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1. Inledning 

1.1  Bakgrund  
År 2017 fattades det nya beslut av Trafiknämnden i Stockholms stad angående 

utomhusreklam. Det var ett beslut som tidigare införts hos Reklamombudsmannen. Beslutet 

fattades för att få invånarna att känna sig trygga, i bland annat kollektivtrafiken, genom att 

slippa se reklam som upplevs som kränkande, stötande eller till och med rasistisk 

(Rydberg,2017). Reklam är något nästintill alla svenskar ser dagligen - på tv, i tidningen, på 

internet, i tunnelbanan, och på många fler ställen. Varje år är det reklamkampanjer som blir 

anmälda till Reklamombudsmannen och, som konsekvens, tas bort  av diverse anledningar. 

En av dessa anledningar är att de framstår som rasistiska.  

   
1.2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka den retoriska utformningen av strategiskt utvalda, 

samtida reklamkampanjer som ansetts vara rasistiska, att sätta dessa i ett historiskt perspektiv, 

och att diskutera den retoriska utformningen utifrån de reaktioner de har skapat. I inledningen 

av avslutande diskussion kommer uppsatsen kontextualisera annonserna genom att se vad det 

är som gör att de väcker reaktioner om rasism. Jag vill ta reda på om en retorisk analys kan 

skapa en djupare förståelse för varför de valda reklamkampanjerna uppfattas som rasistiska, 

eller varför de rentav kan ge upphov till så olikartad respons. De valda reklamkampanjerna 

som kommer studeras är från de svenska företagen Kungliga Operan, GB Glace/GB, Hennes 

& Mauritz/H&M och Storstockholms Lokaltrafik/SL. De är reklamkampanjer som varit 

uppsatta som reklamaffischer i offentliga sammanhang, och de har således setts av många 

olika typer av människor. Ett antal artiklar kommer även studeras för att se responsen på 

reklamkampanjerna.  

Frågeställningarna uppsatsen ämnar svara på är följande:  

- Hur ser den retoriska utformningen av reklamkampanjerna ut, särskilt med avseende 

på visuell och skriftlig retorik, samspelet mellan dem, och även ur ett 

situationsperspektiv? 

- Kan reklamkampanjernas retoriska utformning förklara de starka reaktioner de har 

väckt? 

1.3  Teorier och metoder  
Det är genom ett fokus på den retoriska situationen utifrån Lloyd F. Bitzers teori som 

innefattar exigence, audience och constraints, och en semiotisk analys utifrån Roland Barthes 
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teori som innehåller konnotation, denotation, avbyte och förankring, som jag tar hjälp av för 

att besvara frågorna och syftet med undersökningen. Dessa teorier kommer att användas för 

att ge uppsatsen struktur och en metodologisk grund, för att belysa materialet, för att se den 

retoriska utformningen i reklamkampanjerna och således skapa en djupare förståelse för det 

som ger upphov till rasism. Genom att använda retoriken som ett verktyg, ämnar jag ta reda 

på hur reklamkampanjernas utformning verkar övertygande. Min förhoppning är att få en 

bredd på analysen och att kunna göra så många intressanta iakttagelser på vägen som möjligt.  

Dispositionen av analys och avslutande diskussion följer en tematisk jämförande 

analys. Inledningsvis i analysen görs en retorisk analys utefter den retoriska situationen och 

semiotisk analys för att besvara den första frågeställningen som handlar om hur den retoriska 

utformningen ser ut i kampanjerna. Den resterande frågeställningen besvaras i avslutande 

diskussion där den retoriska utformningen sätts samman med historisk kontext, som redogörs 

för i tidigare forskning, och den respons som kampanjen mött, som beskrivs i avslutande 

diskussion. 

  

1.3.1 Den retoriska situationen: Exigence, audience och constraints 

Den retoriska situationen är en teori utvecklad av Lloyd F. Bitzer i ”The Rhetorical Situation” 

och syftar på att det finns ett problem, en situation, som behöver förändras, och det ska även 

finnas ett värde i att förändra den. Det är således en föregående situation som påverkar en 

talares retoriska diskurser och de omständigheter som gör att det tal, eller i mitt fall 

reklamkampanj, utformas på sättet det görs på. Den retoriska situationen grundas på bland 

annat mediala, sociala och kulturella sammanhang. Enligt Bitzer delas den retoriska 

situationen in i tre delar: exigence som kan översättas till det påträngande problemet, audience 

som kan översättas till den retoriska publiken och constraints som kan översättas till de 

begränsande omständigheterna (Bitzer,1968:1f).  

Exigence, det påträngande problemet, är att situationen består av ett retoriskt 

problem. Det finns både retoriska och icke-retoriska problem, och det som utmärker de 

retoriska är att de måste kunna förändras till något bättre. Audience, den retoriska publiken, är 

publiken som tar del av det som uttrycks, i detta fallet reklamkampanjerna, och de har även 

möjligheten att förändra eller påverka det påträngande problemet. För att det ska finnas en 

retorisk situation behövs en publik som även är mottaglig för en framtida förändring. 

Constraints, de begränsande omständigheterna, är helt enkelt det som inte är problemet eller 

publiken utan kan vara allt från historisk kontext, personer, religion, värderingar eller 

händelser som talaren måste vinna över för att publiken ska bli mottaglig. Dessa begränsande 
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omständigheter kan delas in i två separata delar: en del är de som talaren själv skapar, och den 

andra delen är de som den retoriska situationen skapar. Det  sistnämnda avser omständigheter 

i situationen, såsom till exempel begränsande omständigheter som kommer att prägla talet 

(Bitzer,1968:6-12).  

Ullén beskriver att syftet med retoriska diskurser alltid är något specifikt. Han 

använder reklamsammanhang som ett exempel, där kampanjer syftar till att betraktaren ska 

köpa produkter från noggrant identifierade märken (Ullén,2014:199). Eftersom 

reklamkampanjer är den retoriska utformning som ska undersökas är det intressant att se hur 

de är utformade för att betraktaren ska köpa produkten. Analysen kommer, som tidigare 

nämnts, inledas med en redogörande jämförelse av bildernas retoriska situation med syftet att 

ta reda på reklamkampanjernas retoriska utformning ur ett situationsperspektiv – det 

påträngande problemet, publiken och de begränsande omständigheterna. Genom att studera 

den retoriska situationen kommer jag ringa in de omständigheter som varit betydelsefulla för 

de retoriska budskapen som utformats. 

 

1.3.2 Semiotisk analys: Denotation, konnotation, avbyte och förankring 

Roland Barthes har haft ett grundläggande inflytande på den visuella retoriken och skriver i 

sin essä Bildens retorik om två termer från lingvistiken som beskriver sambandet mellan det 

som är uppenbart och det som är indirekt i en bild - denotation och konnotation. Båda 

begreppen handlar om hur vi läser och tolkar bilden som vi ser (Barthes,1976:121f). 

Denotation är tecknets eller bildens betydelse utan tolkningsramar – den rena 

bilden såsom den framstår för alla. En denotation är således en beskrivning av bilden, till 

exempel vad som finns i bilden. Konnotation är de associationer vi får genom att titta på 

bildens uttryck, och detta bestäms av kulturella och sociala sammanhang. Det syftar på 

förhållandet mellan tecknet och den externa verkligheten (Ibid.,1976:121f).  

Konnotationerna bestäms i hög grad av konventioner, allmänna 

överenskommelser, ens värderingar och även hur bilden är komponerad. Förhållandet mellan 

denotation och konnotation är inte logiskt och kan variera mellan kulturer, tidsperioder och 

ideologier. Olika betraktare ser således olika saker i en bild beroende på sin erfarenhet, kultur 

och så vidare (Ibid.,1976:121f). 

Eftersom det finns text i representationerna av reklamkampanjerna i min 

undersökning kommer jag även använda Barthes begrepp om förankring och avbyte. Dessa är 

två olika funktioner som det verbala språket kan ha kombinerat med bilder - relationen mellan 

bild och verbal text (Ibid.,1976:121f).  
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 Avbyte är förhållandet mellan text och bild där texten kommunicerar något som 

inte framgår av bilden, och ger då en ny betydelse till den. Ord och bild fungerar således i 

detta fall som ett komplement till varandra. Förankring är det begrepp som syftar på det 

textuella som faktiskt finns i bildens huvudsakliga visuella betydelse. Förankringens syfte är 

att texten på bilden ska hjälpa betraktaren att förstå innehållet i den, och begränsar således 

dess mångtydlighet. Avbytet pekar således ut det huvudsakliga i bilden och begränsar 

betraktarens tolkningar genom att tillföra textuell information (Ibid.,1976:121f). 

 Denotation, konnotation, förankring och avbyte är de begrepp jag kommer 

använda mig av i den semiotiska analysen. Denotation och konnotation för att se det direkt 

avbildande och associationerna som väcks; förankring och avbyte för att se kopplingen mellan 

bilden på reklamkampanjen och dess text. 

Jag kommer använda mig av Barthes teori för att få en överblick av hur den 

visuella och skriftliga retoriken, och dess samspel, ser ut i de utvalda reklamkampanjerna. 

Således för att fokusera på objekten, reklamkampanjerna. Detta för att besvara 

frågeställningarna och syftet. Jag vill studera de retoriska tecken som företagen sänder ut i 

och med reklamkampanjerna och vad som gör att dessa anses vara rasistiska.  

Eftersom tecken indikerar närvaron av något annat är det intressant att 

undersöka vad det är i reklamkampanjernas visuella och textuella utformning som indikerar 

på närvaro av rasism. Semiotiken passar bra som en av mina metoder då den grundas på 

tanken att människan tyder bilder, texter och olika visuella uttryck som budskap och 

meningsbärare.  

 
1.4  Material och urval 
Uppsatsen ämnar utgå från ett begränsat antal samtida svenska reklamkampanjer. Detta är 

kampanjer som väckt olika reaktioner, men det samtliga har gemensamt är att de blivit 

anklagade för rasism. De reklamkampanjer som kommer att undersökas är som sagt från 

företagen: Kungliga Operan, GB, H&M och SL. Samtliga kampanjer är från 2000-talet. Det 

reklamkampanjerna har gemensamt är en visuell utformning som visar eller associeras till en 

annan etnicitet än den ”vita” och ett skriftligt innehåll. Några noggrant utvalda artiklar 

kommer även att undersökas för att ta reda på reklamkampanjernas olikartade respons. 

Urvalskriteriet för artiklarna är att samtliga diskuterat innehåll av rasism i de utvalda 

reklamkampanjerna. Artiklarna är från Expressen, Café, Dalarnas Tidningar, Resumé, IDG, 

SVT, Metro, Aftonbladet och SVD. Reklamkampanjerna och dess respons beskrivs i analys 

och avslutande diskussion.  
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 Jag anser att just dessa fyra reklamkampanjer är relevanta som analysobjekt då samtliga 

kritiserats och innehåller bland annat kontrastfärger som kan anspelas på eller är hudfärg, 

stereotyper, och relevant text. Det kan anses vara viktigt att studera detta då många 

reklamkampanjer än idag anklagas för rasism - däribland dessa fyra utvalda reklamkampanjer. 

1.5  Tidigare forskning 
Jag har funnit en del forskning inom mitt ämne om bland annat rasism, etnicitet, kolonialism, 

reklam och även forskning om två av de reklamkampanjer jag kommer att undersöka.  

Därefter redogör jag även forskning som utförts angående reklamhistoria i Sverige och 

även den rasistiska reklamens historia för att få en djupare insikt i hur det sett ut genom åren 

och hur det avspeglar sig i reklamkampanjerna idag, här ur ett retoriskt perspektiv.  

Begreppen reklam och rasism definieras även då de är två begrepp jag konsekvent 

använder mig av i undersökningen.  

 

1.5.1 Forskning om ”invandrare” i journalistik 

Ylva Brune skrev i Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om ”invandrare”, 

flyktingar och rasistiskt våld om hur nyheter tydligt visar att invandrare inte är som ”vi”. Hon 

skriver överblickande om hur diskursen grundar sig på etnisk bakgrund och handlar således 

om ”invandrarnas” exotiska utseende och kultur. Hon har undersökt  nyhetstexter som visat 

sig återkommande ha en negativ och stereotypisk ton och detta leder till att ”invandrare” och 

svenskar ställs emot varandra. ”Invandrarna” blir ”De andra” och svenskar blir ”oss” eller 

”vi” (Brune,2004:33f).  

Brune har även skrivit Mörka makt i vita medier där hon hävdar att i 

reklamannonser har det främst återkommande varit bilder på den ”vita”, och att detta 

resulterar i en dålig etnisk mångfald. Hon skriver att slavhandeln och koloniseringen, där de 

”vita” utsatte de ”svarta” för maktförtryck och rasism, varit en bidragande faktor till en 

nedvärderande invandrarsyn och en stereotyp av den västerländska människan, de ”vita”, som 

makthavare. Hon menar på att synen på det egna folket som en elit och nationen finns kvar 

och att det nu handlar om ett ”vi” som står i centrum och har rätten att definiera ”dem”. 

”Dem” är etniska grupper, invandrare, som många flytt från sina hemländer. Benämningen 

invandrare skriver hon är ett resultat av något som medierna själv producerat och resulterar 

följaktligen i ett rådande över- och underordnat tänkande (Brune,2004:37).  
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Jag kommer att använda mig av Brunes forskning i min analys genom att se om 

reklamkampanjerna visar en negativ och stereotypisk utformning, och om det finns en 

utmärkelse i exotiskt utseende och kultur.  

 

1.5.2 Studentuppsatser som belyst etnicitet i reklam 

Jag har bland annat funnit en tidigare uppsats av Teresa Peterson där hon belyser etnicitet i 

svensk tv-reklam. Hon utförde sin undersökning på ett slumpmässigt urval för att se den 

etniska mångfalden. Peterson undersökte 10 reklamfilmer utefter en semiotisk analys för att ta 

reda på om det fanns underliggande budskap i stereotyper. Hon tar även upp forskningen om 

”De Andra” från den ovan nämnda Brune. Resultatet Peterson fick fram visade att 

förekomsten av minoritetsetniciteter i reklamfilmerna var färre och endast sex procent av det 

material hon undersökte. Undersökningen visade även att reklamfilmerna innehöll komiska 

och kulturella stereotyper istället för positiva. Hennes slutsats var således att den svenska tv-

reklamen marginaliserar och diskriminerar etniska grupper. ”De” porträtteras i 

reklamfilmerna utifrån ”våra” villkor (Peterson,2008). Jag finner det intressant att fortsätta 

undersöka om minoriteten av etnisk mångfald kombinerat med de stereotyper som Petersons 

undersökning visade fanns i svensk reklam, är en bidragande faktor till varför de 

reklamkampanjerna jag ämnar undersöka anses vara rasistiska.   

Jenny Ingridsdotter gjorde en undersökning där hon analyserade olika 

reklambilder för att utforska hur dess mening kan förstås med hjälp av de koloniala 

föreställningar som lever kvar i vårt samhälle. Hennes resultat visar på att trots att de 

undersökta reklambilderna innefattade olikheter finns det ett kolonialt arv som en ”röd tråd” i 

hennes material (Ingridsdotter,2008). Kolonialismen är en del av den historiska kontext jag 

kommer ha med i min undersökning, och det är intressant att se om jag får fram samma 

resultat som Ingridsdotter. Det vill säga att de koloniala föreställningarna finns kvar i 

reklamkampanjerna - och om de som följd är en bidragande faktor till att de anses vara 

rasistiska.  

Slutligen har Andreas Eriksson och Emily Johansson skrivit en uppsats som 

handlade om Åhléns reklamkampanj som var på en mörkhyad lucia. De undersökte hur 

Åhléns kommunikativt arbetar med sina värderingar, i samband med reklamkampanjen och 

även rapporteringarna som tidningarna gjort angående den. Precis som jag, gjorde de bland 

annat en semiotisk analys där begreppen konnotation och denotation användes. Resultatet 

blev att Åhléns, genom sin kampanj, kommunicerade sina uttalade värderingar och använde 

således värderingsdriven kommunikation (Eriksson & Johansson,2016).  
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1.5.3 Forskning som använt samma reklamkampanjer 

Oscar Pripp och Magnus Öhlander har skrivit boken Fallet om Nogger Black: antirasismens 

gränser. De skriver om att de anser att Centrum mot Rasism (CMR) gick över en gräns när 

GB anklagades för rasism för kampanjen Nogger Black. De skriver även att eftersom 

reklamkampanjen inte var avsiktligt rasistisk så var den inte heller det. De menar på att riktig 

rasism innefattar en negativ inställning till ”svarta” och inte till exempel användning av 

stereotyper som baseras på fördomar om grupper eller personer. Deras kanske viktigaste 

ståndpunkt syftar på att massmedier har en stor psykologisk påverkan på individen, och att 

den faktiskt kan bidra till att vidga definitionen av rasism då många ser exempelvis CMR, 

kritikern, och således deras kritik, som trovärdig. Kritik visas upp i medier utan att sanningen 

bakom den kontrolleras, och förs helt omedvetet ut på olika individer (Pripp & 

Öhlander,2008). Jag anser att författarna tar upp intressanta infallsvinklar och dessa kommer 

jag ta med mig under min egen undersökning, genom att se om kritiken mot kampanjerna 

faktiskt kan bidra till en bredare definition av rasism.  

Haglund och Oldenstedt utförde en undersökning som grundades på 

kriskommunikationen H&M använde sig av när deras reklamkampanj - den jag ämnar att 

undersöka - fick massiv kritik. Deras syfte var att undersöka om det är möjligt för H&M att 

behålla sitt rykte och sin trovärdighet under och efter skandalen med reklamkampanjen. 

Undersökningen gjordes på en analys av 579 kommentarer från H&M´s Facebooksida. De 

använder bland annat teorier om retorik i sin undersökning så som ethos, logos och pathos, 

och även teorier om etnicitet och varumärkesbevarande. Deras undersökning kom fram till att 

kriser baserade på förtroende, som denna barnkollektion, förmodligen slår hårdare mot 

mindre företag som är mer beroende av rykte och trovärdighet än det gör mot större företag 

som H&M (Haglund & Oldenstedt,2018). Deras resultat är något jag kommer ha med mig när 

jag gör analysen, för att se om till exempel H&M som företag tar sig rätten att göra fel, då det 

i vilket fall kanske inte kommer påverka dem så mycket på grund av storleken på företaget.  

 

1.5.4 Begreppet reklam  

Ordet reklam kommer från det latinska ordet réclame. Réclames betydelse är uppdelad, där 

”re” betyder om igen eller åter, och den andra delen som är ett förkortat  ”clamare” översätts 

”ropa högt”. Ordet reklam betyder således ropa högt om och om igen. En modern definition är 

”säljfrämjande information med tydlig identifierbar avsändare på betald plats i medier” 

(Eriksson & Sundbäck,2004:28). Reklam är den mest utbredda form av offentlig 

kommunikation till allmänheten och den får stort utrymme och är konstant närvarande i 
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många publika utrymmen. Reklamens uppgift är att övertyga publiken om att köpa produkten 

och kommunicera rätt meddelande - den funktionella och känslomässiga anledningen till 

varför de måste köpa den. För att reklam ska vara effektiv måste mottagaren vara villig att ta 

till sig meddelandet (Richards, MacRury & Botterill,2000:14). Dessa är definitioner av 

reklam jag ämnar utgå ifrån i undersökningen.   

 

1.5.5 Reklamhistoria i Sverige 

Leif Eriksson, Jerry Bengtsson och Lars Falk har skrivit om den svenska reklamens historia i 

Lite svensk reklamhistoria. Reklamen i Sverige beskrivs sedan ett tidigt skede varit 

målgruppassad varav en av de tidiga målgrupperna bland annat var den ursvenska husmodern 

där reklamen innefattade hushållsartiklar (i och med att de som såg reklamen var just 

husmödrar). Som följd av de båda världskrigen minskade avstånden och svenskarna fick 

information och upplysning om omvärlden - detta ledde till en globalisering, 

totalkommunikation och samhällsreklamer. Jämställdhet har med tiden fått större betydelse 

och vid 90-talet kom kampanjer som många började ha åsikter om. Till exempel Benetton, 

som gjorde kampanjer med inslag av krig, fred och AIDS. Bland annat medier och EU-

medlemskapet bidrog till att reklam i Sverige blev ännu mer internationellt och 

mångomfattande. Konkurrensen har med tiden ökat succesivt på grund av bland annat fler tv 

kanaler och kortare utvecklingstider. Detta gjorde att all reklam behövde anspela på något 

nytt, och att alla inte kommer klara av att hålla sig till det som allmänheten anser höra till god 

smak och gott omdöme. Varumärkena började mer och mer söka sig utöver de normala 

domänerna och göra kampanjer som innefattar det som inte tidigare ansetts vara reklam. Det 

blev mer ökade krav och totalkommunikationen har slutligen kommit att bli väldigt viktig 

(Eriksson, Bengtsson & Falk,2002:1-50). Det som följts genom åren kan således tolkas vara 

målgruppsinriktad reklam där fokus ligger på de samhällstrender som uppkommer, så som till 

exempel husmodern eller samhällsreklam. Eftersom att undersökningen ämnar utforska 

svenska reklamkampanjer är det rimligt att se vad det är, historiskt, som har lett till hur det ser 

ut idag. Jag kommer i analysen koppla denna historiska kontext till reklamkampanjerna för att 

se varför det fortfarande uppstår anklagelser om rasism i svensk reklam.  

 

1.5.6 Begreppet rasism 

Rasism beskrivs enligt Martin Bulmer och John Solomos som en ideologi av rasdominans 

baserat på övertygelser om att en utsedd rasgrupp är antingen biologiskt eller kulturellt sämre. 

Detta för att rationalisera eller bestämma de olika rasgruppernas bemötande i samhället, samt 
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förklara dess sociala ställning och prestationer (Bulmer & Solomos,1999:4). Det är denna 

definition jag ämnar att använda för begreppet rasism i min undersökning.  

 

1.5.7 Rasistiska reklamens historia 

Edward Lama Wonkeryour skriver i Dimensions of racism in adverstising, from slavery to the 

twenty-first century om rasism i reklamhistoria och diskuterar utvecklingen av afroamerikansk 

identitet som kretsar i media. Jag är medveten om att denna bok främst riktar sig till 

amerikaner, men finner det ändå intressant att ha med den i min uppsats då vi idag lever i en 

globaliserad värld. Vidare, med tanke på hur stor påverkan USA har på resten av världen 

finner jag det intressant att komplettera den svenska reklamen med den rasistiska reklamens 

historia ur en amerikansk kontext.  

Lama Wonkeryour beskriver att när man ser på hur relationen mellan olika raser 

har sett ut i USA ur ett historiskt perspektiv är det inte överraskande att den har bidragit till 

utvecklingen av ökande rasistiska och etniska stereotyper, från 1800-talet fram tills idag 

(Lama Wonkeryor,2015:1). Jeanette Dates och William Barlow hävdar att ända sedan början 

av reklambranschen i slutet av 1800-talet har tre regler funnits: Att annonsera till människor 

som är redo, villiga och i stånd att handla; att använda medier som når dem; och att göra 

annonser som gynnar verksamheten. I praktiken försökte annonsören sällan nå ut till 

afroamerikaner som konsumenter (Dates & Barlow,1993:463). Som konsumenter ville 

afroamerikanerna bli sedda och bli en del av målgruppen. Reklam spelar en stor roll i 

demonstrerandet av en uppåtgående social rörlighet och är en måttstock i 

kartläggningsprocessen i sökandet efter acceptans och erkännande av majoritetssamhället 

(Chambers,2008:5,15)  

På grund av institutionaliserad rasism, trångsynthet och diskriminering i det 

amerikanska samhället, har afroamerikaner blivit diskriminerade i kulturella, ekonomiska och 

politiska åtaganden såsom rösträtt. Samma sak gäller kring de olikheter som råder inom 

reklam - när det gäller hur branschen avbildar ”svarta” (Lama Wonkeryor,2015:2).  

Charles Faulkner beskriver att rasism är konkretiserat som en amerikansk 

institution då den tillåter ”vita” få utlopp för deras personliga, individuella frustrationer; den 

tillåter dem att fly från deras egna negativa självbild. Hur lite de än får från deras jämlikar, 

kan de alltid se sig själv bättre än vilken ”svart” person som helst (Faulkner,1987:5). Sedan 

koloniseringen i USA har reklam använts av eliten - de som hade politisk, ekonomisk och 

kulturell makt. Detta för att sprida bilder som upprätthöll deras herravälde och för att se till att 

dra ner de redan maktlösa i samhället. Bilder på ”svarta” framställdes till exempel genom 
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karikatyrer och av en idealiserad syn på karaktärer och således som lägre stående (Lama 

Wonkeryor,2015:4)  

Kunskapsbanken Bilders makt bekräftar även att ända sedan början på 1800-

talet har rasistiska stereotyper spridits genom reklam och marknadsföring, samtidigt som 

kolonialismen varade. De skriver att kolonialismen härstammar i en mycket billig arbetskraft, 

eller slavarbete, och har gett det västerländska folket tillgång till billiga produkter såsom till 

exempel bananer och kakao. Produkten har sedan, i reklamsammanhang, satts samman med 

den koloniserade kroppen. Ett exempel som de beskriver är en anti-Obamakampanj som år 

2008 tryckte t-shirts där han framställdes som en apa som åt banan. Den ”svarta” äter således 

en kolonial produkt. Något som de även beskriver är stereotypen av den ”primitiva vilden” 

som porträtterades för att göra den ”vita” människan till hjälte i en kamp för civilisationen 

och således mot ”barbari”. De menar på att den ”vita” ställs i  jämförelse med den tekniska 

utvecklingen, civilisation och högt intellekt, medan den ”svarta” människan framställs som en 

vilde och kopplas till ”barbari” (Bilders Makt,2018).  

Denna historiska kontext både kring reklam i Sverige och rasism i reklam 

kommer användas i uppsatsen för att ta reda på hur de utvalda reklamkampanjerna, både 

visuellt, skriftligt och ur ett situationsperspektiv, förhåller sig till den historiska kontexten och 

om de faktiskt följer kolonialismens traditioner såsom stereotyper. Genom att jämföra dessa 

stereotyper med de reklamkampanjerna uppsatsen ämnar studera, ges förhoppningsvis grund 

till varför de anses vara rasistiska och slutligen kan de belysas med hjälp av retoriska medel.  
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2. Analys  
Analysen ämnar besvara den första frågeställningen ”Hur ser den retoriska utformningen av 

reklamkampanjerna ut, särskilt med avseende på visuell och skriftlig retorik, samspelet 

mellan dem och ur ett situationsperspektiv?” genom att inledningsvis ge en kort beskrivning 

av vardera reklamkampanj. Detta följs av en retorisk analys baserad på det teoretiska ramverk 

uppsatsen bygger på. 

  
2.1 Basfakta om reklamkampanjerna  
Kungliga Operan satte i november år 2015 upp en reklamaffisch i sitt skyltfönster för 

Kungliga Balettens uppsättning av Svansjön. Affischen visade en ”vit” fot som trycker mot en 

”svart” mans huvud. Reklamkampanjen fick så stark kritik att Kungliga Operan till slut tog 

ned den (Pozar,2015). Svansjön är en balett från slutet av 1800-talet och handlar om en prins 

som blir kär i en svan. Svanen besitter inga mänskliga lemmar, och visar därför kärlek med 

hjälp av sina fötter och vingar - därav foten på huvudet (Paterson,2015). Torbjörn Eriksson, 

dåvarande press- och informationschef på Kungliga Operan, säger att deras syfte med 

reklamaffischen var att visa det intima kärleksmöte som sker i Svansjön mellan prinsen och 

svanen. Den ”svarta” mannen på reklamaffischen är en av deras bästa dansare och spelar 

prinsen i pjäsen. Ett mål som Kungliga Operan har är att organisationen ska vara tillgänglig 

för alla, och deras dansare består av 25 olika nationaliteter (Pozar,2015). Då Kungliga 

Operans reklamkampanj var svår att avläsa textmässigt på de bilder som hittats på Internet tog 

jag kontakt med Kungliga Operan för att fråga vad som stod på reklamkampanjen (samt vad 

som stod när den uppvisades i andra sammanhang än i skyltfönstret, exempelvis dess 

utformning som annons i tidningar). Nuvarande presschef Catarina Falkenhav svarade att de 

inte hade kvar bilden och således kunde de inte skicka den. Dessutom, de som jobbade med 

lanseringen av kampanjen jobbar inte kvar och kunde därmed inte svara på vart den visades. 

Undersökningen kommer därmed utgå från det som går att avläsa från bilden som finns på 

internet, och med utgångspunkten att den i alla fall visades i deras skyltfönster. (Bilaga 1) 
Under lanseringen av H&Ms senaste barnkollektion, januari 2018, visade en av 

produktbilderna en ”svart” pojke som bär en tröja med texten ”Coolest monkey in the jungle”. 

I samma produktlansering visas bland annat en ”vit” pojke som bär en tröja med texten 

”Survival expert”. H&M valde att ta bort bilden på pojken från deras hemsida, men produkten 

finns kvar på Storbritanniens webshop, dock utan bild på pojken (Öhrn,2018). (Bilaga 2) 

I början av sommaren år 2014 lanserade SL en reklamkampanj, ”Doge-

kampanjen”, som syntes i kollektivtrafiken. Målet med kampanjen var att få ungdomar att 
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köpa sommarkort (Byttner, 2014). Lovisa Åbom, dåvarande pressinformatör på SL, beskriver 

att målgruppen för reklamkampanjen var ungdomar i 20-årsåldern som är vana att se denna 

typ av budskap och internetfenomen i sitt internetflöde (Fredelius,2014). På kampanjen är 

internetfenomenet Doge avbildad, med ett SL-kort i munnen. På bilden syns även olika 

”Doge-fraser”, som till exempel ”Many summer”. Doge är i ursprunget en japansk hund - av 

rasen Shiba - och det var just en japansk man, boende i Stockholm, som anmälde kampanjen 

till Reklamombudsmannen (RO) (Byttner,2014). Internetfenomenet Doge kommer i grunden 

från en förskollärare i Japan som fotat sin Shiba-hund och lagt upp på sin blogg, och bilderna 

spreds sedan med texter på grammatiskt felaktig engelska. Till exempel har det spridits en 

bild där det anspelas på hunden Doge som borttappad, sägandes ”Lost Doge-Such trubble, so 

scare, wow, much reward” (Ibid.,2014). (Bilaga 3) 

GB lanserade år 2005 lakritsglassen Nogger Black efter klassikern Nogger, 

nougatglassen som tillverkats redan år 1979. Namnet Nogger sägs komma från just nougat. 

Reklamkampanjen för Nogger Black var uppsatt på reklampelare runt hela landet och var en 

kampanj som väckte uppståndelse - så stor uppståndelse att den år 2007 drogs tillbaka. Karin 

Lindblom menar på att texten på reklamkampanjen, ”Nogger + Black = sant”, kombinerat 

med namnet Nogger Black skrivet i graffitistil, var det som väckte de starka reaktionerna som 

tyckte att kampanjen anspelar på rasism (Lindblom,2005). Petronella Warg, dåvarande 

informationsansvarig för GB, svarar på responsen genom att säga att de tar kritiken på allvar, 

även fast de anser att den är lite långsökt. Kampanjen är inte alls tänkt att associeras till 

”svart” kultur eller rasism, utan gatukultur. De tillägger även att de har 20 olika nationaliteter 

i glassfabriken som ingen av dem har reagerat på reklamkampanjen (Ibid.,2005). (Bilaga 4) 

  
2.2 Den retoriska situationen 
2.2.1 Exigence ”Ett kommersiellt syfte” 

Syftet med retoriska diskurser är, som tidigare nämnts, alltid något specifikt, såsom i 

reklamsammanhang där reklamkampanjer vill att vi ska köpa produkter från noggrant 

identifierade märken (Ullén,2014:199). Det påträngande problemet i samtliga retoriska 

utformningar, i detta fall reklamkampanjer, skulle således kunna tolkas som att det grundas i 

att de har ett gemensamt syfte, vilket är ett kommersiellt sådant. Reklamkampanjerna 

utformas på ett visst sätt för att folk ska lockas till att köpa produkten. 

Kungliga Operan ville göra reklam för uppsättningen Svansjön och Kungliga 

Baletten eftersom publiken skulle lockas till att köpa biljetter till pjäsen, och de skulle som 

följd tjäna pengar. Som tidigare nämnts säger Eriksson att syftet med kampanjen var att visa 
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kärleksmötet mellan prinsen och svanen i som uppstår i uppsättningen Svansjön, och att den 

mörkhyade mannen på bilden visar en av deras bästa dansare (Pozar,2015). Här finns alltså 

också vad som möjligen kan beskrivas som ett konstnärligt syfte: Att beröra den tänkta 

publiken med det visuella i bilden, samt att dessa personer förhoppningsvis även ska känna 

igen dansaren - och därmed, grundat i vetskapen om att han är ett proffs, informera om att 

uppsättningen är bra. 

Svansjön skulle visuellt sett kunna anses vara den mest provokativa 

reklamaffischen av dessa fyra med tanke på den “vita” foten mot den “svarta” mannens 

huvud. Att Kungliga Operan skulle sätta upp en sån provokativ reklamaffisch fastän pjäsen 

redan är så pass etablerad - och förmodligen ändå hade sålt biljetter - kan anses vara ett 

problem i sig. Reklamaffischens utformning, i ljuset av det ovanstående, kan tänkas bero på 

att Kungliga Operan ville visa den lustfyllda känslan som dansen i uppsättningen genererar, 

och även att de har dansare med flera olika etniciteter (Ibid.,2015). 

H&M släppte en ny barnkollektion, och för att få folk att köpa plaggen krävs det 

så bra förutsättningar som möjligt. Däribland en bra modell som tröjan passar på och en 

kampanj som syns. H&M kanske delar Kungliga Operans problem, nämligen frågan om 

varför de utformade en så provokativ kampanj när de redan är ett så stort och etablerat 

företag. 

SL hade som syfte med reklamkampanjen att få ungdomar att köpa sommarkort, 

och utefter det utformades internetfenomenet Doge på reklamkampanjen. Internetfenomenet 

användes för att locka ungdomar och för att de således skulle åka mer kollektivtrafik under 

sommaren (Byttner,2014). 

GB har som tidigare nämnts gjort succé med klassikern Nogger. Eftersom den är 

så pass etablerad och räknas som en klassiker, kom de med en ny och kompletterande 

upplaga, Nogger Black. Eftersom Nogger är en glass som funnits sedan 1979 

(Lindblom,2005) är det förståeligt varför de ville komma med en ny version av den. 

Dessutom kan det tänkas vara enklare att framgångsrikt lansera en ny produkt om företaget 

redan är etablerat och människor har förtroende för det. Frågan är även i detta fall om sättet de 

gjorde det på var onödigt provokativt, med tanke på att företaget redan är så pass välkänt och 

etablerat som det är. 

Samtliga av dessa svenska företag hade kunnat utforma dessa reklamkampanjer 

på ett sätt som säljer men inte upplevs som stötande. Företagen är välkända varumärken och 

skulle kanske inte behövt vara så provokativa - biljett, hoodie, sommarkort, och glass hade 

nog sålts ändå. Företagen kanske inte hade intentionen att vara provokativa. Trots allt har de 
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flesta av dem förklaringar för sina reklamkampanjer, såsom Kungliga Operan som ville visa 

känslan som dansen förmedlar (Pozar,2015). Men om man ser det i en bredare kontext kan det 

påträngande problemet vara att ju större ett företag är, desto mer etiskt bör det vara. Det ger 

således mer ansvar till företagen, i och med att desto fler ser kampanjerna ju större publik de 

har.  

H&M är till exempel ett stort etablerat företag som har en konstant försäljning 

av kläder, vilket gör att verksamheten inte står och faller med en tröja i en barnkollektion. 

Kungliga Operan, däremot, kanske behöver få folk att reagera och behöver fånga mer 

uppmärksamhet för att få folk att köpa biljetter till uppsättningen Svansjön. H&M kan sälja 

tröjan 10 år framöver medan Kungliga Operan marknadsför en uppsättning som visas inom en 

snar framtid. Samma situation gäller för SL, vars sommarkort endast säljs under sommaren 

och således under en begränsad tid. För Kungliga Operan och SL kan det därmed finnas en 

tydligare anledning till att vilja få folk att reagera och lägga märke till kampanjen än för 

H&M och GB.  

 

2.2.2 Audience ”den heterogena publiken”  

Den retoriska publiken i situationen är de som tagit del av den retoriska utformningen, i detta 

fall kampanjerna, och kan övertygas och således komma med en förändring, som att köpa 

eller intressera sig för företagets produkt (Bitzer,1968:1f). 

Eftersom samtliga reklamkampanjer utformats av välkända svenska företag och 

visats på allmänna platser kan det tänkas att de mött en heterogen, mångkulturell publik som 

innefattar människor med varierande åsikter. Utöver de allmänna platser som de visats på har 

samtliga reklamkampanjer  cirkulerat i media. 

Kungliga Operans publik är de som Kungliga Operan vill påverka och som kan 

tänkas gå på föreställningen eller föreställningar framöver. Eftersom reklamkampanjen var 

uppsatt i Kungliga Operans egna skyltfönster kan det tänkas att den riktar sig till kulturellt 

insatta,  de som besökt Kungliga Operan förut, och människor som i allmänhet passerar 

Gustav Adolfs torg. Kungliga Operan har en smal publik, som antagligen kommer gå till 

Kungliga Operan trots kampanjen med tanke på att organisationen knappt har konkurrens. 

Svansjön är en etablerad uppsättning som känns igen, och publiken som vill se den kommer 

med största sannolikhet gå trots utformningen av kampanjen. SLs avsedda publik för 

reklamkampanjen beskrivs vara ungdomar i 20-årsåldern som är vana att se denna typ av 

internetfenomen och budskap (Fredelius,2014). Eftersom reklamkampanjen har visats i hela 

kollektivtrafiken har alla som åkt kommunalt i Stockholm kunnat se den, vilket är en väldigt 
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bred publik och således inkluderar många fler än ungdomar i 20-årsåldern. H&M är, till 

skillnad från SL som endast verkar i Sverige, en budgetkedja som i stort sett hela världens 

befolkning handlar på och således måste de rikta sig till en bred publik, vilket det inte känns 

som att de gjort i detta fall. Eftersom att det är en barnkollektion kan det tänkas vara främst 

föräldrar till barn, eller kanske någon som ska köpa en present till ett barn, som sett den på 

hemsidan. GBs reklamkampanj beskrivs som sagt  varit uppsatt på reklampelare i hela landet 

(Lindblom,2005).  

Reklamkampanjernas utformning skulle ur ett perspektiv kunna vara ett större 

problem för H&M och GB eftersom att de är stora och internationella företag och således har 

en bredare publik som har sett och kritiserat kampanjen. Haglund och Oldenstedt menar dock 

som sagt på att H&M, som stort företag, med stor sannolikhet påverkas mindre av krisen som 

följde med reklamkampanjen eftersom de har så pass många andra kunder (Haglund & 

Oldenstedt,2018). 

Till skillnad från H&M och GB är SL och Kungliga Operan endast verksamma i 

Sverige, vilket kan lindra eventuell negativ kommersiell påverkan från den dåliga responsen 

på reklamkampanjerna. Med andra ord, de som åker kommunalt kommer antagligen inte sluta 

med det, och de som frekvent besöker Kungliga Operans uppsättningar kommer högst troligt 

inte sluta göra det heller. Till skillnad från SL och Kungliga Operan blir det svårare för GB 

och H&M som möter mer konkurrens. Det finns andra varumärken kunderna lika gärna kan 

gå till för att fylla sitt behov. Många märken säljer glass och kläder medan till exempel SL har 

monopol på kollektivtrafik och Kungliga Operan redan har en smal publik som är frekvent 

återkommande. 

  

2.2.3 Constraints ”Nytänkande men smalt”  

De retoriska hinder som behöver överbryggas skulle för samtliga reklamkampanjer kunna 

vara att de svenska företagen med deras kampanjer vill sticka ut, och således få 

uppmärksamhet vilket förhoppningsvis genererar ökad försäljning. Den begränsande 

omständigheten som påverkat hur kampanjen utformats skulle således kunna vara konkurrens 

om reklamutrymme, och att det därför krävs att det formuleras slående och skarpa budskap 

som fångar publikens intresse. 

H&M utformade, i och med kampanjen, stereotypen ”svart” person i 

kombination med apa. Det blir således nytänkande men ändå inte. Nytänkande i och med att 

fördomarna trotsas och nästan görs som en demonstrerande handling; konservativt på det 

sättet stereotypen används. Frågan är om det är ett försök för att få uppmärksamhet men att 
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även på något sätt verka allinkluderande. Problemet är att det är allmän vetskap att det finns 

en stereotyp där den mörkhyade kopplas till apa. En annan påverkningsfaktor är att H&M 

kritiserats då de bara några månader innan denna kampanj fick kritik för framställningen av 

deras plus size-modeller, som folk istället tyckte var i normalstorlek (Häggberg,2018). Detta 

gjorde att förtroendet för H&M redan var skadat sedan tidigare och följaktligen fick de 

möjligen ett extra kritiskt öga av publiken, vilket leder till tanken att de därför kanske inte 

borde ha utformat reklamkampanjen så slagkraftigt just då. 

Ett annat företag som renodlat jobbat med en nytänkande utformning av sin 

reklamkampanj var SL och deras porträtterande av internetfenomenet Doge. Det är inte 

vanligt att använda internetfenomen i reklamsammanhang, och de riktar sig till en väldigt 

specifik publik, nämligen ungdomar som till vardags ser internetfenomen (Fredelius,2014). 

Det är förståeligt att SL använde sig av denna metod eftersom det anspelar på något nytt, 

sticker ut innehållsmässigt och förhoppningsvis blir sedda av målgruppen (ungdomar) som 

kanske inte alltid lockas av reklam annars. Eftersom målgruppen är så specifik och Doge-

kampanjen är väldigt nytänkande har det följaktligen lett till att många respondenter inte 

förstår kampanjen och tycker den har ett dåligt språk (Ibid.,2014). Problemet i detta fall blir 

okunskapen och ovissheten som de flesta har när de ser reklamkampanjen. De allra flesta som 

inte är ungdomar eller har koll på de internetfenomen som cirkulerar på nätet vet således inte 

varför den ser ut som den gör, och reklamkampanjen blir som följd av detta oklar. 

Med tanke på utformningen av kampanjen för GBs Nogger Black ges det 

känslan av att den, precis som SL, riktar sig till ungdomen. Warg säger som sagt att 

kampanjen har som syfte att kopplas till det hon kallar gatukultur (Lindblom,2005). I och med 

reklamkampanjens utformande av graffiti och asfalt är frågan om gatukultur innefattar 

kriminalitet, eftersom det är olagligt att måla graffiti.  

Eriksson beskrev som sagt att det fanns ett tydligt motiv till varför 

reklamkampanjen för Svansjön var utformad på det viset, och att utformningen inte hade varit 

ett problem om man vetat om hela kontexten (Pozar,2015). Kungliga Operan hör till en 

kulturell sektor och beskriver som sagt själva att bilden visade en svans lemmar som smekte 

prinsen och att han njöt av det och att bilden innehöll en av deras bästa dansare (Ibid.,2015). 

Bilden har tagits ur dess kontext i och med spridningen på internet, och även genom att bilden 

som cirkulerat varit utan text. De menar själva att de har utformat budskapet med ett visst 

syfte, men syftet blir inte lika tydligt för alla, vilket blir ett problem. 

Vidare hade varumärkena tjänat på att rikta sig till en större publik, med tanke 

på att samtliga reklamkampanjer visades på allmänna platser. Den retoriska publiken behöver, 
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trots allt, inte innefatta enbart människorna som företagen förutspått ska köpa just den 

produkten som varumärket gör reklam för, utan även framtida köpare av andra produkter 

(Ullén,2014:201). Således hade företagen tjänat på att rikta sig till en större målgrupp och det 

hade följaktligen även gynnat deras framtida försäljning.  

  
2.3 Semiotisk analys 

Den semiotiska analysen kommer, som tidigare nämnts, utföras för att förklara hur 

reklamkampanjerna visuellt och skriftligt är uppbyggda, och även för att se om det finns 

något samspel mellan det visuella och det skriftliga i bilderna.  

  

2.3.1 Denotation ”Produkten i fokus”  

Genom att se vad reklamkampanjerna denoterar kan vi ta reda på dess bokstavliga betydelse, 

vad företagen explicit ville få fram med kampanjerna. Orden  på bilden beskriver det 

bokstavliga budskapet och således det denoterade i bilden (Barthes,1976:122). Kungliga 

Operans reklamkampanj för Svansjön denoterar en mörkhyad man och en ”vit” fot. De har 

olika nationaliteter, och den ”vita” foten trycker ned den ”svarta” mannens ansikte. Den 

”svarta” mannen har ett lustfyllt ansikte där han blundar och har halvöppen mun.  Mörkhyade 

mannen på bilden har på sig en mörkblå tröja i ett sammetsmaterial. Texten på bilden är 

Svansjön i stor text med versaler och längst ner till höger står det Kungliga Baletten. Längst 

ner till vänster på bilden är Kungliga Operans logga som är ett o med en kungakrona och 

under står det Operan med versaler (Bilaga 1). 

H&Ms produktbild denoterar en ung mörkhyad pojke som har på sig en grön 

huvtröja med texten ”Coolest monkey in the jungle”. Pojken har även på sig grå jeans, och har 

händerna instoppade i fickorna på jeansen. Jeansen syns bara till hälften, och produkten som 

kampanjen gör reklam för är tröjan (Bilaga 2). 

Det som Doge-kampanjen denoterar är en tecknad hund i gul-beiga färger med 

ganska stirrig blick, och hunden har ett blått SL-kort i munnen. Bredvid hunden är det fyra 

engelska fraser i färgerna vit och svart som säger ”Wow”, ”Many fun”, ”Plz buy” och ”Much 

financial”. Under hunden står det i vitt ”Köp Sommarbiljett” och priset, 2400 kr, och att man 

kan läsa mer på hemsidan sl.se. Bildens bakgrundsfärg är ”SL-blått”, och SLs logga är längst 

upp i högra hörnet på bilden (Bilaga 3). 

Kampanjen Nogger Black denoterar en svart bakgrund med asfalt. Texten 

Nogger är skrivet i versaler med ett tjockt, vitt typsnitt. Texten Black är även det skrivet med 

versaler. Bredvid texten är en bild på glassen. Under glassen och texten Nogger står: ”Nu har 
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vi äntligen släppt en ny lakritsglass, Nogger Black! Den här glassen är perfekt matchad med 

en kärna av sötlakrits och vaniljglass på insidan och saltlakrits med krisp i på utsidan”. Under 

detta står det ”Pröva matchmaking!” i versaler och under den texten är det fem små bilder 

som ser ut att vara olika glass-sorter. På en av bilderna kan Magnum avläsas. Det sistnämnda 

- deras “matchmaking” - har valts att inte användas i analysen då det ser ut som att det 

anspelar på en sorts tävling, vilket är irrelevant för denna uppsats. Till höger om detta 

befinner sig en röd clown med GBs logga på magen. Till vänster i bilden är ett vitt hjärta som 

ser ut att vara ritat med krita på asfalt. I hjärtat står det  med versaler ”Nogger + Lakrits = 

Sant” (Bilaga 3). 

      Det direkta i varje reklamkampanjs visuella och skriftliga utformning har som 

gemensam nämnare att de samtliga har texter som visar företag och produkt. Produkten är i 

fokus: På Kungliga Operan är Svansjön i stor text; H&M visar tröjan, kopplad med text som 

till exempel pris; GB har med glassen och GB-clownen med logga; för SL denoteras företaget 

i delar av texten samt av det ikoniska SL-kortet på bilden. 

  

2.3.2 Konnotation ”Minoritetsetniciteten är sämre”  

Konnotation är som sagt de tolkningar, som bestäms av kulturella och sociala sammanhang, 

betraktaren gör genom att titta på bildens uttryck (Barthes,1976:121f). Med tanke på att den 

största texten i Kungliga Operans bild är Svansjön och eftersom att det är en etablerad och 

välkänd uppsättning, kan det följaktligen antas vara två balettdansare på bilden. En av 

konnotationerna är den antitetiska motsättningen av den ”vita” foten som trycker ner en 

”svart” man. Detta anspelar på förutfattade meningar som bekräftar den bilden som finns om 

att de ”vita” har makt över ”svarta” (Lama Wonkeryor,2015:4). Den överlägsna ”vita” 

människan gör således något så förnedrande som att trycka ner en ”svart” mans ansikte med 

foten. Det som de flesta betraktarna till bilden inte vet, eftersom att det inte syns på bilden, är 

att den ”vita” foten tillhör en asiat. Om detta på något sett hade visats tydligare hade syftet 

med reklamkampanjen kunna vara att påvisa att dansen är till för alla. Om så är fallet relateras 

de båda dansarna till det heterogena folket då de tillhör varsin minoritetsetnicitet, vilket 

signalerar budskapet: alla är välkomna till Kungliga Operan. Eftersom bilden har olika 

betraktare med varierande erfarenhet och kultur läser diverse personer olika värden ur bilden 

(Barthes,1976:121f). Om betraktaren har förkunskap och ett intresse för denna sorts kultur 

kan således bilden betraktas som intressant och komplex medan en yngre, mindre kulturellt 

insatt publik, inte förstår sig på den.  Efter reklamaffischen sattes upp började kritiken på 

internet flöda, och flera personer reagerade på dess visuella utformning vilket vidare kommer 
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diskuteras i avslutande diskussion. 

      Ett annat fall där en minoritetsetnicitet varit den som reagerat på 

reklamkampanjens utformning är SL. Som sagt var det i detta fall en japan som reagerade på 

att hunden på bilden var en Shiba, en japansk hundras, och att detta faktum i koppling med 

fraserna på bilden - vilka tyder på dålig engelska - gör att den kan associeras till att japaner är 

dåliga på engelska. För att tycka att bilden anspelar på rasism måste läsaren alltså veta att 

hunden är japansk, vilket RO gav som ett argument till varför att den inte blev anmäld, då 

genomsnittliga konsumenten inte vet detta och därmed inte skulle koppla varken hunden eller 

texten till Japan (Byttner,2014).  

Både Kungliga Operan och SL saknar information i reklamkampanjerna som skulle 

kunna verkat för att lindra, men också förvärra, responsen som följde dem. I Kungliga 

Operans fall vet som sagt den genomsnittliga publiken som sett bilden inte att den ”vita” foten 

tillhör en asiat, eller att det var en skildrade kärleksfull smekning och inte en hatisk 

nedtryckning. I SLs fall vet gemene läsare inte att hunden på kampanjen är av asiatiskt 

ursprung. Om publiken visste att den ”vita” foten var av asiatiskt ursprung, eller kontexten i 

form av balettens handling, kanske den inte skulle väcka så starka reaktioner då det helt 

plötsligt blir två minoritetsetniciteter i en kärleksfull akt. Liknande, om det var tydligare att 

Doge är en japansk hundras hade det kanske väckt fler starka reaktioner, och anmälan mot 

kampanjen hade därför kanske gått igenom. De andra konnotationer som väckts av SLs 

reklamkampanj är kanske främst ett internetfenomen, det internetfenomen som kallas Doge.

 Precis som Kungliga Operan och SL konnoterar H&Ms kampanj även den 

minoritetsetniciteten, där den mörkhyade pojken har på sig en tröja där det som sagt bland 

annat står apa. Alltså, pojken relateras till en apa. Det konnoterade i GBs reklamkampanj 

skulle till att börja med kunna vara igenkänningsfaktorn om Nogger som nougatglass, och att 

den nu uppenbarar sig i ny form och detta bekräftas även av texten inuti hjärtat - att klassikern 

Nogger nu går ihop med lakrits. Den röda clownen på bilden med loggan är GBs logga och 

skylt, samma som brukar stå utanför de ställen som säljer GB-glass. Just texten ”Black” ser ut 

som den i skriven i en graffitistil vilket skulle kunna kopplas till ungdom och en viss kultur. 

Den igenkänning i bilden som lett till kritik om rasism är bland annat namnet Nogger som till 

exempel de på CMR kopplat till ”nigger”, och att detta kombinerat med den graffittistil som 

syns är anledningen till att de anser tankemönstret i reklamen är fel (Lindblom,2005).  

Sammanfattningsvis har samtliga gemensamt, utefter de konnotationer som ges 

när bilden avläses, en bild av minoritetetniciteten, i detta fall som ”svart” eller asiat, som 
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undermakt. Minoritetsetniciteten kopplas till vad som kan antas vara låg intelligens, till 

exempel i form av den ”svarta” som apa,  japaner som dåliga på engelska och ”svart” 

sammankopplat med graffiti och gatukultur. Den ”svarta” undermakten som visas i Kungliga 

Operan kanske ännu mer anspelas på den vitas övermakt, med en ”vit” fot som trycker ner en 

”svart” mans ansikte, detta med utgångspunkt att den som ser kampanjen inte vet att det är en 

asiatisk fot och en kärleksfull akt - men hur skulle man egentligen kunna se det? Om detta 

hade visats tydligare hade ett annat budskap istället visats och antagligen genererat mer 

positiv respons på att Kungliga Operan har dansare med olika etniciteter.   

  

2.3.3 Avbyte ”Texten som viktigt komplement”  

Avbyte är som sagt när texten kommunicerar något som inte framgår av bilden, och ger då en 

ny betydelse till den (Barthes,1976:121f). I Kungliga Operans fall har samma visuella bild, 

med eller utan text, cirkulerat på internet. Originalbilden så som reklamaffischen utanför 

Kungliga Operan såg ut, var med text. Ord i texten som “Kungliga Operan” och “Svansjön” 

har avbytande funktioner eftersom det finns ett antal historier och myter som orden aktiverar 

då det är en välkänd, etablerad koncern och en föreställning som utformades redan på 1800-

talet (Paterson,2015). Texten tillför definitivt något som inte framgår av bilden om den inte 

syns i Kungliga Operans skyltfönster. Om man bara ser bilden på till exempel internet och 

utan text är det inte säkert att det är två dansare, att den ”vita” foten tillhör en ”svan” och att 

den mörkhyade mannen är en prins (Pozar,2015). Precis detta bekräftas av texten som tillför 

att den visar uppsättningen Svansjön. Eftersom att man i det textuella i bilden ser namnet på 

varumärket framgår det helt plötsligt rätt tydligt att det är balettdansare på bilden, och den 

fungerar således avbytande. 

I H&Ms reklamkampanj (om man endast utgår från texten på tröjan och bortser 

från produkttext och beskrivning) verkar texten ”Coolest monkey in the jungle” 

kompletterande till bilden och såldes avbytande. Texten på tröjan i samspel med den 

mörkhyade pojken antyder på myter som sammankopplar de ”svarta” med djur. 

Avbytet i SLs fall är att utan texten på reklamkampanjen blir det endast en bild 

på en tecknad hund med ett blått kort i munnen. Det skulle kunna antas att det är SL-kort då 

det är i samma blåa färg, men inte säkert och inte att det även är för sommarkort. Fraserna på 

dålig engelska som till exempel ”Many fun” leder även till den reaktion som anspelar på 

rasism, då den är på dåligt utformat språk, men texten är även något som tillför humor och 

avslappnad ton till reklamkampanjen. Kanske viktigast är att utan texten saknas även 

associationer till Internetfenomenet. Eftersom den japanska mannen menar på att bilden syftar 
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på att japaner är dåliga på engelska (Byttner,2014), går detta endast att avläsa om du ser 

hunden, med vetskapen om att den är japansk, och som följd se den i kombination med texten. 

Följaktligen försvinner innebörden av vad den japanska mannen ansåg vara rasistiskt utan 

texten - det framgår alltså ett tydligt avbyte som betyder att även fast du vet att hunden är av 

japanskt slag saknar den rasistiska innebörden om texten försvinner. 

Det nya som framkommer av texten avbytet i GBs kampanj, är texten ”Nogger + 

lakrits = Sant” som visar för de som inte visste att Nogger funnits sedan innan, och att den nu 

även kommer i lakrits. Eftersom att glassen Nogger Black visas på bilden kan nog många 

förstå att det är just Nogger, men detta är antagligen något inte alla vet, utan texten hjälper här 

till som avbyte och ger betraktaren information att det här är inte vilken glass som helst utan 

just Nogger Black, den nya versionen av klassikern Nogger. Loggan bekräftar även det 

faktum att kampanjen är gjort av just GB, och således att glassen på bilden är en GB-glass. 

Sammanfattningsvis är det skriftliga i reklamkampanjerna ett viktigt 

komplement för den visuella utformningen. Om inte texten hade funnits på Kungliga Operans 

reklamaffisch hade den förmodligen ansetts vara ännu mer rasistisk då den inte hade gett 

någon bild av att de var dansare på bilden. Texten hjälper här även publiken förstå myten om 

organisationen och föreställningen. Om tröjan i H&Ms produktbild hade varit utan text, hade 

det endast varit en pojke med en grön hoodie. Myten om ”svarta” kopplat till djur skulle 

således inte framkommit. Samma sak gäller för SL. Om fraserna som utformats på dålig 

engelska inte hade funnits hade den bara innehållit hunden Doge, vilket inte bara helt tagit 

bort anledning till att koppla kampanjen till rasism, men hade också lett till en inkomplett 

kampanj där kopplingen till internetfenomenet saknat en viktig del. I GBs fall visade de med 

texten ”Nogger + lakrits = sant” att det är en glass som funnits sedan innan som nu kommer i 

en ny smak. 

  

2.3.4 Förankring ”Texten hjälper publiken förstå”  

Förankring beskrivs vara vanligt inom reklam där information om produkten hjälper 

betraktaren förstå vad dem ser (Mehrens,2014:326). I Kungliga Operans reklamkampanj kan 

det antas att den mörkhyade mannen har på sig ”prinskläder” vilket möjligen kan hjälpa till att 

bekräfta att den är från någon sorts kulturell uppsättning. En barfota fot skulle möjligen kunna 

kopplas till dans. Ord som ”Svansjön” och ”Kungliga Operan” i bilden är förankrande text 

som hjälper oss förstå vad den handlar om - det är en föreställning som heter Svansjön som 

spelas på platsen Kungliga Operan. 
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I GBs kampanj skulle förankringen bland annat kunna vara att texten GB Glace 

på clownens mage förankrar att just den röda clownformade figuren är just GB clownen, att 

kampanjen således är utformad av GB och syftar på försäljning av glass, vilket även bekräftas 

av glassen på bilden. 

Det förankrande i Doge-kampanjen är SL-kortet i hundens mun kombinerat med 

texten ”Köp sommarbiljett” – köp sommarbiljett hos SL. Texten förankrar således det 

huvudsakliga i bilden, nämligen SL-kortet. Resterande text i form av de språkligt inkorrekta 

engelska fraserna, och bilden på den tecknade hunden Doge är till för att rikta sig till just 

ungdomen som publik, då den anspelar på ett internetfenomen för att få dem att köpa 

sommarbiljetter.   

Förankring i H&Ms produktbild är att citatet ”Coolest monkey in the jungle” 

kan liknas med att pojken till exempel är ”Coolaste killen i stan” vilket kan förmodas att 

H&M egentligen syftar på – inte pojken som apa. 

Sammanfattningsvis verkar texten förankrande till den visuella utformningen i 

samtliga reklamkampanjer där den bland annat hjälper publiken förstå vad dess visuella 

utformning handlar om, varumärket samt vad det är för produkt.   
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3. Avslutande diskussion 
Inledningsvis kommer en redogörelse för hur responsen på reklamkampanjerna tett sig i 

media. Vidare följer en diskussion kring hur den retoriska utformningen förhåller sig till 

historiska exempel på rasism i reklam. Avslutningsvis kommer en diskussion föras kring om 

den retoriska utformningen kan förklara den respons reklamkampanjerna fått. 

  
3.1 Respons på reklamkampanjerna 
Araia Ghirmai Sebhatum, grundare till Black Coffee, en organisation som samlar ”svarta”, 

feministiska afrikansvenskar säger att det som störde honom i Kungliga Operans 

reklamkampanj var ett våldsinspirerat språk och en bild som ger en påminnelse om hur 

”svarta” misshandlats i Sverige genom tiderna, både psykiskt och fysiskt. Han beskriver att 

reklamaffischen påminner honom om attentatet i Trollhättan där en högerextrem terrorist 

mördade en afrikansvensk. Ghirmai Sebhatu säger att det är bra att Kungliga Operan 

reagerade snabbt och tog ned affischen, men att detta inte är tillräckligt. Vidare menar han att 

det återstår att se om de i framtiden kommer att vara mer lyhörda i personalpolitiken, som 

uppenbarligen innehållit många brister då ingen i organisationen reagerat innan bilden visades 

för offentligheten. Han beskriver även att reklamaffischen bekräftar rasismen inom den 

svenska kultursektorn och att den ger en accepterad bild av våld mot afrikaner i och med 

denna kampanj (Pozar,2015). 

En annan som reagerat starkt mot reklamaffischen är den svenska artisten Adam 

Tensta som på sin Facebooksida skrev, ”Ser ni mönstret? Operan som redan är en av de mest 

konservativa institutioner ‘vi’ har, väljer att porträttera en mörkhyad person på detta sätt” 

(Ibid.,2015). Eriksson svarar på kritiken och ber om ursäkt om det fått folk att ta illa vid sig 

av kampanjen och att han förstår att bilden ger fel associationer när den är tagen ur sitt 

sammanhang (Ibid.,2015). 

Några som inte håller med om kritiken är bland annat den ”svarta” dansaren på 

bilden, Clyde Emmanuel Archer. Han anser det är en bra och en viktig debatt men att någon 

hade kunnat fråga vad han egentligen anser själv om reklamaffischen. Han säger att han inte 

anser att bilden diskriminerar, och att om man sett Svansjön och vet historien bakom bilden 

förstår man att den visar en kärleksscen. När Archer såg bilden var han stolt och berörd av det 

starka ögonblick den fångar, och inte minst att bilden visar en ”svart” huvudperson. Han 

påpekar också att den ”vita” foten tillhör en annan minoritet, en asiat, och att den delen också 

borde räknas in i bedömningen (Paterson,2015). Åsa Linderborg är en annan som inte håller 

med om kritiken som riktats mot reklamkampanjen. Linderborg menar på att några människor 
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verkar ha fått ta sig friheten att tala för hela minoriteten och att i det här fallet ”raderade en 

skicklig yrkesman ur det offentliga rummet”. Hon skriver även att för till exempel Kungliga 

Operan bör det finnas en konstnärlig integritet och att det räcker med en förklaring till varför 

de gör som de gör (Linderborg,2015). 

H&Ms reklamkampanj möttes av starka kritiker, bland annat celebriteter som 

The Weeknd som skriver att han hädanefter inte kommer att fortsätta samarbeta med H&M 

(Öhrn,2018). Twitter- och Facebook-kommentarer som bland annat ”har ni blivit helt tokiga”, 

”hur i helvete tänker ni”, ”det här är avskyvärt och ren rasism”, och ”Jag jobbade för H&M i 

många år och de är ovetande ibland. Huvudkontoret i Sverige har dålig koll på frågor som 

rasism, kulturella och sociala utmaningar. De tycker troligen det här är gulligt” 

(Häggberg,2018). Många av de som reagerat, bland annat The Weeknd, är ”svarta” i 

hudfärgen. Kritiken menar på att H&M gjort reklam genom stereotyper – den ”svarta” pojken 

som apa och den ”vita” pojken, som var med i samma kollektion, som överlevare 

(Öhrn,2018). En av dem som inte höll med om kritiken var pojkens mamma som bland annat 

skrivit på Instagram att hon inte förstår kritiken eller problemet, att folk ska sluta ropa varg 

och att konflikten är onödig (Linde,2018). Anna Eriksson, kommunikatör på H&M, svarar på 

kritiken och säger att det är väldigt tråkigt att bilden har uppfattats som stötande och att den 

nu kommer att försvinna från kanalerna (Frick,2018). 

Åbom säger att det som är tänkt att förmedlas med SLs reklamkampanj är att 

mottagarna ska skratta lite, att den är utformad med glimten i ögat, men att reaktionerna har 

visat på varierande respons. Många uppskattar Doge-kampanjen medan några anser att det är 

ett dåligt språk i den (Fredelius,2014). Den japanska mannen som anmälde kampanjen tyckte 

att den var rasistisk då hunden på bilden är japansk, och fraserna på bilden är på dålig 

engelska – han menar då på att reklamkampanjen målar upp det som att japaner är dåliga på 

engelska och att den ger en stereotyp bild av japaner. RO beslutade dock att kampanjen inte är 

rasistisk då genomsnittskonsumenten inte skulle koppla hund eller text till Japan. RO menar 

då på att den inte är diskriminerande när det syftas på nationalitet. SL ber om ursäkt om 

reklamkampanjen uppfattats som stötande och rasistisk och förklarar att den syftar på just 

internetfenomenet Doge som är en hund med inre tankar om ett specifikt ämne 

(Byttner,2014). 

Stig Wallin, ordförande för Centrum mot Rasism (CMR) var en av dem som 

reagerade när han såg GBs reklamkampanj för Nogger Black och anmälde de även till 

Diskrimineringsombudsmännen (DO). Amina Ek, verksamhetschef på CMR, beskriver att de 

inte är kritiska till färgen på glassen eller namnet Black utan mot ”tankemönstret i reklamen” 
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- att GB lägger ihop det ”svarta” med namnet Nogger som associeras till ”nigger” eller 

”neger” (Lindblom,2005). Hon beskriver även att företag stärker den rasistiska strukturen i 

samhället genom denna typen av reklamkampanj. Ek undrar även hur många 

olika  nationaliteter det var som tagit beslut om reklamkampanjen (Granström,2005). 

Nyamko Sabuni som vid denna tid var folkpartist och riksdagsledamot, själv 

afrosvensk, är en av dem som inte höll med alls om CMRs kritik. Hon beskriver sig snarare 

kränkt av CMR och anser att de gått för långt. Hon säger att hon själv inte ser någon sorts 

koppling mellan Nogger och neger och att namnet anspelar på nougat och inget annat. En av 

de som håller med Sabuni är Agneta Hagström som skriver att de som läser ”nigger” och inte 

Nogger borde skaffa glasögon. Peter Viberg undrar om rasismen egentligen kommer från 

kritikerna själva eftersom att de gör en koppling mellan graffiti och “svarta” människor 

(Lindblom,2005). Dalarnas Tidningar beskriver att genom anmälning av denna 

reklamkampanj till DO ”målar man fan på väggen” DT skriver även att eftersom att Nogger är 

en klassiker och att glassen nu görs med lakrits är det inte alls konstigt att namnet nu 

kompletteras med Black (Dalarnas Tidningar,2005). 

  
3.2 Ur en historisk kontext  
I stora drag genererade den retoriska analysen resultatet att bilderna utformades utefter ett 

kommersiellt syfte. Samtliga kampanjer innehöll en eller flera minoritetsetniciteter. Resultat i 

bland annat analys av exigence i kampanjerna visade att samtliga företag utformade sina 

kampanjer relativt provokativt och nytänkande vilket skulle kunna tolkas vara för att locka till 

sig publik. 

Barthes menar på att det denotativa i bilden är väldigt dominerande av vad 

betraktaren får för intryck av bilden och gör att den framstår som ”naturlig”. Vidare menar 

han att denotationen inte enbart bestämmer dess betydelse utan att kodifieringen ska avläsas 

genom att se samspelet mellan denotation och konnotationen (Barthes,1976:124f). I SLs 

kampanj denoterade till exempel inte bilden att hunden är japansk, och Kungliga Operan 

denoterande inte att den vita foten var av asiatiskt ursprung. Här tjänar som sagt SL på att inte 

denotera att hunden är japansk (vilket antagligen bara hade lett till mer kritik), medan 

Kungliga Operan som sagt hade vunnit på att visa att den vita foten var av asiatiskt ursprung. 

På detta sätt hade Kungliga Operan, som tidigare nämnts, istället explicit kunnat antyda på att 

Kungliga Operan har 25 olika etniciteter (Pozar,2015).  

Resultat av konnotationen, bildens kulturella associationer, i samtliga 

reklamkampanjer är att stereotyper framställs. Mörkhyad som apa, mörkhyad som nedtryckt 
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av en ”vit” fot, att japaner pratar dålig engelska och att ”svart” är kopplad till graffiti. 

Samtliga stereotyper som leder till associationer i bilderna är negativa, vilket även Brune som 

sagt fick fram i sin undersökning (Brune,2004). Även Petersons resultat med undersökning 

visade som sagt att minoritetsetniciteten framställs som negativa, komiska och kulturella 

stereotyper istället för positiva (Peterson,2008). Det var således bildens symboliska 

funktioner, konnotationen, som väckte associationer till minoritetsetniciteten som underlägen. 

Sedan kolonialismen i USA har de ”svarta” som sagt framställts genom en 

idealiserad syn på karaktärer och som lägre stående. För att upprätthålla de vitas herravälde 

drogs de maktlösa nedåt (Lama Wonkeryor,2015). I Kungliga Operans reklamkampanj 

konnoterades stereotypen ”svarta” som underlägsen och nedtryckt av den ”vita” människan. 

Som Brune fick fram i sin forskning framställs det även här som att ”invandraren” och 

svensken (för de som inte vet att han är asiat) ställs emot varandra (Brune,2004). 

 En annan kolonial tradition är som sagt att produkten sätts i samband med den 

”koloniserade kroppen”, alltså i det här fallet den koloniala produkten banan, kombinerat med 

den “svarta” människan. Obama framställdes, som sagt , som en apa i en anti-Obama kampanj 

där en apa åt en banan – han är också mörkhyad (Kunskapsbanken Bilders Makt,2018). I 

avbyte fungerar texten som ett komplement och att det ges en ny betydelse i form av till 

exempel en historia (Barthes,1976:121f). Pojken i H&Ms kampanj framställs även, som 

Obama, som apa genom text där texten således verkar avbytande. I samma kollektion bär som 

sagt en ”vit” pojke en tröja med texten ”Survival expert” (Öhrn,2018). Detta kan kopplas till 

stereotypen om den ”vita” som civiliserad och intelligent hjälte för civilisationen, medan den 

”svarta” framställs som en vilde och kopplas till ”barbari” - i detta fall en 

apa  (Kunskapsbanken Bilders Makt,2018).  

Ingridsdotter kom i sin tidigare nämnda undersökning fram till att koloniala 

föreställningar lever kvar i vårt samhälle, och att de finns som en röd tråd i samtliga av de 

reklambilder hon undersökte (Ingridsdotter,2008). Utifrån mina fynd anser jag att de gör det 

även i dessa reklamkampanjer. Nogger kan som ett resultat av dess konnotationer, de 

begränsande omständigheterna och avbytet kopplas till ordet ”nigger”. ”Black” skrevs i 

graffiti och kan således koppla ”svart” till kriminalitet. Den ”svarta” som kriminell skulle 

även i detta fall kunna kopplas till stereotypen ”vilde” och med sämre intellekt 

(Kunskapsbanken Bilders Makt,2018). 

Utan avbytet i SLs kampanj hade stereotypen japaner som dåliga på engelska 

inte funnits, men för att få associationer till detta krävs det även vetskap om att hunden är 

japansk. Svensk reklamhistoria visar som sagt på ett tydligt fokus på samhällstrender, och i 
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och med kraftig konkurrens i fångandet av människors uppmärksamhet har reklamens 

utformning varit tvunget att anspelas på nya ting (Eriksson et al.,2002). Med tanke på att SL, 

med sitt användande av internetfenomen, utformade sin kampanj i en väldigt nytänkande 

anda, gjorde det att många av betraktarna inte förstod den. Men med tanke på att kampanjen 

skulle rikta in sig på ungdomar, som är vana med att se internetfenomen (Byttner,2014), finns 

det förståelse för varför de gjorde som de gjorde. 

Genom att se förankringen av texten i den visuella utformningen syns det 

explicit vad företagen vill visa med reklamkampanjernas utformning. Förankringen kan hjälpa 

oss förstå det bokstavliga i bildens betydelse, alltså denotationen (Barthes,1976:122). Inget av 

förankringen, den huvudsakliga betydelsen, i någon av reklamkampanjerna syftade på någon 

sorts rasism eller stereotyper.  

Sammanfattningsvis visade varken  det denoterande eller förankrade, bildens 

bokstavliga/huvudsakliga betydelse någon anspelan på rasism. Men när man började se den 

symboliska betydelsen med bilden, konnotationer och även avbyte, kunde utformningen 

kopplas till historiska exempel såsom stereotyper i samtliga kampanjer. Med tanke på att 

Barthes menar på att kodifieringen ska avläsas genom att se samspelet mellan denotation och 

konnotationen (Barthes,1976:124f) kan det således betyda att samspelet av de båda gör att 

historisk kontext kan dras till dem och de därför ger en förklaring till hur den retoriska 

utformningen kan förklara dess upphov till rasism.  

  
3.3 De starka reaktionerna 
Den retoriska utformningen visade bland annat resultat på att samtliga företag har utformat 

reklamkampanjerna till väldigt specifika målgrupper, vilket leder till att många som ser 

kampanjen inte förstår dem. Samtliga reklamkampanjer var som sagt uppsatta i offentliga 

sammanhang och mötte således en bred publik. Vidare menar jag att den retoriska publiken 

innefattar olika betraktare med olika kulturella erfarenheter  - de är således heterogena. Detta 

medför att företagen kanske borde utformat mindre provokativa kampanjer och ge en 

grundligare förklaring till varför de utformats som de gjorts. 

I Brunes undersökning kom hon som sagt fram till att det är dåligt etnisk 

mångfald i reklam (Brune,2004). Eftersom jag endast undersökt reklamkampanjer med 

urvalskriteriet att de blivit kritiserade för rasism är det således en minoritetsetnicitet i varje 

kampanj. Men frågan är om reaktionerna blir så starka just eftersom minoritetsetniciteter mer 

sällan framställs - och man därför tittar med ett extra kritiskt öga för att se hur de då 

framställs. 
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Constraints, de begränsande omständigheterna som tidigare nämnts beror på 

publikens förförståelse och har stor betydelse till varför  personer uppfattar budskapen olika 

(Bitzer,1968:1f). Resultatet av de begränsande omständigheterna och konnotationen kan anses 

vara både positiv och negativ. Till exempel på Kungliga Operans reklamkampanj skulle 

betraktaren kunna se bortom ”vitt” på ”svart” och istället se en lustfylld känsla, och kanske 

även med vetskapen om att både den ”vita” och ”svarta” är minoritetsetniciteter. En annan 

betraktare, till exempel en medlem från Black Coffee, antar kanske omedelbart fel där de bara 

ser en ”vit” fot på en ”svart” man och förmodligen direkt tänker att det är förtryck. Det som 

kan avläsas från responsen av reklamkampanjerna är att det är minoritetsetniciteterna själva - 

i detta fall de mörkhyade, i SLs fall en japan,  eller i andra fall medarbetarna från 

organisationer som arbetar för de ”svartas” rättigheter - främst varit de som reagerat starkt och 

även de som anmält kampanjerna. Som Pripp och Öhlander menade med sin undersökning är 

om kritiken faktiskt bidrar till en ännu bredare definition av rasism (Pripp & Öhlander,2008). 

Detta håller även Linderborg med om, då den mörkhyade mannen i Kungliga Operans 

föreställning helt plötsligt blir borttagen från offentligheten (Linderborg,2015). Till och med 

mamman till pojken i H&M reklamen tyckte att kritikerna skulle ”sluta ropa varg” 

(Linde,2018), antagligen för att hon vet hela kontexten och kanske var där vid plåtningen som 

ägde rum och till exempel såg resonemanget till varför de satte på tröjan på pojken. Det 

handlar helt enkelt om vad betraktaren har med sig när hon eller han ser kampanjen.  

Resultat från audience följde att problemet skulle anses kunna vara den smala 

publik både SL och Kungliga Operan är utformad till. Reklamkampanjernas smala målgrupp 

gjorde att de som såg kampanjerna inte förstod dem, och där framförallt Kungliga Operan 

blev anklagade för grov rasism.  

Vidare visade den retoriska analysen resultat som visade att H&M och GB, som 

båda är större och internationella företag i jämförelse med SL och Kungliga Operan, riktat sig 

till en bredare publik, men att de inte hade behövt vara så provokativa med tanke på den stora 

publik de når i vilket fall. Kampanjerna för H&M och GB, med andra ord, behöver inte väcka 

lika mycket uppmärksamhet för att sälja en tröja eller glass, medan det för SL och Kungliga 

Operan som sagt är viktigare att synas i och med produkternas ”slutdatum”. 

Linderborg menar som sagt på att konstnärlig integritet bör finnas och att det ska 

räcka med en förklaring från företagen (Linderborg,2015) vilket man i detta fall fick av 

Kungliga Operan. H&Ms svar på deras kritik angående kampanjen var väldigt kort och 

resulterade i att de tog bort bilden på pojken, men inte produkten. En tidigare arbetare på 

H&M beskrev företaget som att de upplevdes som ovetandes ibland och att de har dålig koll 
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på frågor som rasism, kulturella och sociala utmaningar - även att de troligen tycker att denna 

reklamkampanj är gullig (Häggberg,2018). GB svarade som sagt på deras kritik att kampanjen 

var tänkt att anspela på gatukultur och att ingen av de 20 nationaliteter på företaget reagerar 

på utformningen (Lindblom,2005). En kritiker svarade som sagt på detta och undrade hur 

många av de olika nationaliteterna som var med och fattade beslutet (Granström,2005). Detta 

kan kopplas till Faulkner som i historiska exempel beskriver att de ”vita” har fått utlopp när 

de  utformat kampanjerna och porträtterar en bild där de ”svarta” trycks ner 

(Faulkner,1987:5).  I det här fallet vet vi inte vilka det var som utformade kampanjen, men 

kritikern, antog följaktligen att beslutet fattats av vita.  

Vidare handlar det helt om vem som betraktar reklamkampanjen och i vilket 

sammanhang man sett den, på internet eller fysiskt.  
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4. Sammanfattning  
Uppsatsen har syftat på att genom en retorisk analys av fyra svenska samtida 

reklamkampanjer, som alla anklagats för rasism, ta reda på om dess retoriska utformning, 

utifrån situationsanalys och semiotisk analys, kopplat till en historisk kontext, kan ge 

förklaring till den skilda respons kampanjerna fått. Syftet har besvarats med hjälp av två 

frågeställningar som tidigare nämnts är: ”Hur ser den retoriska utformningen av 

reklamkampanjerna ut, särskilt med avseende på visuell och skriftlig retorik, samspelet 

mellan dem och ur ett situationsperspektiv?” och ”Kan reklamkampanjernas retoriska 

utformning förklara de starka reaktioner de har väckt?” 

Resultatet som analysen genererat är att den retoriska utformningen både gett 

svar på hur reklamkampanjen är byggd ur ett situationsperspektiv, och även ur en visuell och 

skriftlig kontext. Ur ett situationsperspektiv har undersökningen utförts för att se hur 

reklamkampanjen ingår i en historisk kontext, och hur utformningen av den ingriper och 

förändrar den verklighet den är del av (Bitzer,1968:6f). Den semiotiska analysen - vilken 

analyserar hur kampanjen är uppbyggd ur ett visuellt och skriftligt kontext - har tillåtit mig 

fokusera på objektet i sig, och verkligen se hur varumärkena har byggt upp 

reklamkampanjerna för att på ett så bra sätt som möjligt locka till sig publik och således 

köpare av produkten.  

Genom att använda retoriken som ett verktyg, och se vad i den retoriska 

utformningen som ämnar övertyga betraktaren, har det genererat en djupare förståelse och 

information om till exempel hur texten förankrar (pekar på) bildens huvudbetydelse och om 

företagen faktiskt anpassat utformningen efter en heterogen publik. 

Frågeställningarna och syftet är besvarade genom att först se den retoriska 

utformningen genom en analys utefter de två olika retoriska analysmetoderna. Därefter har 

det som sagt i avslutande diskussion kopplats till historiska exempel där jag bland annat 

diskuterat att associationer som väcks av samtliga reklamkampanjer är att det finns negativa 

stereotyper där minoritetsetniciteten framställs med ett lägre värde. Resultatet av den retoriska 

analysen kopplas även till de olika reaktioner som väckts av publiken som har sett 

kampanjerna. I det här fallet var det tacksamt att i analysen se vilka som är den tänkta 

publiken (den specifika målgruppen) och vilka som faktiskt ser den med tanke på att bilderna 

kretsat både medialt och suttit på allmänna platser.  

Slutsatsen är att genom en analys av den retoriska utformningen ges en djupare 

förståelse till hur reklamkampanjerna är uppbyggda med slutsatsen att samtliga kampanjer 
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innehåller stereotyper av “asiaten” och den “svarta” som negativ och följaktligen  kan det 

även förklara de negativa reaktionerna.  

Slutligen är en kritisk reflektion över val av metod att de båda retoriska 

analyserna har genererat relativt upprepade iakttagelser då mycket går hand i hand. Analysen 

och diskussionen färgas mycket av mina egna associationer, och det hade varit intressant att 

skriva uppsatsen med någon annan för att se om hon eller han hade någon annan infallsvinkel 

utifrån teorierna. För att forska vidare om ämnet skulle exempelvis en topikanalys kunna 

användas för att mer grundligt ta temperaturen på hur debatten sett ut angående rasism i 

reklam, istället för att endast diskutera dem utifrån artiklar. En slumpmässig undersökning 

hade även kunnat utföras där reklamkampanjer undersöks som kanske inte explicit blivit 

anklagade för rasism. Jag hade även tyckt det var intressant att spinna vidare på ämnet som 

bland annat Pripp och Öhlander tar upp, nämligen huruvida utpekningen av rasism och 

spridningen av dessa åsikter medialt faktiskt ger upphov till en bredare definition av rasism 

(Pripp & Öhlander,2018).  

”It don´t matter if you´re black or white” – utmaningen ligger hos företagen  att 

göra bättre analyser i förväg på hur budskap och bild i en reklamkampanj kan uppfattas av 

betraktaren, ur ett rasistiskt perspektiv.  
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