår- och hudfärg ligga till grund för indelningen men 

även religion och språk. I filmen kan människor med olika hår och hudfärg 

identifieras och även olika religioner gestaltas. Fotografen med slöja och männen 

med kufi kan med dessa symboliska plagg antas vara muslimer. Manifestationen, 

som till synes verkar handla om kampen för fred och kärlek, är det som kopplar 

samman alla och åsidosätter de etniska uppdelningarna. Alla kämpar för kärleken 

och det är tydligt att Pepsi vill påvisa att alla är välkomna i denna folkrörelse.  
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Skärmavbild 1 

 
Skärmavbild 2 

 

Hylland Eriksen (1993) framlägger att uppdelningar som görs baserat på etniciteter 

också bygger på att dessa har olika hög status och värde. Baserat på det kan scenen 

där Kendall Jenner byter skepnad från att ha blont hår, en åtsittande klänning och 

smink till att dra av den blonda peruken för att bli mörkhårig, smeta av sig läppstiftet 

och byta utstyrsel till mer avslappnad i jeans diskuteras. Dessa maktindelningar tar 

nämligen ofta form genom indelningen vita och inte vita. Att hennes mörkhåriga, 

vardagsklädda, mer osminkade identitet tar vid när hon ska gå ut för att delta i 

manifestationen kan tolkas som kontroversiellt. Sett ur ett postkolonialt perspektiv, 

som grundar sig i Frankenbergs (1993) teori om vita som den överordnade och 

privilegierade etniciteten kan denna scen ses som en vinkel där den blonda, 

uppklädda och sminkade versionen av Kendall Jenner är av högre värde då den är 

passande i hennes modelljobb.  
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Skärmavbild 3 

 

Studeras detta i förhållande till begreppet “the other” kan det vidare diskuteras. 

Konceptet fokuserar som tidigare nämnt på att studera olikheter som skiljer sig från 

majoriteten med syfte att förstå vilken mening verket, i detta fall filmen, ämnar 

belysa (Prasad, 2005). Perspektivet som främst fokuserar på att något är avvikande 

det majoritära kan inte antas fullt ut då filmen visar en bred målgrupp som Kendall 

Jenner kan ta plats i oavsett utseende. Dock redogör Hall (1997) enligt detta 

perspektiv för maktskillnader mellan motpolerna vita - icke-vita, maskulinitet - 

femininitet samt överklass - underordnad vilka i filmens fall är relevanta att gå 

djupare in på. Som tidigare nämnt kan det tolkas som att filmen syftar till att 

framställa att Kendall Jenners olika utseenden är passande för olika situationer. 

“The other” lyfter fram vita som en överklass gentemot icke-vita som är 

underordnade vilket trots filmens i övrigt etniska mångfald kan appliceras på scenen 

med peruken. Liksom det tidigare argumenterats för framställs Kendall Jenner, 

även utifrån konceptet “the other” som “passande” för olika syften beroende av 

hennes yttre. Att hennes blonda skepnad passar bättre för en modefotografering i 

kontrast till hennes mörkhåriga motsvarighet är det första som kan ifrågasättas 

utifrån detta. Adderat till detta kan faktumet att Kendall Jenner byter om från 

klänningen hon bär och torkar bort sitt smink enligt Skeggs (1997) tolkas som en 

handling för att växla från en mer feminin till en mer maskulin identitet. Att denna 

förändring görs inför hennes deltagande i manifestationen kan enligt Butlers (2007) 

feministiska teori om tolkas som att de maskulina överordnade dragen är mer 

passande när en sådan aktion ska ske. Till sist kan även motpolerna överordnad - 

underordnad ur ett etnicitetsperspektiv diskuteras. Hennes olika skepnader anses 
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som nämnts passande för olika situationer. Det blonda utseendet tolkas här vara mer 

lämpligt för modellfotograferingen. Denna blonda identitet är således överordnad 

då denna utseendemässigt anses mer passande för modelljobbet medan hennes 

mörkhåriga motsvarighet istället tillhör den allt folkligare demonstrationen 

(Jarlbro, 2006). En annan central faktor som är förenad med etnicitetsfrågan är 

huruvida det tagits hänsyn till rådande omständigheter och då åsyftas kritiken som 

var sammankopplad med Black Lives Matter-rörelsen. Ur ett intersektionellt 

perspektiv blir distinktionen mellan mottagarnas upplevelser av polisbrutalitet och 

den trivialiserade bild man målar upp av demonstrationen kontroversiell.  

 

5.3.1.2 Genus 

Vid närmare studerande av filmen framstår det tydligt att Pepsi även haft 

genusaspekter i åtanke vid utformandet av filmen. Det finns dock fortfarande scener 

som kan anses problematiska och därmed diskuteras. Connells (2009) beskriver 

genus som en struktur av hur människor beter sig, Mattson (2010) tillägger att 

denna struktur skiljer sig beroende på social, historisk och kulturell miljö. 

Fördelningen av människorna i filmen är jämbördig och antalet kvinnor och män 

uppskattas vara ungefär likvärdigt. Det förekommer även personer som kan tolkas 

som transpersoner i filmen. Detta kan ses som ett ytterligare tydligt exempel för hur 

Pepsi vill framhäva den könsrelaterade mångfalden, vilket ur ett genusperspektiv 

anses positivt. 

 
Skärmavbild 4 

 

Ur ett genusperspektiv kan dock de olika representationerna och deras relation till 

varandra ifrågasättas. Studeras till exempel poliserna i filmen är samtliga av dessa 
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män. Polisyrket kan ses som en roll med makt gentemot gemene man och som 

Jarlbro (2006) poängterar är kvinnan ofta underordnad mannen som ses som 

normen. Studeras de förväntningarna som finns på de olika könen, där kvinnor 

ständigt förväntas vara estetiskt tilltalande och blir bedömda utifrån sitt yttre, kan 

Kendall Jenners blonda, sminkade och uppklädda version kopplas till detta faktum 

(Jarlbro, 2006). Skeggs (1997) tillägger att det finns könsstrukturer som styr 

kvinnan till att självmant ta rollen som underordnad mannen och uppföra sig 

kvinnligt. Detta faktum är det dock tydligt att Pepsi ämnar vända på genom att 

använda Kendall Jenner som huvudkaraktär och ”hjälte”. Genom att vara den som 

bestämt korsar folkmassan för att ta kontakt med poliserna visar hon tydligt att hon 

inte agerar ”kvinnligt” eller underordnat mannen utan snarare tvärtom. Det som 

dock kan ifrågasättas är det faktum att hon som känd kvinna tar sig fram till den 

sammanbitna, manlige polisen och charmar honom med hjälp av en läskburk. Att 

på ett stereotypiskt sätt måla upp hennes handlande som hänförande och 

uppvaktande kan ses som problematiskt. Det kan sålunda ifrågasättas om det var 

hennes feminina utseende som övertygar de manliga poliserna eller om de hade 

blivit lika övertygande om en man lämnat över Pepsi-burken.   

 

 
Skärmavbild 5 

 

5.3.1.3 Klass 

Mattson (2010) framlägger klass som samhällsordningen mellan de olika grupperna 

som finns i samhället samt att det bygger på den hierarkiska uppbyggnaden och 

maktspelet mellan dessa. I reklamfilmen kan poliserna och folkmassan således 

identifieras som två olika grupper utifrån vilka hierarki och makt kan diskuteras. 
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Poliserna, som syns i flertalet scener, har i sin yrkesroll en självklar makt och i 

filmen står de upp mot en stor mängd människor som demonstrerar.  

 

 
Skärmavbild 6 

 

Kendall Jenners roll kan likaså tolkas som kontroversiell när klassrelationen och 

dess struktur belyses. Kendall Jenner är en världskänd modell samt realityshow-

stjärna som är omtvistad och antas ha en väldigt bra ekonomi, vilket enligt Mattsson 

(2010) är avgörande för vilken klass en person tillhör. Ur ett klassrelaterat synsätt 

kan det ses som problematiskt att använda sig av en person med sådana attribut när 

det kommer till reklam som lyfter politiska budskap. Att hon anses tillhöra en 

överklass gör att färre har möjlighet att relatera och sympatisera med henne. Att den 

enda välkända personen i filmen får rollen som skapar en positiv upplösning av 

demonstrationen kan ses som att det är just på grund av hennes makt och höga 

status.   

Att denna handling genomförs på ett oerhört ohämmat sätt ger ytterligare 

belägg för att hennes status och klass spelar roll. Hennes aktion och i synnerhet 

hennes status tolkas som starkt bidragande till att hon övertygar polisen. När att hon 

passerar genom folkmängden och får den avgörande rollen får de övriga 

demonstranterna en underordnad roll i förhållande till henne. Det kan även tolkas 

som att resterande deltagare förlorar status och makt när deras aktiva 

ställningstagande blir en parentes till Kendall Jenner som tar ett mer avgörande 

ansvar och övertygar poliserna.  Att låta någon av så hög klass representera 

demonstranter och de värden som de står för kan anses opassande.   
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Skärmavbild 7 

 
Skärmavbild 8 

 

5.3.2 Bianco ”Equal Pay Is Not Enough” 

5.3.2.1 Etnicitet 

Enligt Hylland Eriksen (1993) är estetiska drag i form av hår och hudfärg underlag 

för en strukturell indelning vilket även kan baseras på religion och språk. Studeras 

detta i filmen kan de kvinnliga personerna som identifieras anses ha en mångfald 

då de utseendemässigt skiljer sig från varandra både till hud- och hårfärg. Deras 

religioner och språk kan inte urskiljas utifrån filmen. De status eller maktstrukturer 

som Hylland Eriksen (1993) diskuterar kan således inte registreras inbördes mellan 

kvinnorna. Dessa inneboende maktförhållanden blir dessutom än svårare att avgöra 

då kvinnorna inte heller syns i någon gemensam scen. Bland männen finns tydliga 

strukturer som kan belysas, dessa gestaltas av att alla männen som visas i filmen 

ger intryck av att vara i chefspositioner och är vita. Hylland Eriksen (1993) påpekar 
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att olika etniciteter har olika hög status och värde samt att denna uppdelning ofta 

sker mellan vita och icke-vita där de vita har övermakten. I detta fall är detta 

konkretiserat då personerna har liknande attribut och utseendemässiga drag. 

Chefspositioner betyder mycket makt och att samtliga chefer är vita kan således 

tolkas till att deras etnicitet har haft betydelse när de erhållit dessa maktfulla roller. 

 

5.3.2.2 Genus 

De los Reyes (2005) redogör för att reklam länge haft en tydlig påverkan på hur den 

manliga respektive kvinnliga rollen framställs. Författaren tillägger att hur könen 

framställs i reklamen kan ge en bild av hur en ska bete sig som respektive kön. 

Baserat på detta kan det i filmen identifieras ett tydligt ställningstagande där Bianco 

lyfter genusfrågan och ifrågasätter könsstrukturer och den maktfördelning som 

finns. 

 

 
Skärmavbild 9 

 

  I filmen hörs berättarrösten säga ”and it seems like most women are not even 

angry about it”. Detta kan tolkas som att kvinnorna som benämns lever upp till 

förväntningarna som finns på dem och följaktligen självmant antar en underordnad 

roll gentemot mannen vilket går i linje med det Connell (2009) redogjort för. 

Connells (2009) definierar vidare genus som en struktur för hur människor beter sig 

vilket kan förstås vara underliggande då kvinnorna som berättarrösten talar om inte 

ställer sig upp mot männen i deras position. I filmen, som dock uttrycker sig kritiskt 

mot dessa strukturer, följer ställningstagandet ”but we should be” och olika 
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aktioner från kvinnor som reagerar mot denna underordnad. Mattson (2010) nämner 

att personers roller konstrueras redan vid uppfostran samt att dessa följer med oss 

hela livet och styr hur en förväntas handla i olika sammanhang beroende på kön. 

Kvinnornas handlingar i filmen tolkas således som ett kraftigt ställningstagande 

mot dessa. 

 

 
Skärmavbild 10 

 
Skärmavbild 11 

 

Om rollerna i filmen vidare studeras ses kvinnorna utföra administrativa uppgifter 

som att skriva ut papper och fylla på kaffe medan männen sitter vid sina skrivbord 

eller i möte med andra män. Detta kan ses som ett exempel på hur de två könen 

skiljer sig beroende på social, historisk och kulturell miljö (Mattson, 2010). 

Omständigheten att samtliga som har dominanta chefsroller i filmen är män förstås 

genom Jarlbros (2006) faktum att det manliga könet är normen medan kvinnan är 
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det avvikande i dessa sammanhang. Kvinnan har sedan länge setts underordnad 

mannen och talats om i relation till denne vilket är maktstrukturer som kvinnorna i 

filmen ämnar ändra på.  

 

 
Skärmavbild 12 

 

Ståndpunkten i filmen är att påvisa att jämställd lön inte är nog eftersom kvinnor 

behöver mer då produkterna de behöver i sitt liv är dyrare. Här framläggs 

frisörbesök och underkläder som exempel, båda saker för kvinnornas yttre. Jarlbro 

(2006) nämner att kvinnan ständigt förväntas vara estetiskt tilltalande och bli 

bedömd utifrån detta. Reklamfilmens budskap kring att kvinnor behöver mer 

resurser för att värna om dessa ideal kan i relation till Jarlbros (2006) poäng ses 

som en maktmarkering där kvinnor reduceras till något så litet som deras yttre. I 

filmen kan dessutom tilläggas att kvinnorna, som syns, är sminkade och välklädda 

vilket kan tolkas som ett sätt att poängtera att de lever upp till förväntningarna som 

finns på dem. Ytterligare textutdrag som kan tolkas i relation med det ständiga 

kravet på kvinnors tilltalande yttre är meningen “he doesn’t need a new outfit for 

every new occasion”. Implicit kan denna mening anses påstå att kvinnor förväntas 

ha en ny utstyrsel för varje tillfälle och de skilda förväntningarna på de olika könen 

fastslås ytterligare. Ur ett genusperspektiv framstår givetvis denna uppdelning 

mellan könen som problematisk. I filmen ironiseras män till en grupp och det påstås 

bland annat att män använder body lotion i ansiktet. Retoriskt sätt målas här upp en 

bild av att män är obegåvade och att kvinnor på grund av detta inte ska tjäna mindre 

än dem. Sålunda särskiljs de två könen som om att de i sin natur är av helt olika 
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slag och männen framställs som en ond motpol till kvinnorna som kämpar för 

jämlika förhållanden. 

 

 
Skärmavbild 13 

 

Studeras genussituationen vidare med “the other”-konceptet i åtanke går alla 

aktuella typer av de maktdimensioner som Hall (1997) nämner att identifiera. Det 

tydligaste är självklart män kontra kvinnor och manlighet gentemot kvinnlighet. 

Med den aktuella kontexten och dess diskussionsämne följer naturligt även 

överklass mot underklass. Vita gentemot icke-vita kan även identifieras då samtliga 

män med chefspositioner i filmen är vita. Eftersom Bianco tydligt syftar till att 

ifrågasätta den ojämna situationen kan därmed faktumet att endast vita män syns i 

chefsrollerna tolkas som en överdriven bild av dagens situation. Denna överdrivna 

bild används för att förtydliga hur Bianco anser att situationen inte bör se ut och 

ämnar att tydligt blottlägga de könsrelaterade maktstrukturerna.  

När filmen studeras vidare identifieras tydliga exempel på hur könsladdade 

och maktrelaterade kulturella symboler används för att gestalta könen. Skon som 

krossar glaset i slutscenen tolkas med genus i beaktning som en symbol för 

krossandet av glastaket. Glastaket är som nämnt det osynliga hinder som hindrar 

kvinnor från att avancera till den absoluta toppen i organisationer (Morisson et al., 

1987). Här gestaltas krossandet av denna strukturella barriär med hjälp av en 

semiotisk resurs. 
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Skärmavbild 14 

 

Männen framställs, utöver i sina roller som chefer, även via kroppsspråk 

och gester som självupptagna med en stor medvetenhet för deras övertag mot 

kvinnorna. Registreringsskylten med texten “IM RICH”, koppen med texten “I 

love my boss”, whiskeyn och cigarrerna på mötet samt den förnedrande 

nakenbilden som faller ur väskan är exempel på symboler som tydligt används för 

att förmedla en viss bild av männen.  

 

 
Skärmavbild 15 

 

 

Kvinnorna framställs utöver sin underordnade roll även som ytliga. Detta 

uttrycker sig allra främst genom berättarrösten som säger att kvinnor behöver mer 

pengar för att ha råd med till exempel sina underkläder och frisörbesök. Dessa 
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exempel blir symboler som förminskar kvinnorna till dess utseende och kan således 

tolkas som något som förminskar hela den feministiska rörelsen och de orättvisor 

som den faktiskt ämnar belysa (Butler, 2007). Den främsta kritiken filmen har fått 

rör just detta, kritikerna anser att försöket att ta ansvar för ett jämställt samhälle 

mynnar ut i en förnedring av kvinnorna genom att dyra produkter lyfts upp som 

motiv istället för deras lika värde gentemot männen. Sålunda anser kritikerna att 

kvinnor förminskas till sitt utseende istället för att höjas till att vara lika mycket 

värda som män och därmed tjäna lika mycket.   

 

5.3.2.3 Klass 

Som Heywood (2012) poängterar bygger klassfrågan på olika grupper i samhället, 

den hierarkiska uppbyggnaden och hur maktspelet ser ut mellan dessa grupper. I 

filmen syns tydliga klasskillnader och via kontexten som berättarrösten lägger ut är 

belysandet av denna särskillnad syftet med hela filmen. Som Heywood (2012) 

nämner bedöms klass ofta utifrån ekonomiska förutsättningar, vilket ägnas mycket 

fokus i filmen. 

  Enligt Mattson (2010) finns det två olika sätt att se på klasskonceptet, 

objektivt och subjektivt. Objektivt kategoriseras människor i klass baserat på 

utbildning, inkomst och bakgrund medan de ur ett subjektivt synsätt istället 

fokuserar på hur personen själv uppfattar sin klass. Med filmens tydliga 

feministiska överdrift späs föreställningen om att män objektivt tillhör en högre 

ordning med maktinnehav och starkare ekonomiska förutsättningar på. Det är därtill 

tydligt att männen gestaltas som att de subjektivt upplever sig tillhöra en hög klass. 

Faktumet att en av männen kör en exklusiv bil med registreringsskylten “IM RICH” 

i kontrast till kvinnan som ses anlända på en mindre exklusiv vespa kan även detta 

framläggas som en bekräftelse på den subjektiva klasskillnaden. Ett ytterligare 

bevis på klasskillnaderna är faktumet att männen i mötesrummet avnjuter exklusiva 

varor som skaldjur, cigarrer och whiskey på mötet medan kvinnan framställs arbeta 

administrativt för dem vilket även kan påvisa männens förhöjda status. En tydlig 

klasskillnad mellan de olika könen kan således urskiljas i rollerna de har i filmen.  
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Skärmavbild 16 

 
Skärmavbild 17 

 

5.3.3 Gina Tricot ”The Way” 

5.3.3.1 Etnicitet 

Delar av den kritik som riktats mot Gina Tricot har syftat till deras 

miljöengagemang och Greenwashing.  Utöver detta har reklamfilmen fördömts för 

rasistiska och koloniala tendenser. Vitas roll som den överordnade etniciteten är 

etablerad med sin grund i koloniseringen (Frankenberg 1993). Att som i Gina 

Tricots fall välja en vit priviligierad kvinna som dansar bland hårt slitande indiska 

kvinnor kan bidra till att stärka sådana strukturer på ett problematiskt sätt. I flera 

scener går Cissi Forss runt på ett bomullsfält, dansar runt och blåser i växterna. Hon 

förklarar även hur bomullsprocessen går till. Att hon som vit och överordnad 

kommer och förklarar processen medan de indiska kvinnorna arbetar i bakgrunden 

bidrar intensivt till problematiken. Således antyds att vita människor behöver 

komma ner och lära folket i Indien hur saker och ting fungerar, vilket enligt 
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Frankenbergs (1993) teori om postkolonialism ytterligare gestaltar hur vitas 

överordnad lever kvar. I en annan scen påbyggs detta ytterligare när Cissi Forss 

sjunger om hur lantbrukare lärs att det är viktigt att placera sina barn i skolan vilket 

även det tydligt kan kopplas till vitas övermakt mot icke-vita.  

 

 
Skärmavbild 18 

 

Med utgångspunkt i begreppet “the other” blir det tydligt att människorna 

i Indien framställs som de andra, de avvikande i jämförelse med Cissi Forss och de 

anställda i Borås. Som tidigare nämnts syns tydliga maktdimensioner och flertalet 

av dessa uppdelningar återfinns i koppling till konceptet “the other” (Jarlbro, 

2005).  Maktdimensionerna i vitas makt över icke-vita samt överklassen jämfört 

med underordnade samspelar i filmen och blir väldigt framstående. Di Leonardos 

(1998) definition av exploatering bygger på grunderna i den historiska uppdelning 

som innebar maktskillnader mellan vita och icke-vita, vilket även det är relaterbart 

när filmen studeras. Exploateringen kan identifieras som väl närvarande vilket syns 

inte minst i form av gestaltningen av kläd- och miljöskillnader mellan länderna. Ur 

ett synsätt kopplat till “the other” framläggs diskriminering av de avvikande som 

värst när framställningen av denna kultur är för den normativa kulturens egen 

vinning. Då Gina Tricot genom filmen ämnar påvisa sitt miljöengagemang hela 

vägen från Sverige till Indien kan den indiska kulturen vara en del av deras 

förhoppning att vinna förtroende hos sina kunder och kan således anses vara av den 

värsta sortens diskriminering. 
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Skärmavbild 19 

 

Ett annat faktum som går att koppla till etnicitetsfrågan är hur scenerna från 

lokalerna i Borås är utformade. En av frontkvinnorna som dansar med Cissi Forss 

är icke-vit men i övrigt är det endast vita kvinnor som närvarar. Estetiska drag som 

hår- och hudfärg ligger enligt Schultz et al. (2015) till grund för en etnisk indelning 

och på flera av scenerna från Borås visas en extremt homogen grupp upp. Alla i 

filmen har liknande utseende och är yngre till medelålders kvinnor. Att framstående 

befattningar som i detta fall designtjänster endast får representeras av vita kvinnor 

med liknande attribut kan kopplas till etniskt diskriminerande strukturer. 

 

 
Skärmavbild 20 
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5.3.3.2 Genus 

Mattson (2010) framlägger att könsindelningen konstrueras vid födseln och alla 

delas in i könsroller. En sådan bestämd indelning kan distinkt urskiljas i Gina 

Tricots reklamfilm. Kvinnorna och männen har väldigt skilda roller i filmen och 

framförallt skiljer de arbetsuppgifter som utförs. Samtliga som arbetar på fabriken 

i Borås är kvinnor och likaså alla som arbetar på bomullsfälten i Indien. Männen 

som syns i filmen är herdar, musiker eller arbetar med kemiska medel. Merparten 

av dem står dock bara och beskådar Cissi Forss när hon dansar och sjunger. Detta 

kan anses värdeladdat och hennes utseende kan i dessa scener tolkas som något 

männen bedömer. Att många män dessutom framställs i en roll där de inte arbetar 

utan endast kvinnorna utgör det slitsamma arbetet på fälten kan även det ur ett 

kritiskt perspektiv bli problematiskt. Detta framställer en bild av att kvinnorna är 

utsatta i en stor omfattning och därmed underordnade i kontrast till männen. Enligt 

Jarlbro (2006) finns skilda förväntningar på de olika könen och kvinnan har 

förväntningen om att ständigt vara estetiskt tilltalande, veta hur hon ska uppföra sig 

kvinnligt och ta en underordnad roll mot mannen. Studeras Cissi Forss när hon 

dansar runt bland människorna i Indien är det däremot tydligt att hon inte tar någon 

underordnad roll gentemot männen utan istället agerar dominant. Cissis Forss 

beteende kan därmed ses som något som istället motsätter sig dessa 

mansdominerande strukturer. Ett yttermera belägg som talar emot de normativa 

genusrelaterade maktstrukturerna är faktumet att personen som i filmen kan antas 

vara företagets chef är en kvinna. Således finns det både positiva och negativa 

aspekter när filmen belyses i skenet av ett kritiskt genustänk.  
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Skärmavbild 21 

 
Skärmavbild 22 

 

5.3.3.3 Klass 

Exotifiering kan beskrivas som en underliggande och dold form av rasism. Denna 

tar plats när den egna kulturen sätts i fokus och utomstående kulturer ses som 

avvikande, sällsynta och främmande. Den avvikande kulturen kan ses bli förnedrad 

och förenklas ofta i utformandet som syns i till exempel bilder och reklamfilmer (di 

Leonardo, 1998). Det finns många semiotiska resurser i filmen som kan associeras 

till en sådan beskrivning. En stereotypisk, förenklad och förklenande bild målas upp 

av landet Indien, dess kultur och dess folk. På en spartansk och fattig gårdsplan 

utspelar sig en scen med ett dansnummer där ett flertal kvinnor dansar i färgglada 

klänningar och hela konceptet känns väldigt exotifierande. 

 

 
Skärmavbild 23 
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 I en annan scen kör en överlastad trehjulig motorcykel förbi på en landsväg. Denna 

är fylld på höjden med grejer, totalt överlastad och det sitter ett flertal personer på 

dess flak. Detta kan också liknas med en symbol som konnoterar till fattiga länder 

och ett mindre utvecklat samhälle. De enkla halvfärdiga husen, de kaosartade 

elledningarna samt soporna på marken kan lätt ställas i kontrast med bilderna från 

huvudkontoret i Sverige där allt är modernt och lyxigt. Detta kan sammankopplas 

till Mattsons (2010) belägg för att klass utgörs av de ekonomiska tillgångarna. I 

aktuellt fall har de anställda på huvudkontoret i Sverige ett stort övertag utifrån det 

mesta som kan utläsas i filmen. Denna framställning av Indien och dess kultur som 

den avvikande gentemot normkulturen, i detta fall den västerländska kulturen i 

Borås, är ett typiskt exempel på exotifiering och maktskillnaderna går tydligt att 

urskilja (Ziff & Rao, 1997). 

 

 
Skärmavbild 24 

 
Som Mattson (2010) beskriver är klass en samhällsordning mellan grupper i 

samhället och den bygger på hierarkin och maktspelet mellan dessa. I denna kontext 

kan kvinnorna som arbetar på bomullsfälten i Indien anses vara den arbetarklass 

som arbetar under de anställda på huvudkontoret i Borås. Följaktligen kan deras 

underordnad göra att de är förtryckta av klasskillnadernas 

maktdimension.  Faktumet att Cissi Forss åker ner till Indien för att ”övervaka” 

produktionen där nere spär på denna underordnad och maktskillnad ytterligare. 

Mattson (2010) nämner även den objektiva klassindelningen där människor delas 
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in beroende på utbildning, inkomst och bakgrund. Även denna typ av klasskillnad 

och förtryck blir tydlig när Cissi Forss i sången sjunger om varför produktionen 

sker på sättet den gör och manar på de arbetande människorna med ”do it, do it”. 

Detta kan tolkas som ett exempel på hur hennes inkomst, utbildning och bakgrund 

ses som en status som gör att hon förstår produktionen bättre än de som faktiskt 

jobbar med det dagligen i Indien. 

 

 
Skärmavbild 25 

 

5.3.4 Konkluderande intersektionell analys 

Med tanke på att det intersektionella tankesättet handlar mycket om hur olika 

strukturer och maktdimensioner samverkar och inte bör isoleras från varandra 

kommer analysen avslutas med en konkluderande del. Här kopplas centrala delar 

ur analysen samman och intersektionella mönster som identifierats sätts i 

perspektiv till varandra.  

 

Efter att djupgående studerat samtliga tre filmer går det att identifiera en del 

gemensamma faktorer och mönster inom de tre intersektionella temana. Ett 

genomgående ämne som identifieras i alla tre filmer är distinktionen mellan vi och 

dem där ”vi” är de normala medan “de andra” är de avvikande. I Pepsis film speglas 

distinktionen kopplad till ”the other”-konceptet av scenen när Kendall Jenner 

slänger av sin peruk. Att hon byter skepnad och går från blond, sminkad och 

uppklädd till sitt naturliga brunhåriga utseende när hon lämnar 

modellfotograferingen blir kontroversiellt ur ett etnicitetsperspektiv. Detta hänger 
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samman med klassfrågan då det kan ses som att den blonda versionen av henne är 

mer lämplig för den lyxigare modellfotograferingen i kontrast till den folkstyrda 

demonstrationen. Klassmässigt förminskas dessutom folkmassan och de övriga 

demonstranterna till något sekundärt och avvikande. Vidare kan Kendall Jenners 

roll överlag anses ha en överordnad roll på grund av hennes status som en välkänd 

person. Att hon utseendemässigt stereotypiseras till något ytligt i samband med 

fotograferingen kan dessutom ses problematiskt ur ett genusperspektiv. Situationen 

blir därmed kontroversiell ur ett klassperspektiv, etnicitetsperspektiv samt ur ett 

genusperspektiv. I Biancos film framställs en överdriven och sarkastisk bild av 

verkligheten när män kategoriseras till en homogen grupp som står i distinktion till 

det kvinnliga könet. Detta blir problematiskt då kvinnorna framstår som ytliga och 

att deras krav på högre lön grundas i argument som att “deras underkläder är 

dyrare”. Männen däremot framställs i chefspositioner och som framgångsrika 

karriärsmänniskor. Filmens politiska budskap kan således ur ett intersektionellt 

perspektiv ses som en förminskning av feminismen och kvinnors ställning vilket 

man ursprungligen ämnade höja. Samtidigt sker en problematisk stereotypifiering 

av det manliga könet. I Gina Tricots film är det Indien och dess befolkning som blir 

det avvikande om det utgås ifrån en ”the other”-konceptualisering. De framställs 

på ett nedvärderande och förminskande sätt när Cissi Forss, i rollen, lär ut dels 

arbetsrelaterade aspekter men även triviala angelägenheter som att de ska placera 

sina barn i skolan. Semiotiska resurser i form av exotifierande klädsel, val av 

miljöer och hur mäns roll i förhållande till kvinnors målas upp bidrar även det till 

gestaltningen av Indien som något primitivt, föråldrat och avvikande. De moderna 

byggnaderna och den tydliga västerländska representationen i Borås gör 

distinktionen än tydligare. Detta bör även förstås i förhållande till rådande 

maktstrukturer där den västerländska parten framstår som en överklass i förhållande 

till det underordnade indiska folket.  

Vidare noteras att olika maktaspekter ständigt samspelar, vilket ofta vill 

belysas inom intersektionell teori. Exempelvis är kvinnorna i Gina Tricots film dels 

underordnade i kontrast till den vita överordnade Cissi Forss som instruerar dem, 

men även till männen i filmen. På så sätt blir de dubbelt utsatta vilket sålunda är ett 

argument för att dessa samband inte kan förstås på ett endimensionellt plan. På 

samma sätt samverkar maktstrukturer i Biancos film där samtliga identifierade 

chefer är både vita och män, vilket dock tolkas som en medveten framställning. 
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Detta identifieras även i Pepsis film där samtliga poliser, som baserat på sin 

yrkesgrupp har en överordnad maktposition, är av det manliga könet. Vidare kan, 

baserat på detta, spår av inriktningarna etnicitet, genus och klass urskiljas i samtliga 

filmer om än på olika nivåer. Som de los Reyes och Mulinari (2005) framlägger 

kan dessa dimensioner inte förstås fullständigt ur ett endimensionellt perspektiv 

utan skapas i relation till varandra. Detta syns tydligt i filmerna där de historiska 

maktstrukturerna med vita i överordnad gentemot icke-vita och män överordnade 

kvinnor är påtagliga. Dessa återkopplas till klasskillnader och lägger grund för 

diskrimineringen som kan urskiljas. Detta får dessutom än mer utrymme och byggs 

på ytterligare när även media framställer dessa strukturer som det normativa. Los 

Reyes och Mulinari (2005) framlägger detta mediautrymme som en bidragande 

faktor till att sådana mönster lever kvar. Baserat på det intersektionella perspektivet 

som syftar till att synliggöra och lyfta dimensionerna av diskriminering och hur de 

samverkar hoppas denna analys följaktligen ha bidragit med att belysa de 

underliggande maktstrukturer som fortfarande finns djupt rotade. För även i 

samhällsengagerande reklam, som i många fall vid första anblick, verkar ha ett 

beaktansvärt motiv går det inte att bortse från de diskriminerande strukturernas 

existens.  
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6 Diskussion och slutsats 

Detta kapitel avser att sammanställa svaren som uppnåtts utifrån empirin och 

analysen av den. Utifrån detta ämnas frågeställningarna att besvaras. Slutsatser 

som besvarar syftet kommer att diskuteras och egna reflektioner presenteras. 

 

Syftet med uppsatsen var att studera hur företag framställer politiska budskap i 

samhällsengagerande reklam. Detta realiserades genom att anta ett intersektionellt 

perspektiv med grund i postkolonialism och feminism. Som tidigare nämnts har 

föregående forskning främst fokuserat på konsumenternas stora efterfrågan av 

samhällsrelaterad reklam och framförallt förutspått möjligheter och risker med 

denna typ av reklam (Edelman, 2017, Abratt & Sacks, 1988). Gapet som 

identifierades i tidigare forskning var studier som syftar till att presentera en djupare 

förståelse för vad som i praktiken lett till negativ respons hos konsumenterna. 

Studien fokuserade därav till att börja med att identifiera de politiska budskapen i 

tre samhällsengagerande reklamfilmer för att sedan, genom ett intersektionellt 

perspektiv, kritiskt analysera dessa budskap. På så sätt utvärderades filmerna ur ett 

perspektiv där maktdimensionerna rörande etnicitet, genus och klass hamnade i 

rampljuset. Studiens avsikt var följaktligen att bidra med ytterligare förståelse för 

problematiken som kan uppstå när politiska budskap gestaltas och 

samhällsengagerande reklam framställs. 

  Som tidigare nämnt påverkar företags ställningstagande i samhällsfrågor 

huruvida hela 57% av konsumenterna i världen väljer att konsumera eller bojkotta 

ett märke (Edelman 2017). Därmed är det tydligt att samhällsfrågor i reklam är ett 

fenomen som efterfrågas. Studiens resultat visar att filmerna och dess framställning 

har gjorts av företagen för att lyfta dessa frågor och skapa ett mervärde för 

konsumenterna. I alla filmer har flertalet semiotiska resurser vilka bidrar med att 

poängtera respektive ställningstagande identifierats. Dessa resurser har det 

redogjorts för i analysen och det är dem som skapar värde i filmerna. Många av de 

som har urskilts talar tydligt för att alla tre filmer har gjorts med öppna och 
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offensiva politiska budskap. Gemensamt för alla tre reklamfilmer är bland annat att 

den ljudenliga och fonetiska dimensionen av reklamen har varit en framträdande 

semiotisk resurs för att belysa företagets ställning och bidrag. Vidare har flertalet 

betydelsefulla semiotiska resurser i form kroppsspråk och fysiska aktioner 

identifierats. Dessa har skapat värden i filmerna och varit starkt bidragande till hur 

innehållet tolkats. Exempel på detta är när Kendall Jenner tar av sig peruken i Pepsis 

film, kvinnornas våldsamma handlande i Biancos film och Cissi Forss instruerande 

gentemot det indiska folket i Gina Tricots film. Företagens samhällsengagemang 

har således haft skilda motiv - Pepsi med fokus på fredsrörelsen, Bianco på den 

feministiska rörelsen samt Gina Tricot på miljörörelsen. Däremot har samverkandet 

av de olika semiotiska resurserna gjort att det som förmedlats fått andra innebörder. 

  Feurst (1993) framlägger att framgångsfaktorn för att väcka samhällsfrågor i 

marknadsföring är att förstå samtiden, villkor samt att uppfatta marknaden och dess 

relationer. Vid första åsyn kan samtliga filmer antas belysa ställningstaganden med 

goda motiv kopplat till deras CSR. Folkrörelsen i Pepsis film med stor mångfald av 

transpersoner, män och kvinnor i skilda åldrar, ursprung och religioner. Biancos 

motiv att kämpa för kvinnors underordnade roll gentemot män samt Gina Tricots 

presentation av deras miljövänliga produktion. När studien sätter dessa filmer i 

kontext och kopplar dem till rådande omständigheter, vilka konnotationer som kan 

göras och applicerar ett nytt perspektiv på dem kan dess uppenbara motiv dock 

ifrågasättas. Här framkommer det att genom att studera filmerna med 

intersektionellt fokus på etnicitet, genus och klass är det tydligt att 

värderingskänsligheten brister. Av resultaten som nåtts kan etnisk diskriminering 

såväl som orättvisor kopplade till klass och genus identifieras i samtliga filmer. 

Maktdimensionerna som grundar sig i bland annat koloniala och rasistiska 

strukturer samspelar i många fall och filmernas utformning konstateras ur det 

intagna perspektivet som destruktiv. Resultatet som framkommit påvisar även att 

dessa maktdimensioner och diskriminering förstärks ytterligare via förekomst av 

exempelvis exotifiering och kulturell appropriering. 

  Efter genomförandet av den multimodala socialsemiotiska analysen uppkom 

en allt djupare förståelse för samhällsengagerande reklam och dess komplexitet. 

Politiska budskap som ursprungligen inte värdesattes bytte skepnad och framstod 

som allt mer laddade. När de examinerades i skenet av postkoloniala och 

feministiska teorier uppenbarade sig följaktligen nya faktorer av etnisk, 
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genuskopplad och klassrelaterad diskriminering. Att det politiskt aktiva samhället 

är en svår utmaning för de som arbetar med extern kommunikation står därav 

självklart. När kraven ökat enormt så krävs det därmed en värderingskänslighet som 

i de aktuella fallen varit bristfällig. En ökad förståelse har följaktligen även erhållits 

för hur komplext det är med politiska budskap i reklam, inte minst med offensiva 

och engagerade konsumenter i dagens kontext.  

 Sammanfattningsvis kan denna studies bidrag följaktligen förklaras i att den 

åskådliggjort vikten av intersektionell förståelse vid skapandet av 

samhällsengagerande reklam.  Den kan även ses ha bidragit med praktiska exempel 

på semiotiska resurser utifrån vilka problematiken med politiska budskap i reklam 

tydligare kan förstås. Genom denna utvärdering kan konkreta exempel påvisa hur 

maktstrukturer fortfarande ligger djupt grundade i reklam, vilket förhoppningsvis 

kan bidra till en ökad försiktighet i framtiden. Studien hoppas även ge läsaren en 

större kunskap kring hur hanteringen av semiotiska resurser kan skapa både positiva 

och negativa associationer. Studiens resultat är sålunda relevanta för att, i samspel 

med responsen filmerna fått, påvisa den stora tolkningsbredd vilket således åter 

poängterar värdet i att som företag verkligen förstå sin omvärld, sin roll i denna och 

framförallt förstå vikten av att vara värderingskänsliga.  

Viktigt att poängtera är att resultaten och slutsatsen som nåtts i denna 

kvalitativa studie bör förstås som en potentiell förståelse och inte som den enda 

rätta. Värt att återigen nämna är även förståelsen för hur vårt västerländska ursprung 

påverkar tolkningarna som gjorts och därmed även de resultat som erhållits och 

slutsatser som dragits. Vi är väl medvetna om att forskare med skild bakgrund eller 

annan kulturell tillhörighet hade kunnat identifiera andra faktorer som lett till andra 

resultat. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Kontinuerligt under uppsatsprocessen har en reflektion gjorts över vilka andra eller 

ytterligare svar som hade kunnat uppnås genom en annan metod eller 

tillvägagångssätt. Det har även funnits funderingar över vilka andra perspektiv som 

hade bidragit med intressanta svar. Följaktligen innehas en stor medvetenhet om att 

en annan metod eller perspektiv hade gett resultat skilda från de som tillgåtts. 

Intervjuer med personer på företagen som varit ansvariga för reklamfilmerna hade 
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kunnat bidra med en djupare och klarare förståelse för filmernas samhällsrelaterade 

motiv. Att examinera samhällsengagerande reklam med utgångspunkt i tankarna 

hos avsändaren är således ett förslag till forskare som i framtiden ämnar att studera 

ämnet. En djupare inblick i konsumenternas respons på sociala medier eller 

djupintervjuer med personer som exponerats för reklamen hade tydligare kunnat 

förklara motivet till reaktionerna och identifiera kritiken mot reklamfilmerna på ett 

grundligare sätt. Detta hade bidragit med en fördjupning i de psykologiska 

faktorerna hos mottagarna och anses relevant och intressant att examinera. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Låttexter  

“Live for Now” 

Some said 'never' but the never done come 

Yeah, and took our trust 

Hate's been winning, but the lovers ain't done 

Yeah, not on my watch 

Yeah, if ya took all my rights away 

Yeah, if ya tellin' me how to pray 

Yeah, if ya won't let us demonstrate 

Yeah, wrong 

Yeah, if ya thinking I don't belong 

Yeah, if ya hiding behind a gun 

Yeah, if ya hoping we're gonna run 

Wrong 

We are the lions, we are the chosen 

We gonna shine out the dark 

We are the movement, this generation 

You better know who we are, who we are 

Yeah, if I 

Some said 'fire' when the fire was ice 

No, and sold a lie 

Some may buy it, I'm not paying the price 

No, not in this life 

Yeah, if ya took all my rights away 

Yeah, if ya tellin' me how to pray 

Yeah, if ya won't let us demonstrate 

Yeah, you're wrong 

Yeah, if ya thinking I don't belong 
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Yeah, if ya hiding behind a gun 

Yeah, if ya hoping we're gonna run 

Ya wrong 

We are the lions, we are the chosen 

We gonna shine out the dark 

We are the movement, this generation 

You better know who we are, who we are 

Deep down in everyone, there's a little fire 

Let me get higher, I'll fuel the fire 

Already high up, I'll take you higher 

Real conga nyah, girls admire, well 

Living, we growing with pride 

All of the lions, we strive 

Working so hard to unite 

United, we tired of lies, tired of lies, whoa ah ooh 

We are the lions, we are the chosen 

We gonna shine out the dark 

We are the movement, this generation 

You better know who we are 

We are the lions, we are the chosen 

We gonna shine out the dark 

We are the movement, this generation 

You better know who we are 

Yeah, you know that some said 'never' but the never done come 

We gonna shine out the dark 

Oh, they know that hate's been winning, but the lovers ain't done 

You better know who we are, who we are 

Yeah, if I 

  

Låttext – “Equal Pay Is Not Enough”  

Listen up! 

There´s still not equal pay for equal work anywhere in the world. 

And it seems most women are not even angry about it. 

But we shoud be. 
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So lets set a new goal. 

From now on, equal pay is no longer enough. 

Because women need more. 

Our haircuts are more expensive. 

Our underwear are ridiculously more expensive. 

It is simply more expensive to be a woman than to be a man! 

Should we seriously get paid less than someone who applies body lotion to his face? 

He doesn´t need a new outfit for every new occasion. 

He does´t  even know that the shoes make the outfit. 

Oh, the joy of choosing the right shoe. 

Fashion is expressing yourself. 

And what every stylish woman is expressing is that equal pay is not enough. 

Equal pay is not enough! 

#WOMENNEEDMORE 

  

Låttext – “The Way” 

You know the drill 

Hello! 

I wanna show you something 

Let me show you… The Way 

Do it, do it The Way 

The Way 

Do it, do it The Way 

The Way 

Do it, do it The Way 

  

Let´s start here in Sweden 

where Gina has its major game 

Here ideas can be re-done 

To fit the sustainable frames 

One third of our clothed are in sustainable material 

That’s not enough, but we´re doing okay 

We struggle to do better in our bad ass crew 

But our success is depending on you 
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Wear that pair of jeans every single day 

Don´t wash them twice a week – that is not ok 

  

Choices have environmental impact 

so we use kinder materials in fact; 

Recycled polyester, lenzing viscose 

tenzel, eco cotton and pro-viscose 

And 100% of our cotton underwear 

is organic – so don´t your fear 

Everyone uses cotton every day 

A sustainable resource If we do it The Way 

Better – for the people who are producing 

Better – for the environment we´re losing 

Better – if its organic cotton we´re using 

Are your ready? 

Wanna tell you today 

You can do it better 

Do it, do it The Way 

Are you ready? 

Wanna tell you today 

You can do it better 

Do it, do it The Way 

  

Our goal is to only use sustainable cotton in a year 

We´re halfway there but don´t despair 

We can´t deny we´re not perfect yet 

but as part of BCI we take a huge step 

By educating farmers to take their kids to school 

using chemicals wisely is more cool 

Working together using water saving techniques 

Responsible ways of getting rid of pests in cotton fields 

Everyone uses cotton every day 

A sustainable resource if we do it The Way 

Better – for the people who are producing 
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Better – for the environment we´re losing 

Better – if its organic cotton we´re using 

  

Are your ready? 

Wanna tell you today 

You can do it better 

Do it, do it The Way 

Are you ready? 

Wanna tell you today 

You can do it better 

Do it, do it The Way 

  

Guys? 

So homies in our fashion industry 

Let´s make cotton production with sympathy 

(so we can do it) 

Better - influencers, catwalk people 

Better – decision makers, families 

Better – fashion peeps, hear me say: 

Let´s do it The Way 

  

Are your ready? 

Wanna tell you today 

You can do it better 

Do it, do it The Way 

Are you ready? 

Wanna tell you today 

You can do it better 

Do it, do it The Way 

  

Are your ready? 

Wanna tell you today 

You can do it better 

Do it, do it The Way 
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Bilaga 2 – Skärmavbildningar från reklamfilmerna 

Pepsi ”Live for Now” 

 
Skärmavbild 1 

 
Skärmavbild 2 

  
Skärmavbild 3 
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Skärmavbild 4 

 
Skärmavbild 5 

 
Skärmavbild 6 
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Skärmavbild 7 

 
Skärmavbild 8 

 

Bianco ”Equal Pay Is Not Enough” 

 
Skärmavbild 9 
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Skärmavbild 10 

 
Skärmavbild 11 

 
Skärmavbild 12 
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Skärmavbild 13 

 
Skärmavbild 14 

 
Skärmavbild 15 
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Skärmavbild 16 

 
Skärmavbild 17 

 

Gina Tricot ”The Way” 

 
Skärmavbild 18 
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Skärmavbild 19 

 
Skärmavbild 20 

 
Skärmavbild 21 
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Skärmavbild 22 

 
Skärmavbild 23 

 
Skärmavbild 24 
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Skärmavbild 25 
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Bilaga 3 – Analysmall 

1. Vilka syns i filmen? 

2. Hur skildras dessa deltagare?  

a)  Vad uttrycker kroppsspråk, ansiktsuttryck och gester hos videons deltagare?  

b) Hur kan deras handlingar tolkas ur ett intersektionellt perspektiv? 

3. Vilka semiotiska resurser i form av ljud, miljö, fysiska föremål kan identifieras i 

filmen?  

a) Hur uttrycks politiska budskap genom dessa? 

4. Hur uttrycks etnicitet, genus och klass i filmen?  

a) Hur kan detta tolkas ur ett intersektionellt perspektiv?  

5. Hur kan det som har kritiserats i filmen tolkas ur ett intersektionellt perspektiv? 
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