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Abstract 

Research Problem: This paper will examine how the position that Nike took in the campaign 

Dream Crazy was received by stakeholders in the comment section on YouTube. The research 

is based on a controversial campaign that includes Colin Kaepernick, an athlete that was de-

bated when he stood up for human rights for black people and against police violence.  

Aim: The aim with this essay is to study which different clusters of opinions and primary 

themes that have gotten the most attention in the comment section on YouTube.   

Questions: Which different primary themes stated by Nike's stakeholders can be perceived 

from the comments with the highest rate of engagement in the comment section below the cam-

paign film Dream Crazy on Youtube? and Which different clusters of opinions among Nike's 

stakeholders can be perceived from the comments with the highest rate of engagement in the 

comment section below the campaign film Dream Crazy on Youtube?. 

Theories: Stakeholder theory, Politicization of everything and Brand relations theory.  

The empirical material: Comments with more than 500 upvotes in the comments section un-

der the Dream Crazy campaign movie.  

Method: A combination of a qualitative and a quantitative method. 

Results: Primary themes are if a comment is written about the movie or a reaction/protest of 

the movie. Themes that occurred were the first amendment, veterans, and burning of Nike prod-

ucts. A vast majority had either a positive or a neutral opinion about the campaign and Nike. 

One negative comment. 

Significance: Understanding in reactions among stakeholders when companies takes a stand 

in political questions. Results on a current case. 

Keywords: Nike, YouTube, kommentar, intressent, Dream Crazy 
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1. Inledning 

 
Believe in something. Even if it means sacrificing everything. 

Detta citat är ledorden i kampanjen Dream Crazy som Nike lanserade under 2018. Dream Crazy 

lanserades i september och blev direkt omdiskuterad och kontroversiell. I kampanjfilmen 

porträtteras olika atleter inom olika sporter med Colin Kaepernick som det främsta ansiktet 

utåt. Kaepernick är en amerikansk fotbollsspelare som blev både hyllad och hatad när han 2016, 

under nationalsången inför matcher, genomförde en tyst protest mot sociala orättvisor och 

polisbrutalitet. Kaepernick valde att stå med ett knä i marken framför den amerikanska flaggan 

då nationalsången spelades. Flera andra spelare följde Kaepernick och genomförde samma 

tysta protest mot bland annat amerikanskt polisvåld. Kaepernicks protest genomfördes i ett 

USA, som efter en polariserande presidentvalskampanj vant sig vid ett högt tonläge. Två år 

senare, när Kaepernicks handlingar glidit ur den allmänna debatten, väljer Nike att inkludera 

honom i sin Just Do It kampanj. Kampanjen möttes av starka reaktioner och fick stort medialt 

genomslag både nationellt och internationellt. Den uppmärksammades och kritiserades hårt av 

både politiker och samhällsdebattörer i framför allt USA då Dream Crazy lyckades bli ett 

samtalsämne utanför sportvärlden och reklambranschen. I skrivande stund skapar den 

fortfarande debatt på sociala medier vilket gör att vi vill försöka förstå dessa reaktioner. 

  

Dream Crazy är inte unik i att använda ett politiskt budskap. Nike likt många andra företag har 

tidigare publicerat kampanjfilmer som skapat debatt och åsiktsskiljaktigheter. Nike har tidigare 

publicerat kampanjer som inkluderat ifrågasatta och omtvistade atleter. Deras kampanjfilm 

med en Hivsmittad friidrottare väckte många reaktioner och uppståndelse. Det går att 

identifiera flera andra företag som genom sina kampanjfilmer tagit ställning till samhällsfrågor 

och fått reaktioner från det. Multinationella företag likt Pepsi, Ben & Jerry’s, Apple och Google 

har använt sig av omdiskuterade globala frågor i sina kampanjfilmer vilka följts av reaktioner 

på sociala medier (Kambhampaty 2017). Företag som tar ställning i ämnen som jämställdhet, 

rasism, miljöfrågor och mänskliga rättigheter påverkar i dagens globaliserade samhälle inte 

bara området där kampanjen sänds, utan har även chansen att bli virala. När multinationella 

företag publicerar kampanjer i länder som USA är räckvidden större än området där filmen 

sänds på TV eller där reklamskyltarna finns. I dagens uppkopplade samhälle finns inga gränser 

för spridningen av media. En kampanj likt Dream Crazy är relevant även i Sverige av flera 
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anledningar: Delvis för att många svenskar nås av det Nike publicerar på sociala medier och 

ser kampanjer som finns på internet, men även för att Nike Sweden AB omsatte 85 miljoner 

kronor 2017 (Allabolag 2019) vilket indikerar att svenskar har ett intresse av företaget och dess 

produkter. Det finns även svenska exempel på kampanjfilmer som blir omdiskuterade på grund 

av dess budskap går att identifiera. Ett exempel är Åhléns som publicerade bilder på en svart 

pojke med en luciakrona, vilket fick mängder av personer att reagera och ta ställning (Törner 

2016). Det är svårt att generalisera resultaten från undersökningen i detta arbetet till svenska 

kampanjer, men då kampanjer i Sverige också blir omdiskuterade är ämnet relevant även här. 

 

Nike har historiskt sett valt att göra kampanjer med politiska budskap där de tar ställning i 

kontroversiella frågor. Nike tycks ligga rätt i tiden då det just nu går en våg av “politisering av 

allt”. I Social Media Week skriver Eric Goldschein om hur företag och organisationer, likt allt 

annat politiseras (Goldschein 2018). Att Nike tar ställning i Kaepernickfallet är inte unikt för 

dem, men det är fortfarande något som gör dem aktuella i en nutid där allt politiseras.  

1.1 Problemformulering 

Forskningsproblemet som kommer att undersökas är hur det ställningstagande som Nike tog i 

kampanjfilmen Dream Crazy mottogs i kommentarsfältet på YouTube. Forskningen bygger på 

en kontroversiell kampanjfilm med politisk laddning där Nike ställer sig bakom en politiskt 

omdiskuterad person. Att kampanjen är kontroversiell syftar vi till att den tog en ställning i en 

omdiskuterad och omstridd fråga med en omdebatterad person, och kampanjen väckte 

kontroverser. Den politiska aspekten och de reaktioner som följde Nikes kampanj är vad som 

gör vår uppsats aktuell och relevant att undersöka. Politiseringen av allt eller Politicization of 

everything innebär att alla fenomen som i sig inte är politiskt görs till en politisk fråga. 

Politiseringen av allt är ett aktuellt fenomen som är betydelsefullt att undersöka och relevant 

för oss att inkorporera i vår uppsats.  

 

När ‘allt’ politiseras måste aktörer tänka på hur deras varumärke ska porträtteras politiskt. Nike 

har gjort ett tydligt val i att stötta Kaepernick och kampen mot sociala orättvisor och 

polisbrutalitet. Det är inte första gången som Nike tar ett ställningstagande i en omdiskuterad 

fråga. I flera tidigare kampanjer har de stöttat omdiskuterade personer och tagit kontroversiella 

ställningstaganden i aktuella frågor. 

 

I den tidigare forskning som vi presenterar hur vi funnit en lucka i undersökningar om hur 

intressenter av stora företag uttrycker sig i kommentarsfältet efter kontroversiella 
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kampanjfilmer. Vi presenterar tidigare forskning som gjorts på kommentarsfält på YouTube 

där samband mellan vad som sägs i filmen och vad som skrivs i kommentarerna undersöks. 

Forskningen har sitt fokus på en direkt politisk fråga vilket är en politisk kampanj i Kalifornien 

som kallas Proposition 8. Vi såg skillnad i undersökningen av en politisk kampanj där ett 

politiskt beslut låg i fokus, jämfört med fallet om Nikes kontroversiella kampanjfilm, där ett 

politiskt ställningstagande är i fokus. Det som vår uppsats kan bidra med är ytterligare 

förståelse om hur kontroversiella kampanjer tas emot av dess intressenter. Vetenskapligt är 

undersökningen relevant då den bidrar med ny forskning om ett aktuellt ämne och ett nytt fall 

som det inte finns tidigare forskning om. Samhälleligt är fallet intressant då kampanjfilmen fått 

stor spridning och skapat stor debatt i USA och resten av världen. 

 

Vårt intresse på ämnet väcktes i den kampanjfilm som Nike publicerade på YouTube i 

september. Vi har kommit att intressera oss mer och mer i de reaktioner som följde kampanjen 

och hur filmen togs emot. Enligt Esaiasson m.fl. (2017) så går det att positionera sin uppsats 

antingen inomvetenskaplig eller efter samhällelig uppkomna problem. Vår uppsats fyller en 

kunskapslucka inom forskningen och därför är denna uppsats en inomvetenskaplig uppsats. 

Uppsatsen faller under området publikforskning. Det som primärt undersöks är hur personer 

tar emot en kampanjfilm, vilket är en typ av massutskick. Därmed landar den under området 

receptionsestetik, som är en del av publikforskningen (NE 2019).   

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka åsiktsgrupperingar och huvudsakliga teman som 

finns bland de mest uppmärksammade kommentarerna efter publiceringen av Nikes 

kampanjfilm Dream Crazy. Vi vill undersöka de mest uppmärksammade kommentarerna från 

Nikes intressenter i kommentarsfältet under kampanjfilmen på YouTube. 

 

Våra frågeställningar lyder: 

Vilka huvudsakliga teman går att urskilja bland Nikes intressenter i de mest uppmärksammade 

kommentarerna under kampanjfilmen Dream Crazy? 

Vilka åsiktsgrupperingar går att urskilja bland Nikes intressenter i de mest uppmärksammade 

kommentarerna under kampanjfilmen Dream Crazy? 

 

Med åsiktsgrupperingar avser vi olika typer av åsikter. Uppsatsen riktar sig alltså mot att 

undersöka grupper vilka har liknande typer av åsikter och inte individens enskilda åsikt. 

Uppmärksammade kommentarer innebär att vi har gjort ett strategiskt urval där de 
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kommentarer med över 500 gillningar används som empiriskt material. Genom att välja 

kommentarer med fler än 500 gillningar erhålls material som kan tänkas representera en större 

mängd människor än de ursprungliga intressenterna. 

1.3 Avgränsningar 

På grund av den begränsade tid och de resurser vi har för denna uppsats har vi valt att enbart 

fokusera på en av Nikes kampanjfilmer. Det finns andra kampanjer som också hade varit 

intressanta att undersöka och om tid och resurser fanns hade det gynnat vår forskning och 

området att utforska mycket mer. Denna forskning vidhåller dock endast fokus på Dream Crazy 

på grund av att den i skrivande stund är aktuell och vitt uppmärksammad. Kampanjen har inte 

enbart fått uppmärksamhet inom den primära målgruppen som den riktar sig mot, vilka är 

intressenter och potentiella konsumenter. Den har även spridit sig vidare till andra områden. 

Politiker har uppmärksammat kampanjen och den har blivit ett samtalsämne som diskuterats 

av olika grupper i samhället vilket gör den mer relevant för en undersökning än vad andra 

mindre uppmärksammade filmer hade varit. 

1.4 Centrala begrepp 

Intressent - Grupper av människor som har ett intresse i, och makten att påverka företag. I 

denna forskning kommer användare som kommenterat Dream Crazy på YouTube att användas 

synonymt med ordet intressent. 

Toppkommentar - En sortering som är möjlig att göra i kommentarsfältet på YouTube. 

Sorteringen innebär att de främsta och mest uppmärksammade kommentarerna är de som 

hamnar längs upp i flödet. 

Gillning - En gillning eller “upvote” är ett slags röstningssystem på YouTube där användare 

kan trycka på en tumme upp eller en tumme ner beroende om hen gillar kommentaren/filmen 

eller ej. En gillning är alltså en uppröstning. 

Colin Kaepernick - Den amerikanska fotbollsspelaren som är frontperson i kampanjfilmen. 

Han har varit omdiskuterad på grund av sina handlingar han har gjort för att belysa svartas 

situation i USA. 

Kampanjfilm - I denna uppsats kommer uttrycket kampanjfilm att användas för att beskriva 

den film som ingår i kampanjen. Vi väljer att inte använda ordet reklamfilm då begreppet kan 

innefatta att en produkt eller tjänst ska säljas. Vi vill inte undersöka försäljningen som Dream 

Crazy genererade, utan de effekter som filmen hade.  
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Första Tillägget - USA:s statsskick grundas på deras konstitution från 1789 och de 27 tillägg 

som gjorts efter att den skrevs. Första tillägget berör yttrandefrihet, alltså, Freedom of speech 

(NE 2019) 

1.5 Disposition  

Uppsatsen inleds med en utförlig bakgrund till kampanjfilmen. Vi kommer att presentera 

tidigare forskning som anses vara relevant för vår uppsats. Sedan kommer metoder och teorier 

att presenteras. Det material som samlats in kommer att undersökas och analyseras med hjälp 

av valda metoder och teorier i analysdelen. Efter kommer slutsatser och svar på vår 

frågeställning att presenteras. Avslutningsvis kommer en diskussion där vi jämför och 

diskuterar olika resultat och tankar som uppkommit i analysen.  
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2. Bakgrund 

 
Inledningsvis berättas hur Nike historiskt sett har byggt upp sitt varumärke genom kampanjer. 

Efter det följer en förklaring av Dream Crazy där Kaepernick och hans historia inkluderas. 

Slutligen beskrivs de händelser/ åsikter som är mest centrala i efterspelet efter att filmen 

publicerats. 

 

2.1 Nike 

Nike bildades 1964 i USA under namnet Blue Ribbon Sports, företaget bytte namn till Nike 

1971 i samband med att de började tillverka egna produkter. Det var efter namnbytet som 

loggan ”swoosh” tillkom och senare även deras slogan Just do it som introducerades 1988 

(Adweek, 2018). Nike har idag vuxit till ett av världens största företag med en omsättning på 

nästan 34 miljarder dollar (Forbes, 2018). Nike har genom åren haft många lyckade kampanjer 

där budskapet varit att allt är möjligt. En stor del av dessa har lyft sociala problem i samhället, 

oftast under slogan Just do it. Den första kampanjen Nike lanserade under Just do it är med en 

80-årig man från San Francisco som varenda dag sprang över 2,7 mil trots sin ålder. År 1995 

gjorde Nike en kampanj med en öppet homosexuell och Hiv-positiv maratonlöpare. Samma år 

belyste Nike jämställdhetsfrågan genom att göra en kampanj om varför tjejer skulle idrotta och 

vad det gav för fördelar. Nike har även haft kampanjer med funktionsvarierade personer i fokus, 

för att fortsätta trycka på vikten av att allt är möjligt. Alla dessa kampanjer är en del av och är 

släppta under Nikes slogan Just do it. (Business Insider, 2018) 

 

Nike har också använt sig av de största namnen inom idrottsvärlden för att belysa 

klasskillnader. 2017 gjorde de en kampanj med LeBron James, Serena Williams, Gabby 

Douglas och Kevin Durant. Nike gjorde också en kampanj för att belysa de orättvisor som 

kvinnor i mellanöstern får utstå när de idrottar och kampanjen är gjord helt på arabiska 

(Buisness Insider, 2018). Kampanjen Nike publicerade för att fira att Just do it firar 30 år är 

Dream Crazy med Kaepernick som denna uppsats behandlar. Nike är ett företag som vågar att 

sticka ut hakan, de har gång på gång visat att de inte är rädda för efterspelen som kanske kan 

komma. Precis efter att Nike släppte Dream Crazy så låg deras aktie still trots de reaktionerna 

som kom. Efter några dagar så steg deras aktie kraftig vilket kan ses som en reaktion på filmen. 

Värt att kommentera är att sambandet mellan stigningen i aktiens värde och Dream Crazy-

filmen inte är bevisat utan bara ett antagande. 
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“Nike is a champion brand builder. Its advertising slogans— “Bo Knows,” “Just Do It,” 

“There Is No Finish Line”—have moved beyond advertising into popular expression. Its ath-

letic footwear and clothing have become a piece of Americana. Its brand name is as well-

known around the world as IBM and Coke. “ 

(Geraldine E, Willigan, 1992) 

 

Så beskriver Harvard Business Review Nike i början av nittiotalet. Nike ser vikten av 

marknadsföring, varumärkesbyggande och att bli en del av det amerikanska samhället och 

kulturen som Willigan skriver. Texten från Harvard Business Review (1992) är en intervju om 

Nikes marknadsföringsstrategi där en av grundarna, Phil Knight berättar om hur de under åren 

byggt upp sin kundrelation och sitt varumärke. Knight och Nike såg tidigt vikten av 

marknadsföring för att skapa en relation till sina kunder. Från början var Nike ett företag som 

utvecklade och sålde skor riktade till atleter. Företaget byggde på de egendesignade och 

egenutvecklade skorna men någonstans där förstod Nike att de måste ändra riktning för att 

kunna utvecklas. Detta eftersom under mitten på 80-talet gick försäljningen ner och de var 

tvungna att avskeda anställda. Nike gick då från ett “produktbaserat” företag till ett 

“marknadsföringsföretag”.  

 

“For years, we thought of ourselves as a production-oriented company, meaning we put all 

our emphasis on designing and manufacturing the product. But now we understand that the 

most important thing we do is market the product. We’ve come around to saying that Nike is 

a marketing-oriented company, and the product is our most important marketing tool. “ 

(Phil Knight, 1992) 

 

Så beskrev Phil Knight företagets förändring i mitten av 80-talet. Att Nike gick från att fokusera 

på produkten och ha den i fokus till att göra marknadsföringen till det viktigaste inom företaget 

där produkten bara är en del av det. Knight beskriver också hur de började skapa relationer till 

sina kunder för att förstå dem bättre. Han beskriver vidare att de kände sina kärnkonsumenter 

vilket enligt Nike var elitidrottare. Men över 60% av deras produkter köptes av personer som 

inte tänkte använda dem till att idrotta. Nikes strategi var att om de gör skor för elitidrottare 

kommer de funka för alla. Knight menade att Nike inte enbart kunde prata till toppen av 

pyramiden utan de måste även prata till hela pyramiden. Knight tar upp exempel som färg, i 

början brydde sig inte Nike om färgen på deras skor. Ville Michael Jordan ha orange på sina 

skor så gjorde det den modellen orange oberoende av vad konsumenterna ville ha. Nike ändrade 
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helt synsätt och började lyssna på vad konsumenterna tyckte, för att förstå vad hela pyramiden 

sökte efter så började Nike att göra mycket arbete på fältet. De gick till lokala gym, 

amatörtävlingar och tennisbanor för att prata med vanliga idrottare. (Harvard Business Review, 

1992) 

2.2 Colin Kaepernick och Dream Crazy 

Inför NFL-säsongen 2016 började rykten spridas om att San Francisco 49ers stjärnspelare och 

quarterback Colin Kaepernick valde att inte stå upp när nationalsången spelades inför 

matchstart. I en försäsongsmatch fångade en reporter Kaepernick på bild när han satt på ett knä 

under nationalsången. Många höjde rösten och menade att handlingen var respektlös mot den 

amerikanska flaggan. Detta skapade reaktioner och Kaepernick fick gå ut i media och förklara 

sig. Han berättade att anledningen till protesterna var mot sociala orättvisor och polisbrutalitet 

(The Guardian 2018). Han berättar i en annan intervju att det var en protest för dem som inte 

har en röst (SBnation, 2017).  

 

I USA är flaggan, nationalsången och andra symboler av nationen av stor betydelse. Flaggan 

är till och med beskyddad av amerikansk lag; hur amerikanska medborgare ska förhålla sig till 

flaggan är därmed lagstiftat. Den får bland annat aldrig bäras platt eller horisontellt (U.S gov, 

2018). Det var personer som då hävdade att Kaepernick skulle begått ett brott genom att inte 

stå upp för flaggan. Efter att veckorna gick så började fler och fler spelare ge sitt stöd åt 

Kaepernick. Nästan alla lag hade till slut någon eller några spelare som genomförde tysta 

protester. (SBnation, 2017) 

 

Stödet fortsatte och växte till att sträcka sig utanför NFL, bland annat så valde en spelare i den 

amerikanska damfotbollsligan NWSL att ‘ta ett knä’. Megan Rapinoe uttryckte sina sympatier 

för Kaepernick och att hon som en homosexuell elitidrottare förstod vad Kaepernick menade. 

De tysta protesterna fortsatte under hela säsongen 2016, inför nästkommande säsong fick 

Kaepernick lämna 49ers och har inte haft en klubb sedan dess. San Francisco 49ers står fast 

vid att Kaepernicks avskedning grundas i 2016 års säsongs dåliga resultat (SBnation, 2017). 

Han har sen dess drivit ett rättsfall mot NFL då han menar att ägarna till klubbarna och NFL 

har gått samman och beslutat att inte värva honom på grund av hans politiska ståndpunkter. 

Flera ägare har uttryckt sig negativt mot Kaepernick och den kanske viktigaste och mest 

inflytelserika ägaren Jerry Jones har varit mest kritisk. Jerry äger Dallas Cowboys vilket i 

många listor anses vara den högst värderade idrottsklubben i hela världen (Forbes, 2017). Han 

har gjort en nationalsångspolicy där alla hans spelare måste stå upp under nationalsången med 
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tårna mot linjen (Sport Illustrated, 2018). Trots att Kaepernick haft många personer med 

mycket makt mot sig så har han fortsatt att driva sitt rättsfall. I skrivande stund är det senaste 

budet att Kaepernicks fall ska upp inför domstol (Forbes, 2018).  

 

Många amerikansk politikern gick hårt åt Kaepernick och protesterna. President Donald Trump 

uttryckte sig negativt i flera tweets och uttalande (Fritze 2018). USA:s vice president Mike 

Pence besökte Indianapolis Colts match mot Kaepernicks gamla lag San Francisco 49ers i 

oktober 2017. Inför matchen publicerade Pence på Twitter att han var stolt över att stå upp 

under nationalsången för soldaterna, flaggan och sången (CNN, 2017). Under nationalsången 

valde flera spelare i 49ers att ‘ta ett knä’ vilket gjorde att Mike Pence lämnade matchen redan 

innan den börjat. Både Pence och Trump har uttalat sig på Twitter om händelsen efteråt och 

uttryckt sitt missnöje över protesterna och hänvisat till att president Trump inte ville att spelare 

skulle vara respektlösa mot flaggan och landet (CNN, 2017). 

 

I september 2018 publicerades kampanjen Dream Crazy. När kampanjen publicerades var inte 

allmänheten medveten om att Kaepernick fortfarande var backad av Nike. Kaepernick hade 

försvunnit från den allmänna debatten, hans karriär och handlingar var inte lika aktuella längre. 

När bilden med Kaepernicks ansikte publicerades runt om i USA pryddes den med orden 

“Believe in something. Even if it means sacrificing everything” (Nike, 2018). Två dagar senare 

publicerades kampanjfilmen på YouTube där ett längre motivationstal hålls, medan olika 

scener visas där olika atleter utför ‘sina’ idrotter. Bland atleterna finns världsstjärnor som 

Megan Rapinoe, Serena Williams och LeBron James (YouTube, 2018) Dock är Kaepernick 

frontperson för kampanjen, just på grund av sina tidigare handlingar.  

2.3 Kampanjfilmens efterspel  

Reaktioner från allmänheten: Nike publicerade första bilden från kampanjen den 3e september, 

den 5 september publicerades filmen. Timingen kunde inte varit bättre för publiceringen då 

NFL-säsongen skulle dra igång dagen därpå, den 6 september. Direkt när Dream Crazy 

kampanjen släpptes blev den uppmärksammad av flera stora mediekanaler. The Guardian var 

tidiga med att rapportera om Kaepernick som frontperson redan när bara bilder från kampanjen 

var publicerade och kampanjfilmen inte var publicerad än (The Guardian 2018). Mestadels av 

responsen var positiv, men det fanns ett tydligt motstånd till kampanjen och det 

ställningstagande som Nike gjorde. Kampanjen spreds och hyllades, men på Twitter och andra 

sociala medier var snart hashtaggen “#burnnikeair” etablerad och använd av personer som 

ställde sig mot samarbetet mellan Nike och Kaepernick (Leo, T. 2018). Filmer på personer som 
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bränner eller klipper sönder sina Nikeprodukter blev virala, olika svars-filmer publicerades på 

Youtube där personer berättade om vad de tyckte om kampanjen.  

 

Ekonomisk reaktion: Som tidigare nämnt påverkades inte Nikes aktie märkbar negativ efter att 

kampanjen lanserades. Självklart var den inkommande kritiken riktad mot företaget och många 

ifrågasatte hur kampanjen skulle påverka försäljningen. Det visade sig att kampanjen blev en 

succé och dagar efter publikationen var försäljningssiffrorna 31% över det normala (The 

Guardian 2018). Nike tog en risk genom att publicera en kampanj med en omdiskuterad atlet, 

skriverier och bojkott var något de var tvungna att räkna med. Dock anser många att det är 

naivt att inte tänka på hur genomtänkt och uträknad den ekonomiska aspekten i kampanjen var. 

Ett företag med Nikes kapacitet publicerar inte en film utan att överväga risker och analysera 

de möjliga vinster som kampanjer innebär. Utan att ha ett uttalande från Nike har många 

journalister uttalat sig om hur liten risken med att använda Kaepernick var (The Guardian 

2018). När vi undersökt vad som skrivs i media om efterspelet är det tydligt att många anser 

att det i slutändan för Nike inte handlar om att jobba mot jämställdhet, utan att göra en vinning 

genom att sprida sitt varumärke och sälja fler produkter. 

 

Reaktioner från politiska etablissemanget: Mellan säsongen 2016 och 2017 skedde en stor 

förändring i USA när Donald Trump ersatte Barack Obama som president. Under samma 

period som Kaepernick genomförde sina protester var därmed den politiska diskussionen i 

USA centrerad kring den nyligen tillsatta presidenten. Trump har efter de protester som 

utfördes under nationalsången riktat stark kritik mot de spelare som valde att inte stå upp. 

Trump har i kritiska Twitter-inlägg sagt att han tycker att NFL borde sparka alla spelare som 

inte står upp under nationalsången (Fritze 2018). Han har också publicerat på Twitter att alla 

NFL-spelare som tar ett knä inte vet vad det är de tar ett knä för. Att spelarna har en sådan lön 

och lever ett sådant liv som gör att de inte utsätts för de orättvisor som de tar ett knä för. Trump 

kommer att vara en återkommande figur i denna uppsats, angående hur han på sin Twitter har 

reagerat och uttalat sig angående Kaepernicks handlingar och kampanjen (Fritze 2018). Utöver 

Trump har andra toppolitiker, däribland justitieministern, uttalat sig kritiskt om kampanjen. 

 

En åsikt som många motståndare till Kaepernicks handlingar har är att sitta på ett knä framför 

flaggan är en mycket respektlös handling. Kritiker menar att sitta ner vanärar den amerikanska 

flaggan, militärer och veteraner. På grund att detta vanärande är de upprörda över att 

Kaepernick och andra sitter ner.   
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3. Tidigare Forskning 

 
Detta kapitel presenterar tidigare forskning och tar upp undersökningar som gjorts på liknande 

tema. Kapitlet inleds med en analysstudie som gjorts på YouTube-kommentarer, 

undersökningen visar hur samband mellan film och kommentarer kan urskiljas i 

kommentarsfältet på YouTube. Sedan följer två undersökningar om hur relationer mellan 

företag och intressenter påverkas. Slutligen presenteras en studie som gjorts tidigare på en 

Nikekampanjer. 

 

3.1 YouTube som plattform för opinionsbildning.  

I en tidigare forskning som gjorts på YouTubes kommentarsfält undersöks samband mellan 

filmer och kommentarsfält. Forskningen har sitt fokus på en direkt politisk fråga vilket är en 

politisk kampanj i Kalifornien som kallas Proposition 8. Forskningen bygger på att hitta 

samband mellan tonen och fokuset i filmer med kommentarer som personer skrivit under 

filmen. Resultatet som presenteras är att ämnen och information som nämns i filmen sätter 

ämnena i kommentarsfältet. Även tonen som uttrycks i filmen följs av tonen som finns i 

kommentarsfältet. (Edgerly, m.fl. 2013) 

3.2 Politiseringen av flera sfärer 

Organisationen Edelman har publicerat en undersökning som visar på varför varumärken och 

organisationer bör ta ställning i politiska frågor. Forskningen introducerar begreppet “Belief-

driven-buyers”, vilket innebär att konsumenter har företagets värderingar som ett krav när de 

väljer var de köper produkter. Undersökningen bygger på surveyundersökning där 32 000 

personer ingick. Resultat som presenteras är att 67% av människor tar hänsyn till värderingar 

hos företag och benämns som belief-driven-buyers. 67% av dessa belief-driven-buyers handlar 

av företag för första gången på grund av dess ställningstagande i en kontroversiell fråga. 65% 

av belief-driven-buyers uppger att de inte skulle handla av ett företag på grund av att företaget 

är tysta i en fråga de borde uppmärksamma. I undersökningen presenteras att fokuset som 

företags ställningstagande bör ligga vid är ändamål, kultur och aktivism. (Tonie E Ries, m.fl. 

2018) 
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3.3 Mänskliga attribut i form av kampanjer 

En forskning från 2012 undersöker effekter av varumärken som har mänskliga attribut och 

beteenden. Studien beskriver varumärken med tydliga värderingar och mänskliga likheter som 

“anthopomorphized”. Den beskriver att varumärken trots att de inte är mänskliga har möjlighet 

att genom marknadsföring skapa en bild av sig själva som påverkar människor till att försöka 

socialt efterlikna bilden företaget har. Forskningen kommer fram till att varumärken har en 

större möjlighet att påverka och skapa relationer med intressenter och mottagare om de i sin 

kommunikation utstrålar en bild av sig själva som mottagaren håller med och känner igen sig 

i. Tvärtemot gäller för varumärken där mottagaren inte identifierar sig med bilden, då syns 

ingen effekt utifrån vad varumärket säger. (Aggarwal, McGill 2012)  

3.4 Granskning av Nike 

That’s Who I Want to be är en kritisk undersökning av bilder publicerade av Nike i syfte att 

rikta sig mot kvinnliga konsumenter. Artikeln undersöker politiken och produktionen Nike 

använder för att marknadsföra sig mot kvinnor. Vi har valt en smal del och riktar enbart in oss 

på relationer mellan intressent och Nike efter att en kampanjfilm publicerats. Inriktningen som 

That´s Who I Want to be fokuserar på är den marknadsföring som riktar sig mot kvinnor, och 

hur kvinnliga atleter porträtteras. Artikeln kommer fram till att Nike använder ett “begär” vilket 

är konstruerat via politiska och kulturella betingelser. (Helstein 2003) 

3.5 Summering 

Tidigare forskning har undersökt angränsande områden som alla går att koppla till den 

undersökning som denna uppsatsen genomför. De har forskat kring hur företag skapar en 

relation till sina intressenter genom olika infallsvinklar samt relationen det finns mellan 

konsumtion av ett företags produkter och hur intressenterna positionerar sig gentemot 

företagets värderingar. 
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4. Teori 

 
I detta kapitel tas de tre teorier upp som denna undersökning tar avstamp i. Teorierna som 

kommer att användas är Intressentmodellen, Varumärkesrelationsteorin och Politiseringen av 

all. Genomgående kommer även teorierna kopplas till det område som uppsatsen berör. 

 

4.1 Intressentmodellen 

Den huvudsakliga teorin som kommer att användas i denna uppsatsen är intressentmodellen 

eller som den på engelska heter “stakeholder theory”. Vi kommer att fokusera på den sociala 

delen av den annars ekonomiska intressent-teorin. Teorin introducerades av R. Edward 

Freeman i Strategic Management: A Stakeholder Approach (1983) och Freeman brukar anses 

som grundaren av intressentmodellen. Ian Mitroff publicerade samma år en egen artikel om 

intressentmodellen utan referenser till Freemans. Vi har valt att använda Freemans förklaringar 

då de är bäst lämpade för att genomföra vår undersökning.  

 

Grunden för intressentmodellen är att en stor del av företag kan förstås som en mängd relationer 

mellan grupper, vilka alla har ett intresse i det som företaget håller på med. Dessa olika grupper 

är viktiga för företaget att förhålla sig till och uppfylla deras önskemål och värderingar. De 

olika grupperna är så kallade intressenter. Intressenter är enligt Freeman grupper av människor 

som är mest intresserade av företaget och har makten att påverka företag. Företag måste därför 

enligt intressentmodellen, hålla kontakt med alla intressenter och uppfylla deras krav och 

värderingar. Den ekonomiska tanken med teorin är att företag måste ha samma värderingar 

som intressenter för att hantera företaget och hålla det framgångsrikt. Det vi är intresserade 

från modellen är hur företag kommunikativt skapar en relation och förmedlar budskap till 

intressenter genom kampanjer, och den respons som företag får från de intressenter som 

inkluderas i vårt material. 

 

Bland intressenter inkluderas interna intressenter vilka är ägare, direktörer, och arbetare; och 

externa intressenter vilka är aktieägare, konsumenter, fackförbund, intressegrupper, 

samhällsgrupper och så vidare. Fler intressenter kan identifieras för olika företag. Lokala 

företag har främst intressenter i lokala samhället, globala företag måste även tänka på samhället 

i ett globalt perspektiv.  
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Det finns en skillnad mellan primära intressenter och sekundära intressenter. Primärintressenter 

är de intressenter som har ett direkt intresserade av företaget och som företaget primärt måste 

hålla nöjda. Till exempel är anställda och investerare primärintressenter då de är beroende av 

företagets ekonomiska situation. Sekundärintressenter, till exempel boende nära företaget är en 

bredare grupp som är indirekt intresserade av företaget men som företaget måste lyssna på för 

att inte få dem mot sig. Sekundärintressenter är viktiga för företag då de också kan vara 

primärintressenter. Till exempel en boende nära ett företag som är beroende företagets 

produkter. (Freeman 1983) 

 

Förhållandet mellan företag och intressenter går att efterlikna med flera olika modeller 

(Freeman 2010). Vi har i Figur 1 valt att likna modellen med en cirkel med två cirklar utanför 

(se figur 1). Mitten representerar företaget eller organisationen, cirkeln som omsluter den är 

organisationens primära intressenter. Den yttersta cirkeln är sekundärintressenter. Med denna 

illustration vill vi visa hur olika intressenter, från primär och sekundär, kan förhålla sig till 

varandra. De intressenter som vidare kommer att analyseras är främst samhällsgrupper och 

samhället, men även konsumenter går till viss del inte att bortse från. Detta är eftersom 

kampanjer och marknadsföring främst riktar sig mot de två intressentgrupperna. Med det sagt 

kan vi inte bortse från att det är någon från en annan intressentgrupp som kommenterat men 

det har inte någon större betydelse från vilken intressentgrupp kommentaren kommer ifrån 

egentligen. Figur 2 visar på hur företag och intressenter har en kommunikation som går åt båda 

hållen. Denna kommunikation kommer att förklaras vidare under teorin 

Varumärkesrelationsteori. 
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Figur 1. Intressentmodellen med markering där uppsatsens huvudfokus finns.  

 

 
   (Freeman, m.fl. 2014) 

 

Figur 2. Intressentmodellen med kommunikationsvägarna mellan företag och intressenter. 

 
   (Freeman, m.fl. 2010) 

 

Intressentmodellen grundar sig i antagandet att satta värderingar är nödvändiga och en viktig 

del av företagsverksamheter. Teorin sätter krav på företag att formulera de värderingar som 

dem har och de grundläggande ställningstaganden som håller deras kärna av intressenter 

samman (Freeman, m.fl. 2014). Freeman menar att det finns två kärnfrågor som går att 

identifiera; dessa frågor är för intressentmodellen grundläggande och företag måste förhålla sig 

till dem. Den första lyder: vilket är företagets mening? Frågan uppmanar chefer och personer 

med makt inom företag att förmedla de delade värderingar som företaget ska förhålla sig till. 
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Värderingarna bör bygga på intressenters värderingar och intressen för att hålla dem positiva 

till företaget. Freeman menar att detta ska driva företaget framåt till nya framgångar och 

generera bättre kontakt med intressenter. Andra frågan är: Vilket ansvar har ansvariga 

gentemot intressenter? Denna frågan får chefer och personer med makt inom företag att 

förmedla hur de vill driva företaget. Genom att formulera ett ansvar gentemot intressenter 

beskrivs vilka relationer som företag vill skapa, och behöver ha. Det är viktigt för företaget att 

lyckas sätta värderingar som intressenter kan enas om och som håller dem samman. 

Värderingar som intressenter inte är eniga med kan resultera i splittringar mellan företag och 

intressenter. Dessa splittringar kan leda till att intressenter vänder sig mot företaget, vilket visar 

sig på olika sätt beroende på vilken typ av intressent det handlar om. (Freeman m.fl. 2014) 

 

Den del av intressentmodellen som ligger till fokus för denna uppsatsen är den som riktar sig 

mot den sociala grenen av modellen. Eftersom modellen bygger på att företag måste vara 

lyhörda gentemot intressenter är en stor del hur kontakten mellan intressenter och företag ser 

ut. Freeman och Dmytriyev beskriver i en artikel om hur intressentmodellen kan ställas i 

förhållande till samhället. Företaget eller organisationen har både tydligt identifierade 

intressenter likt aktieägare, anställda, leverantörer och kunder. En intressentgrupp som ofta är 

mer splittrad och bred är samhällsgrupper (communities). Ofta ses dessa samhällsgrupper som 

lokala grupper av människor; men dem utgör en del av hela samhället och samhället är 

uppbyggt av dessa olika lokala samhällsgrupper. (Freeman, Dmytryiev 2014) 

 

Kommunikationen inom intressentmodellen mellan organisationer och intressenter bygger på 

att företag förmedlar ett meddelande med målet att skapa relationer till intressenter. Hur 

framgångsrik kommunikationen och relationsbyggandet varit går att urskilja på den respons 

och de svar som företaget får från intressenter (Freeman, Dmytryiev 2014). Som tidigare nämnt 

finns både primär- och sekundärintressenter för företag. Dessa intressenter kan variera från 

företag till företag beroende på vilket företag det är. En stor del av de meddelande som företag 

publicerar och den kommunikation företag har utåt är genom marknadsföringskampanjer. 

Företag använder sig av marknadsföringen för att skapa kontakt med personer ute i samhället 

som de vill skapa en relation till. När en person tar del av en marknadsföringskampanj innebär 

det att företaget lyckats med att nå ut till personen och förmedla budskapet. Hur 

kommunikationen och budskapet tas emot avgör hur lyckad kampanjen är. När en person 

uttalar sig om en kampanj är det tydligt att personen sett filmen och ansett det vara tillräckligt 

viktigt att få sin röst om filmen hörd så att personen skrivit eller pratat om filmen. Vi väljer att 

definiera alla som kommenterar under kampanjfilmer som intressenter då personen har valt att 
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kommentera filmen efter att ha sett den. Dessa intressenter har alltså sett kampanjfilmen, en 

tanke eller känsla har väckts och personen har skrivit något i kommentarsfältet under 

kampanjfilmen. För att sätta in personerna som kommenterar i en intressentgrupp kan vi 

inkludera alla under kategorin “samhället”. Vi definierar samhället här som att alla som 

kommenterar är en del av det digitala samhället och deras kommentarer gör dem till en del av 

samhället. 

 

Genom att definiera de som skriver en kommentar på YouTube som intressent gör det möjligt 

att analysera hur dessa personer med någon slags anknytning till ett företag, reagerar när 

företaget publicerar en kontroversiell kampanj. Nike är ett globalt företag och deras intressenter 

går att identifiera på som väldigt bred. Eftersom att Nike är ett världskänt företag kan deras 

sekundärintressenter identifieras runt om i hela världen. 

4.2 Varumärkesrelationsteori  

Aggarwal skriver om “Effects of Brand Relationship Norms on Consumer Attitudes and Be-

haviour” (2004). Premissen som forskningen bygger på är att konsumenter, eller intressenter, 

knyter an till varumärken eller organisationer och skapar relationer till dessa. Relationerna kan 

komma att liknar personliga kontakter, vilka kan jämföras med de mellan två människor. I 

forskningen beskrivs teorin med två typer av relationer eller förhållanden som mottagaren har 

till varumärken; dessa är: Exchange relationships och communal relationships. Exchange 

relationships är relationer som kan beskrivas som “ge och ta”, där någonting ges för att få 

fördelar tillbaka. Mottagare x säger något bra om z, för att z ska ge något tillbaka till x. 

Communal relationships är relationer där fördelar ges för att visa angelägenhet för andras 

behov. Alltså att en fördel ges utan att förväntas få något tillbaka. Mottagare x säger något bra 

om z, men förväntar sig inte att få tillbaka något från z (Aggarwal 2004). 

 

Teorin bygger på de relationer som finns mellan mottagare och varumärken, och hur dessa 

byggs upp för att skapa en slags lojalitet. Den fokuserar på den kommunikation som sker mellan 

mottagare till avsändare efter en marknadsföringskampanj. Genom att undersöka vad 

mottagaren kommunicerar om marknadsföringskampanjen går det att förstå hur kampanjen har 

tagits emot och vilken effekt kampanjen har haft på mottagaren. (Aggarwal 2004) 

 

Kommentarerna under Dream Crazy-filmen på YouTube kan beskrivas som kontakter från 

mottagaren, och visar på den relation som finns mellan mottagaren och avsändaren. Teorin är 

relevant för vår uppsats då det är en kontakt från mottagaren som undersöks. Vi har inte fokus 
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i hur ett ekonomiskt utbyte likt exchange relationship ser ut efter att Nike släppt en 

kontroversiell kampanjfilm. Vi vill även undersöka hur intressenter kommenterar utan att 

förvänta sig att få något tillbaka, vilket communal relationships är en bra förklaring på. 

4.3 Politicization of Everything 

Det amerikanska analysföretaget Sprout Social gör bland annat varumärkesanalyser åt företag 

och hjälper dem i deras kommunikation med kunderna och mottagarna på olika sociala medier. 

De har gjort en analys på hur amerikanska medborgare ser på att företag gör politiska 

uttalanden och tar ställning i sociala frågor (Sprout Social, 2017). Sprout Social skriver att 

företag och organisationer måste ha en plan för att adressera de sociala och politiska frågorna 

som de vill lyfta (Sprout Social, 2017). Även konsumenterna tycker det är viktigt att företag 

och organisationer yttrar sig eller ta ställning i samhällsfrågor. Enligt Sprout Social (2017) så 

tycker 66% av de tillfrågade att de är viktigt eller väldigt viktigt att företag tar en sådan ställning 

antingen i sociala medier eller andra kanaler. Vidare menar Sprout Social (2017) att just sociala 

medier är den bästa mediekanalen för just sådana frågor att spridas. Konsumenterna ter sig vara 

mest mottagliga för organisationernas budskap i samhällsfrågor genom sociala medier, då 58% 

av de tillfrågade svarade att just sociala medier är den bästa mediekanalen för detta (Sprout 

Social, 2017). De tillfrågade fick frågan inom vilka frågor de vill att företagen eller 

organisationerna skulle ta ställning i. Den frågan som flest individer (58%), tyckte att 

organisationerna skulle ta ställning i var mänskliga rättigheter. (Sprout Social, 2017)  
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5. Metod och Material 

 
Syftet med denna uppsats är att utreda vilka åsiktsgrupperingar och huvudsakliga teman som 

uppmärksammats bland intressenter i kommentarsfältet efter publiceringen av Nikes 

kampanjfilm Dream Crazy. Metoden som använts är en kvalitativ innehållsanalys. Genom att 

samla in ett strategiskt urval kommentarer; och analysera dessa kommer en grund att skapas 

för att kunna besvara vilka teman som finns och hur människor reagerat. 

 

5.1 Metodval 

Uppsatsen kommer att utgå från kommentarsfältet och genom kvalitativ innehållsanalys 

undersöka de olika kommentarerna. Det blir en receptionsstudie som genomförs, eftersom att 

det är mottagaren av innehållet som ligger till grund för materialet som analyseras. Metoden 

som används har ett abduktivt förhållningssätt till det empiriska materialet. Det innebär att vi 

från början inte har några fasta antaganden som vi vill bekräfta eller falsifiera. Det är en 

induktiv inställning som används när en kvalitativ analys av kommentarerna görs, där det är 

vad materialet visar som är intressant. (Sohlberg & Sohlberg 2013)  

5.2 Insamlingsmetod 

Efter att ha avgränsat materialet till att enbart undersöka kommentarer under YouTube-filmen 

började vi läsa kommentarer. Vi valde att göra ett strategiskt urval. Det innebär att istället för 

att samla in ett stort antal material och sedan kontrollera relevansen och ta bort konkurrerande 

variabler så görs mycket av detta redan vid insamlingen. Vi väljer variabler som materialet ska 

uppnå och samlar in mindre antal data och analyserar det. Det blir en del av analysprocessen 

som görs redan vid insamlingen. (Esaiasson, m.fl. 2017) 

 

För att utreda vilka kommentarer som skulle ingå i det urval som vidare analyseras gick vi från 

toppen och arbetade oss ner genom kommentarsfältet. Genom att sortera kommentarer på 

YouTube efter “toppkommentarer” kom de, enligt YouTubes algoritmer, mest relevanta 

kommentarerna överst. Dessa kommentarer är fortfarande relativt osorterade och är inget vi 

vidare förlitar oss på. Genom sorteringen toppkommentarer är det de mest relevanta 

kommentarerna enligt YouTubes algoritm som hamnar överst i kommentarsfältet. Således 

filtreras de kommentarerna som inte fått någon uppmärksamhet bort och hamnar långt ner i 
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kommentarsfältet. Under arbetet med att samla in empiriskt material ligger huvudfokuset på 

att hitta de kommentarer som är mest relevanta för undersökningen; samt att ha ett urval som 

ska kunna besvara frågeställningen. Efter att ha testat olika urval valdes slutligen urvalet “över 

500 gillningar” som det mest lämpliga. Alla kommentarer med fler är 500 gillningar sparas, 

kommentarer med 500 eller färre gillningar bortses ifrån. Detta innebär inte att dessa är mindre 

intressanta eller mindre relevanta, men antalet kommentarer med färre gillningar än valda 

urvalet ökade mängden material snabbt. Att en kommentar fått över 500 gillningar innebär att 

åtminstone 500 användare ansett kommentaren vara värd att röstas upp. Vi anser att urvalet 

legitimeras eftersom att det är endast de absolut mest gillade (uppröstade) kommentarerna som 

ingår i undersökningen. De relativt få kommentarer som analyseras representerar väldigt 

många fler åsikter. Vi väljer att utgå från att en gillning är detsamma som att personen håller 

med kommentaren. Då representerar varje kommentar 500 människor som tycker samma sak. 

Det leder snabbt till att väldigt många åsikter och reaktioner kan analyseras genom en mindre 

mängd material. 

5.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Analysen som följer är en kvalitativ innehållsanalys av kommentarerna. En kvalitativ 

innehållsanalys handlar om att läsa texter för att förstå innehållet och budskapet som förmedlas. 

När Hjerm m.fl. (2016) beskriver kvalitativ innehållsanalys beskrivs det som att genom läsning 

av texter och undersökning av vad som förmedlas i dessa kan sedan budskapet och temat 

plockas ut för kategorisering eller tematisering. Den främsta källan för kvalitativ 

innehållsanalys är skriven text men det går också att använda sig av bilder, film eller ljud. 

(Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2016) 

 

Vid läsningen av kommentarerna förhåller vi oss induktiva och låter innehållet sätta de 

tematiseringar som vi hittar i texten. Genom att inte ha några antaganden på innehållet kan vi 

låta tematiseringen komma efterhand och bygga vår vidare forskning efter vad som finns i 

kommentarerna. Efter att ha läst och hittat teman i kommentarerna kan vi med fördel göra ett 

kodschema för att enklare se vilket tema som kommentaren berör.  

 

Under det kvalitativa arbetet med tematisering och kodningen kom vi fram till olika 

tematiseringar. Dessa ligger till grund för den kvantitativa redovisningen som görs av 

kommentarerna. 
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5.4 Kvantitativ redovisning 

Kommentarerna är kategoriserade utifrån olika variabler för att enklare få ett grepp om dem. 

Dessa är presenterade i bilaga 2. De tematiseringar som görs i den kvalitativa analysen ligger 

till grund för uppdelningen mellan kommentarer som den kvantitativa redovisningen bygger 

på. Genom att utgå från tematiseringar och kategorier som är satta och redovisa numeriska 

värden kommer resultaten mer ingående kunna besvara vår frågeställning. 

5.5 Urval 

I vår materialinsamling använder vi oss av ett strategiskt urval. Vi har granskat alla 

toppkommentarer under YouTube-filmen och valt ut de som har fler än 500 gillningar. 

Eftersom att filmen hade över 18 000 kommentarer var ett urval tvunget att göras där de mest 

relevanta kommentarer valdes ut. En viktig aspekt bland kommentarerna var även att välja ut 

de som hade relevans för filmen och inte berörde andra ämnen. Vi valde att utgå från gillningar 

eftersom att det visar på att fler personer än den som skrivit kommentaren tycker att innehållet 

i den är viktigt eller bra.  

 

Denna uppsatsen är avgränsad till att endast inkludera kommentarsfältet under kampanjfilmen 

och inte ha med några andra uttalanden eller kommentarer i vår analys. Detta för att materialet 

som finns runt det valda ämnet är allt för stort och vi omöjligt kunnat göra en valid 

undersökning utan att välja en plats där personer har uttalat sig om vad de tycker om filmen. I 

YouTubes kommentarsfält finns möjligheten att svara på en kommentar som en annan person 

skrivit, underkommentar, här uppstår ofta diskussioner och samtal mellan olika användare. 

Materialet är avgränsat till enbart “förstakommentarer” och inte svaren på dessa 

kommentarerna. Vi har valt att bortse från dessa underkommentarer och diskussioner för att 

hålla oss så nära ämnet som möjligt och inte analysera kommentarer som inte har någon 

relevans för det vi undersöker. Dock är antalet svar på kommentarer relevant då det visar på att 

kommentaren skapat reaktioner. I analysen kan därför antalet underkommentarer att tas upp 

som en måttstock i uppmärksamhet som en kommentar har fått, men vad som står kommer att 

bortses ifrån. 

 

Vi har under insamlingsarbetet reflekterat över hur insamlingen kan visa på en felaktig bild av 

reaktionerna. Genom att välja de kommentarer som är mest gillade får vi främst med de åsikter 

och teman som är vanligast bland tittarna att gilla. Vi har reflekterat över frågan om 

insamlingsmetoden inte varit optimal då det kan vara missvisande att bara följa gillningar i 
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urvalet. Det uppsatsen syftar till är att utöka kunskapen om relationen som mottagaren har till 

Nike. Farhågor har funnits om att inte få med alla åsikter eftersom de mindre populära åsikterna 

riskerar att falla bort i vårt urval. Vi menar att metoden i vårt urval innebär att vi får med ett 

stort antal personers åsikter då en kommentar kan få 500 'gillningar' oavsett vilken åsikt den 

företräder. Gränsdragningen vid 500 'gillningar' görs för att centrera undersökningen kring 

kommentarer som fått störst uppmärksamhet och stöd. 

5.6 Material 

Materialet som använts i uppsatsen är kommentarer på Youtube under Nikes kampanjfilm 

Dream Crazy. Kommentarerna samlades in från Youtube den 22 november med start 10.00. 

Som nämnt under insamlingsmetod är det alla kommentarer med fler än 500 gillningar som 

ligger till grund för det empiriska materialet i vår undersökning. Det är möjligt att fler 

kommentarer går över 500 gillningar gränsen efter att vår insamling ägt rum, detta har vi tagit 

i beaktning, men de kommer inte att inkluderas i denna uppsatsen. Totalt uppgick antalet 

kommentarer till 33 stycken som den 22 november hade tillräckligt med gillningar för vårt 

urval och således är det dessa som kommer analyseras.  

 

I Bilaga 1 finns alla kommentarer nedsparade och tydligt numrerade. Numreringen gjordes 

efter att kommentarerna delades in utefter vad kommentaren riktade sig mot. För att hålla detta 

tydligt för oss författare under arbetsprocessen och för läsaren är kommentarerna fortsatt 

indelade efter den kategoriseringen som gjordes; vilket är vad kommentaren riktar sig mot. De 

flesta är skrivna i nummerordning, men några korrigeringar i sista stund har gjort att ett par 

kommentarer har bytt plats. 

 

De 33 kommentarer som samlats in är av varierande art. Den längsta kommentaren är 395 ord; 

den kortaste är tre ord och medelvärdet på kommentarerna är drygt 36 ord. Vidare analyseras 

inte sambandet mellan gillningar/ kommentarer och antalet ord; eller om dessa hänger samman 

på något sätt. Detta helt enkelt för att vi inte har belägg för att svara på om det finns ett kausalt 

samband. Dock finns alla värden med i samma tabell i Bilaga 2 för tydlighet. Den kommentar 

med flest svar hade hela 458 svar, och den med minst antal svar hade fyra. Medelvärdet på 

antal svar var drygt 82 stycken. Flest gillningar hade en kommentar med 6,4 tusen stycken, 

minst antal hade en kommentar med 524 gillningar. 
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5.7 Operationalisering 

Operationaliseringen av den kvalitativa metoden är utformad som en genomgång av varje 

kommentar. Vi inleder varje kommentar med att skriva vem som har kommenterat och vad 

huvudtemat är. Vidare fortsätter vi med att skriva hur många ord innehållet består av. Hur 

många gillningar och svar kommentaren fått skrivs även ut. I analysen görs även tolkningar 

och beskrivningar av kommentarerna utifrån de olika teorierna.  

5.8 Metoddiskussion 

Insamlingen av materialet gjordes med tanken att det var en kvalitativ innehållsanalys som 

skulle göras. Under arbetets gång hart vi dock insett att det kommer vara en kombination av 

kvalitativ analys och kvantitativ redovisning görs. För att inte missa några intressanta aspekter 

när alla kommentarer ställs mot varandra är det viktigt för oss att både kunna presentera 

kvalitativa och kvantitativa resultat av vår analys. Utan att göra en kvantitativ analys så 

kommer kvantitativa data redovisas. För att förstå alla kommentarer och plocka ut essensen i 

dem görs en kvalitativ analys där budskap, åsikt och ytterligare användbar information ligger i 

fokus.  

 

Alla kommentarer med gillningar är dock inte relevanta för undersökningen. I analysdelen 

kommer vi att redovisa alla kommentarer även de vi anser vara mindre relevanta för att vara 

transparenta och visa på varför vi gör den bedömning som vi gör. Det kommer finnas 

kommentarer som har fått mycket gillningar som inte nämner filmen eller reaktionerna på 

filmen. Dessa kommer vi att analysera på samma sätt som de väldigt relevanta för att se om vi 

kan hitta mönster eller liknelser mellan de olika kommentarerna. 

 

Vi har valt att inte anonymisera några av namnen på de som skrivit kommentarerna som samlats 

in. Detta har vi reflekterat över och kommit fram till att användare på Youtube kommenterar 

på ett offentligt kommentarsfält på en offentlig hemsida och därför är det inga uppgifter som 

anses vara privata som vi undersöker. Vi har inte gjort några vidare efterforskningar på 

användarna utöver att se följarantalet på verifierade konton. Är en användare verifierad betyder 

det att den måste ha över 100 000 prenumeranter och tillhöra en etablerad Youtuber eller vara 

en officiell kanal för en organisation eller företag. Ifall en av kommentarerna är skriven av en 

verifierad användare har vi klickat oss vidare för att se hur många prenumeranter den har. Detta 

kan vara hjälpsamt i undersökning för att förstå varför den kommentaren fick många gillningar 

eller svar på sin kommentar.  
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När vi diskuterar vårt val av urval och den avgränsning som görs är det viktigt att tänka på hur 

validiteten för materialet säkerställs. Intern validitet innebär att dra slutsatser som är rimliga på 

basis av det fall som faktiskt undersöks. Detta innebär för oss att vi måste ha tillräckligt material 

för att kunna dra rimliga slutsatser i fallet som vi undersöker. Vi anser att eftersom materialet 

är så specifikt utvalt efter hur gillade kommentarerna är så visar det på en legitimitet på att 

kommentaren är relevanta. Extern validitet innebär att resultaten går att generalisera från de 

fall som faktiskt undersöks till övriga fall i populationen. Den externa validiteten säkerställs 

genom att det är över 500 personer utöver den som skrivit kommentaren som gillar den. Det 

innebär att vi kan utgå ifrån att åtminstone 500 personer representeras av varje kommentar, och 

då går det att säga något om dessa 500. Tillförlitlighet i uppsatsen säkerställs genom att allt 

material undersöks systematiskt och konsekvent. Vi har genom hela uppsatsen gjort alla val, 

analyser och tolkningar med transparens.  

 

Vi har aktivt valt att inte använda pronomen på användarna som analyseras. Detta eftersom 

YouTube inte visar vilket kön användaren har. Något vi reflekterat över är vilka som är 

användare av YouTube. Eftersom det är den grupp som vi undersöker är det viktigt att vi vet 

kraven för att använda och kommentera på YouTube. Google-konton är sammankopplade med 

YouTube. Alla som är inloggade på sina Google-konton har möjlighet att kommentera på 

YouTube utan att skapa ytterligare en inloggning. Vi anser Google-konton vara allmängiltiga 

och så pass vanligt förekommande att det inte är ett problem att endast analysera kommentarer 

från YouTube. 

 

Vi kan inte veta vilken relation personen som kommenterar har till Nike, därav går det inte att 

utesluta att personer kommenterar med en egen agenda. Kommentarsfältet på YouTube är 

uppbyggt med ett “gillningsystem” och med det i åtanke finns möjligheten att personer skriver 

en kommentar i jakt på att få bekräftelse eller uppmärksamhet. Det går inte att utesluta att en 

person kommenterar med en egen vinning som syfte. Däremot blir även kommentarer som 

skrivs med en egen agenda en kommentar skriven i relation till Nike. Det är under en 

kampanjfilm publicerad av Nike som kommentaren skrivs och då är kommentaren i anknytning 

till kampanjfilmen. Med uttrycket att en person har en relation till Nike syftar vi inte till att 

personen är i nära kontakt med företaget eller nödvändigtvis behöver vilka företagets bästa. Att 

en person kommenterar, fastän inte bryr sig om Nike, innebär att de har en mindre investerad 

relation till företaget. Relationen till Nike är då befintlig i att en person tar användning av 

forumet under kampanjen. I denna uppsatsen väljer vi att benämna alla som kommenterar under 

Nikes kampanjfilm som att de har en relation till Nike. 
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Vi definierar de som kommenterar på Nikes kampanjfilm Dream Crazy som intressent. Även 

om en person inte äger någon produkt av Nike, är anställd där eller äger en aktie hos Nike så 

blir den en intressent i och med att de kommenterar. När en person väljer att gå in på filmen, 

ta sig tiden att skriva en kommentar om Nike eller kampanjen så skapar personen en relation. 

Det är i och med den relationen som vi definierar personen som en intressent till Nike. 

Intressentens kommentar enskilt eller i grupp med andra intressenter kan då vara med att 

påverka Nike i framtiden vilket också är en del i att vara intressent.   
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6. Resultat 

 
 

Efter insamlingen och en systematisk genomgång av kommentarerna har vi kommit fram till 

att de är av varierande art. Urvalet som materialinsamlingen byggde på var att kommentarerna 

som samlades in skulle ha fler än 500 gillningar. Detta resulterade i 33 kommentarer, vilka vi 

sedan analyserat. Innehållet i kommentarerna varierande; både i vad som skrevs och hur mycket 

som skrevs i skiljde sig mycket mellan de olika kommentarerna som vi samlade in. Alla 

kommentarer finns att läsa i bilaga 1. 

 

Den huvudsakliga kategori som vi uppfattade från kommentarerna var enligt följande: 

● Kommentarer på reaktionerna på filmen Dream Crazy 

● Kommentarer på själva filmen Dream Crazy  

● Kommentarer på filmen och reaktionerna på Dream Crazy 

 

Med reaktioner på filmen Dream Crazy syftar vi till de reaktioner och den kontrovers som 

följde filmen perioden efter att den publicerades. Här ligger att bränna skor främst till grund. 

Vidare fann vi det också nödvändigt att tolka vilken åsiktuppfattning som intressenten som 

kommenterade hade. Här kunde vi uppfatta positiva, neutrala och även en negativ uppfattning 

bland kommentarerna. I Tabell 1 på nästkommande sida presenteras dessa resultaten. Vi kallar 

de olika kommentarerna för objekt i den vänstra rubrikkolumnen. I mittenkolumnen redovisas 

vilken kategori temat på kommentaren föll inom, det förekommer att kommentarer berör både 

filmen i sig samt reaktioner som följde filmen. Slutligen redovisas vilken åsiktsuppfattning 

som intressenten uttrycker i den högra kolumnen.  

 

Tabell 2 visar kommentarens längd, samt hur mycket uppmärksamhet som kommentaren fått. 

Antalet gillningar presenteras genom exempelvis 1,7 tusen, detta gör vi på grund av att det inte 

går att se mer exakt antal under kommentaren. 
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Sammanfattningsvis så består urvalet av: 

● 16 kommentarer uppfattas som positiva 

● 16 kommentarer uppfattas som neutrala  

● en kommentar uppfattas som negativ.  

Den uppdelning som finns mellan de olika teman är enligt följande:  

● 15 kommentarer på reaktionerna på filmen Dream Crazy 

● 8 kommentarer på själva filmen Dream Crazy  

● 4 kommentarer på filmen och reaktionerna på Dream Crazy 

● 6 kommentarer berörde varken filmen eller reaktionerna, dessa placeras därför i en 

övrig kategori.  
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Här följer en redovisning av hur lång kommentarerna är, samt hur stor uppmärksamhet de fått.  

Kommentarernas längd:   Antal gillningar:   Antal svar:  

Medel: 36 ord    Medel: 1387 gillningar  Medel: 82 svar 

Max: 395 ord    Max: 6,4 tusen gillningar  Max: 458 svar 

Min: 3 ord     Min: 524 gillningar   Min: 4 svar 

 

I de nästan alla de kommentarerna som på något sätt berör reaktionerna på filmen fann vi vissa 

underteman. Dessa tematiseringarna växte fram under analysens gång och var inte en indelning 

vi gjorde under urvalet som tematiseringen film/reaktion var. Vi tyckte att denna 

tematiseringen är nödvändig för att få ett ytterligare grepp om materialet och som hjälp under 

analysen. Denna tematisering berör inte alla kommentarerna utan enbart de som finns under 

reaktioner på filmen eller film och reaktioner på filmen. En liknande tematisering är inte 

nödvändig i kategorin filmen då de flesta kommentarerna där är uppbyggda på ett liknande sätt 

vilket ni kommer se i analysen.  

 

Antalet kommentarer på reaktioner som berör teman är: 

● 3 personer skriver om Första tillägget 

● 7 personer skriver om bränna Nike kläder 

● 7 personer skriver om veteraner och militärer 
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 7. Analys 

 

7.1 Kommentarer på reaktionerna 

15 av kommentarerna placerades i kategorin “reaktioner på filmen”. Ett tema som identifierats 

i kommentarer som berör filmen är att intressenter påpekar första tillägget. Här har vi inlett 

med att analysera på den kommentaren där med flest gillningar, vilken skrevs av alias 

“Riceman”. Hans kommentar har fått ungefär 2300 gillningar. Riceman (Bilaga 1, kommentar 

9) är en person på Youtube med över 700 000 prenumeranter och många av hans videos har 

över en miljon visningar. Att hans kanal och hans videos nås av så pass många människor kan 

vara en del i att han får så många gillningar.  

 

 
 

Hans kommentar har fått 458 svar på kommentarer vilket är överlägset flest av alla de 

undersökta kommentarerna. Detta kan bero på att kommentaren är skriven av en stor profil på 

Youtube. Kommentar handlar om varför personer har problem med att ‘ta ett knä’. Riceman 

menar att ‘ta ett knä’ är skyddat under det första tillägget i den amerikanska konstitutionen. Det 

första tillägget handlar om yttrandefrihet och det stämmer att handlingar likt att sitta på knä 

framför flaggan skyddas av lagen (First Amendment). Ricemans kommentar benämner inget i 

Dream Crazy utan är en reaktion på att personer har tyckt att Nike inte skulle haft Kaepernick 

som frontfigur för kampanjen i och med att han har varit respektlös mot flaggan och 

nationalsången då han ställde sig på ett knä under matcherna. Riceman vill hävda att 

Kaepernick inte gjort något fel som ställde sig på knä utan att han då var skyddad under 

amerikansk grundlag. Vi tolkar det som att Ricemans kommentar ställer sig neutral till 

Kampanjfilmen. Vår tolkning är att de frågor som Riceman ställer är kritiska till den kritik som 

Kaepernick och Nike fått. Eftersom att intressenten inte visar på något missnöje landar vår 

analys i att Riceman är en intressent som inte vänt sig mot kampanjen och att Nike inte motsatt 

intressentens värderingar.  
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Den kommentar som Riceman skrev skapade uppmärksamhet i form av ytterligare 

underkommentarer från andra användare. Utan att analysera alla underkommentarer vidare gör 

vi ett antagande att det förekom diskussion bland svaren. Det finns några fler kommentarer 

som också tar upp att Kaepernick använde sin yttrandefrihet. Denna politiska aspekt av 

kommentar är i linje med hur Sprout Social publicerat att intressenter vill att företag ska 

uttrycka sig politisk.  

 

Användaren reggie Kimbrough (Bilaga 1, kommentar 21) skriver att Nike redan innan de 

publicerade kampanjen visste att den skulle skapa reaktioner.  

 

 
 

Intressenten menar att Nike förstod att Kaepernicks protester var en hyllning till det första 

tillägget. Denna kommentaren använder argumentet om första tillägget på ett annat sätt. reggie 

Kimbrough menar att Nike pratar till den nya generationen som förstår skillnaden mellan det 

första tillägget och “slaverimentaliteten” av rasism som finns i NFL:s nationalsångspolicy. 

reggie påpekar uttrycker sig positivt om det Nike gjort och avslutar med deras slogan #JustDoit. 

reggies kommentar har fått 1300 gillningar och 121 svar (Bilaga 1, kommentar 21). Detta visar 

också på att kommentarer som tar upp de olika amerikanska tilläggen skapar reaktioner. 

Intressenten ställer sig tydligt positivt till värderingarna som Nike förmedlar i kampanjfilmen. 

Vi tolkar det som att användaren är en intressent vars värderingar uppfylls i och med Nikes 

kampanj och att användaren vill bekräfta att dennes värderingar uppfylls i sin kommentar.  

 

Den sista som tar upp det första tillägget är skriven av användaren Monica_USN-Vet (Bilaga 

1, kommentar 12) som påstår sig vara en veteran. Intressenten skriver en lång kommentar, här 

följer delar av den. 
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Monica påstår sig ha tjänstgjort i marinen och att Monica inte heller har något problem med att 

Kaepernick tog ett knä. Monica skriver också att det faktiskt var en veteran som uppmuntrade 

Kaepernick till att ställa sig på ett knä då det skulle vara ett sätt att hylla alla avlidna soldater. 

Monica skriver väldigt utförligt om olika argument för att legitimera de Kaepernick gjorde och 

varför det första tillägget är vad som gör USA till USA. Monica skriver också om Kaepernicks 

familjesituation och de faktum att han är adopterad. Monica anklagar Donald Trump och menar 

att han aldrig varit en dag inom militären och att han gång på gång visat att han inte bryr sig 

om veteranerna eller militärerna. Kommentaren av Monica är den längsta av alla de 33 som 

utgör materialet. Den har likt de två andra som nämner det första tillägget fått väldigt mycket 

svars-kommentarer och gillningar. Intressentens kommentar har fått 1000 gillningar och 253 

svar på sin kommentar. Som intressent tolkar vi Monica som starkt involverad i de värderingar 

som Nike påvisar med kampanjen.  

 

Alla dessa tre kommentarer tar Nikes eller Kaepernick i försvar. De ger Nike en form av 

legitimitet i och med sina kommentarer, eftersom de tar tiden att skriva en kommentar under 

filmen, och får då medhåll av flera hundra andra intressenter. Alla dessa intressenter som tar 

sig tid att kommentera under Nikes kampanjfilm gör det på grund av det politiska 

ställningstagandet; och utan någon uttalad förväntning om att få något tillbaka. De har alla 

skapat en communal relations till Nike. Vi tolkar det som att de har en personlig relation till 

företaget och förväntar sig inte något i gengäld. Användarna förväntar sig till exempel inte 

något svar eller personligt meddelande från Nike som tack för att de uttrycker sig positivt. 

Ingen av de skriver och ber Nike om ett svar eller reaktion.  

 

Bland andra kommentarer inom kategorin kommentarer på reaktionerna finns det ett antal 

intressenter som nämner att vissa personer valde att bränna Nike kläder och då främst deras 

skor. En av dessa kommentarer är skriven av användaren Alex 103Views (Bilaga 1, kommentar 

10) som kommenterade att Nike inte bryr sig om personer eldar upp deras skor då personerna 
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redan betalt för dem. Intressentens kommentar har ungefär 1100 gillningar och fått 49 

underkommentar.  

 

Personer som valde att bränna sina kläder, främst Nikeskor, tyckte inte om budskapet i filmen 

eller de personerna som var med i filmen, främst Kaepernick. Det är svårt att utläsa ifall Alex 

103Views är positiv eller negativt inställd till att personer reagerar starkt på filmen. Intressenten 

kan både anse att reaktionerna är helt obefogade; men även att personerna fortsatt ska visa sitt 

missnöje mot Nike fast genom andra aktioner än att bränna skor. Oberoende av åsikt så noterar 

vi att det är Nike som är fokus för kommentaren och inte Kaepernick. Alex 103Views har inget 

politisk påpekande i sin kommentar.  

 

En annan kommentar som tar upp personers brännande av kläder är användaren Hi There 

(Bilaga 1, kommentar 13). 

Kommentaren av Hi There har fått 762 gillningar och 42 svar på sin kommentar vilket är i 

likhet med de andra kommentarerna då det visar på att detta är ett ämne som skapar debatt. Det 

är också svårt att utläsa av denna kommentaren ifall användaren är positiv eller negativ till de 

som bränner Nikes skor eller om det är en sakupplysning till de som tänker bränna redan köpta 

Nike-produkter. Nike förlorar inte något ekonomiskt på att individer bränner deras produkter 

utan det de förlorar är förtroendekapital till varumärket. Likt föregående kommentar är det Nike 

och inte Kaepernick som är fokus för kommentaren; och ingen politisk antydning finns.  

 

Den sista kommentaren som skriver om att personer bränner Nikes kläder är av intressenten 

Earl Mines (Bilaga 1, kommentar 11) som skriver att alla som bränner kläderna istället borde 

donera dem till välgörenhet.  
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Earl Mines är till skillnad från de andra uttalad negativ till de som bränner kläderna som en 

reaktion på filmen. Han är främst arg mot de personerna som bränner sina kläder och inte 

donerar dem till välgörenhet. Intressenten kommentar har fått omkring 1100 gillningar och 114 

svar på sin kommentar. Earl Mines använder också ord som Haters vilket visar på att 

användaren inte sympatiserar med de som bränner Nikes produkter. Earl Mines verkar dock 

inte ha något problem med att personer väljer att protestera men att de ska protestera på ett 

andra sätt och att donera kläderna istället.  

 

v e L (Bilaga 1, kommentar 16) skriver också om att personer bränner Nikes produkter. 

Användaren är inne på samma argument som Earl Mines att de är fel att bränna kläderna och 

att de som gör det är stupid. 

Intressenten har dock en annan infallsvinkel än Earl Mines då v e L menar att de som skulle 

bränna Nikes kläder har möjligtvis ett annat syfte. Att syftet de hade var att försöka påverka 

Nike negativt genom att bränna kläder. Användaren menar att en sådan auktion är meningslös 

då Nike är ett företag som omsätter miljarder och inte skulle påverkas av de som bränner kläder. 

Denna kommentar har inte fått lika mycket gillningar som de övriga kommentarerna som 

behandlat brännandet av kläder. Den har fått 598 gillningar och 54 svar.  

 

Användaren Nathan Craig (Bilaga 1, kommentar 18) kommenterar också om personer som 

bränner Nikes kläder. Användaren är inne på samma spår som Earl Mines och Alex 103Views 

att individer som bränner Nikes kläder istället ska donera dem till veteraner.  
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Att vara för att donera skorna till veteraner är något som är förekommande bland de mest 

uppmärksammade kommentarerna. Många av reaktionerna som varit till följd av filmen och 

Kaepernicks protester har handlar om att vara respektlös mot veteraner och nationen i och med 

att inte stå upp under nationalsången. Det var både president Trump och vice president Pence 

som tog upp att om någon tog ett knä så var de respektlösa mot veteranerna. Det kan vara en 

orsak till att så många väljer att ta upp veteranerna i kommentarsfältet. Nathan Craigs 

kommentar fick 575 gillningar och 32 svar på kommentaren. Det är inte lika många som de två 

andra kommentarerna som nämns ovan vilket kan ha och göra med att Nathan Craig har en mer 

neutral ton i sin kommentar än de andra. Användaren är inte anklagande eller nedvärderande 

mot de personer som bränner kläderna utan mer uppmanar dem till att donera sina skor.  

  

Sam Henderson (Bilaga 1, kommentar 20) skriver en längre kommentar än Nathan Craig där 

intressenten uppmanar personer som bränner Nikes kläder att de istället ska donera dem till 

veteraner. Användaren använder sig av känsloargument när det ska presenteras argument om 

varför personerna ska donera istället för att bränna.  

 

 
 

Sam Henderson menar att de som bränner Nikes kläder älskar veteranerna i USA men att de 

då inte ska bränna kläderna. De personerna ska istället visa sin kärlek genom att donera 

kläderna. Användaren menar att veteranerna är i behov av donationer då de finns många 

veteraner som är i en utsatt situation. Enligt Volunteers of America (2015) så får över 40 000 

amerikanska veteraner och deras familjer ekonomiskt stöd vilket visar på att många veteraner 

skulle behöva donationer av kläder etc. Sam Hendersons kommentar har fått 716 gillningar och 

66 svar på kommentaren. Att använda sig av känsloargument och trycka på att veteraner är 

utsatta är något som ger upphov till reaktioner och debatt vilken denna kommentar visar på.  

 

En annan som skriver en kommentar om veteranerna och deras situation är Eric Anderson 

(Bilaga 1, Kommentar 14). Intressenten uttrycker ingen åsikt i frågan om att ta ett knä men det 

finns mycket fler åsikter i frågan om donation till veteraner.  
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Intressenten trycker också på känsloargument för att legitimera sina åsikter och tankar. Likt 

tidigare intressenter trycker Eric Anderson att personerna som bränner sina Nikekläder istället 

ska donera sina kläder och då främst till veteranerna. Eric Anderson visar också att det inte 

behöver vara debatten bakom filmen eller debatten kring Kaepernick som är de viktiga utan 

själva reaktionerna som skapats som är viktiga. Intressenten använder samma argument som 

Sam Henderson använde där personer borde visa sin kärlek till veteranerna genom att donera 

istället för att bränna. Eric Andersons kommentar har fått 725 gillningar och 39 svar. Detta är 

i linje med vad det tidigare kommentarerna om veteranerna har fått. Intressenten skiljer sig från 

andra då det är den enda som uttryckligen säger sig vara uttalad neutral i frågan om att ‘ta ett 

knä’.  

 

Dessa sju intressenter har alla berört att personer bränner Nikeprodukter med uppmaningen att 

produkterna borde skänkas till bättre behövande istället. Kommentarerna är främst fokuserade 

på en åsikt i att personer borde göra något gott istället för att bränna upp produkter. Budskapet 

att donera produkter är inget som Nike förmedlar med sin kampanj men kommentarerna är 

kritiska till nämnda protester och därmed tyder det på att Nike inte brutit mot värderingar som 

dessa intressenter har.  

 

De som skriver om att andra inte borde bränna skor tar till en viss grad Nike i försvar, och 

kommentarerna skrivs utan att kunna förvänta sig något i gengäld från Nike. Det går dock att 

ifrågasätta om kommentarerna kan tolkas som att de är i relationen till Nike eller om den 

relation som dessa intressenter har snarare är till veteraner. Om kommentarerna varit 

försvarande för Nike och om uppmaningar att personer borde använda sina skor varit 

förekommande hade kopplingen till Nike varit tydligare. Nu går det att ifrågasätta om 

relationen till Nike kan benämnas som communal relationships; detta eftersom intressenterna 

försvarar produkter från Nike i och med att de inte vill att dem ska brännas; men samtidigt tar 

de inte Nike i försvar när de menar att det vore bättre att produkterna skänks. 
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Det finns andra som använder veteranerna och militären som argument i kommentarsfältet. 

Användaren Aisa and Williams (Bilaga 1, kommentar 15) skriver om sina vänner som 

intressenten påstår tjänstgör i militären och att de inte ska användas som slagträ i debatten. 

 

 
 

Den amerikanska militären har inte gått ut med något officiellt uttalande angående Kaepernick 

men flera militärer har uttryckt sig individuellt både positivt och negativt i frågan. Ett stort 

antal veteraner har gått samman och uttryckt sitt stöd för Kaepernick (NY Times 2018). Det 

kan därför vara förståeligt att veteranerna eller militären inte vill användas som slagträ i 

debatten om de inte gått ut med ett officiellt uttalande.  

 

Användaren skriver också att vännerna är av olika etniciteter vilket kan ses som ett argument 

för både de som är negativt och positivt inställda till Nike och kampanjen. Den sista meningen 

där intressenten skriver om att veteranerna får rabatt på Nikekläder så skiftar kommentaren 

fokus. Att de gillar Nike för rabatten och inte för deras produkter, värderingar eller 

samhällsengagemang. Aisa and Williams fick 1400 gillningar och 191 svar på kommentaren 

vilket är långt många fler än de andra som skrivit om veteranerna. I denna kommentaren så är 

de en uppmaning från veteranerna i jämförelse med de tidigare där de varit uppmaningar som 

skulle kunna hjälpa veteranerna. Också att intressenten gör en skillnad mellan veteraner och 

civila i kommentaren, som att det inte skulle finnas veteraner som bojkottar Nike och deras 

produkter. Denna uppdelningen i vi och dem kan vara något som skapar reaktioner och debatt. 

 

Nicole Asim (Bilaga 1, kommentar 17) skriver också om sin relation till veteraner och sin syn 

på debatten. Användaren blandar också in gud i argumenten för att skapa legitimitet.  

 



   
 

   
 

37 

 
Den här intressenten gör också en indelning i de som förstår ojämlikheter och rasism och de 

som inte förstår. Nicole Asim skriver att hela sin familj tjänstgjort i militären och på så sätt har 

legitimitet att ge sig in i debatten. Intressenten menar att personer i militären inte tycker illa om 

Kaepernick eller kampanjen, och därför borde inte andra göra det heller. Nicole Asim är 

förmodligen troende då intressenten använder gud i sin kommentar och hoppas att gud ska vara 

med Kaepernick. Detta är en av kommentarerna som är uttalad för Kaepernick och det han 

gjort. De andra har enbart varit kritiska till reaktionerna riktade mot Kaepernick, vilket Nicole 

Asim också är. Skillnaden här ligger i att intressenten stöttar Kaepernick och hans handlingar. 

Denna kommentaren då har fått 1400 gillningar och 176 svar på kommentaren. Detta visar på 

att väldigt många sympatiserar med Kaepernick. Nicole Asims kommentar har också skapat 

reaktion och debatt då den fått så många svar vilket kan tyda på att många inte håller med 

intressenten.  

 

Christopher Diaz skriver också om den rasism som Kaepernick och andra har fått utstå, att han 

inte gjorde det för att vara respektlös mot veteranerna.  

 

 
 

Precis som Nicole Asim så skriver denna intressenten att Kaepernick aldrig menade att vara 

respektlös mot flaggan eller veteranerna. Kaepernick skulle gjort allt för att ingen annan stod 

upp för rasismen i samhället. Nästan som att de Kaepernick gjorde var nödvändigt för att belysa 

problemen i samhället. Christopher Diaz tar i sin kommentar ställning för vad Kaepernick 

gjorde och legitimerar hans handlingar genom att intressenten menar att Kaepernick gjorde 

något ingen annan gjorde. Kommentaren har fått 915 gillningar och 109 svar på kommentaren.  
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Stephen Parrox (Bilaga 1, kommentar 22) skriver i en kommentar om varför Kaepernick inte 

alls var respektlös mot flaggan eller någon annan. Också att intressenten inte tidigare kunnat 

använda Nikes skor men att Stephen nu kommer köpa något av Nike för att de gjort något bra.  

 

 
 

Stephen Parrox har tidigare inte kunnat använda Nikes skor men att intressenten ändå vill 

stödja Nike för vad de gjort då intressenten tycker Nike gjort en bra sak. Stephen motsätter sig 

de argumenten att Kaepernick skulle ha varit respektlös mot flaggan eller veteranerna och tar 

då upp andra saker som skulle varit mycket värre och på så sätt vara respektlöst mot flaggan 

eller militären. Intressenten är också en av få som tydligt skriver att de kommer använda sig av 

Nikes produkter i framtiden. De andra tar bara Kaepernick i försvar eller är emot reaktionerna 

men det är väldigt få som uttrycker sig att de tänker använda Nikes produkter. Kommentaren 

har fått 524 gillningar och 93 svar. Stephen Parrox går också väldigt hårt åt de som inte 

sympatiserar med filmen eller med Kaepernick, han menar rakt ut att de har fel och att de måste 

ta det lugnt, att de personerna överreagerar.  

 

Bland kommentarerna som identifierats beröra veteraner och militärer har de ett tydligt fokus 

på hur Kaepernick eller Nike inte uttryckt en värdering eller budskap som sätter sig mot 

veteraner. Utifrån alla kommentarer som berör ämnet går det dock anta att många andra har en 

annan uppfattning om ämnet. Vi tyder det som att personer, även om de inte är någon av 

användarna i vårt material, varit kritiska och ansett att Kaepernicks handlingar, och i 

förlängningen Nike, varit respektlösa mot veteraner. Utifrån materialet vi analyserat är 

personer som varit kritiska mot budskapet i Dream Crazy inte representerade, vad det beror på 

är inte möjligt för oss att svara på. Det vi kan komma fram till är dessa kommentarer inte blivit 

lika uppmärksammade på just YouTube. Om åsikterna finns på andra plattformar, eller om dem 

helt enkelt inte har mycket stöd är svarar inte vårt material på.  
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Utifrån varumärkesrelationsteorin är det inte tydligt om kommentarerna är skrivna för att 

personen har en relation till Nike. Det fokus som främst framstår är att användaren har en 

relation till veteraner och vill försvara dem. Detta kommer vi återkomma till i diskussionen.  

 

Den sista kommentaren som var riktad mot reaktioner på kampanjen är skriven av alias The 

Black Shadow (Bilaga 1, kommentar 23. Användaren har en helt annan infallsvinkel på sin 

kommentar. Användaren skriver om reaktionen på Nikes aktie istället för veteranerna eller 

Kaepernick.  

 

 
The Black Shadow använder sig av Nikes kända slogan Just do it som används i kampanjfilmen 

för att förklara hur andra Nike-intressenter köper nya Nike-aktier och gör då att Nikes aktie går 

upp istället för att gå ner som många trodde precis när filmen släpptes. Denna kommentaren 

har fått 634 gillningar och 45 svar vilket visar på att intressenterna också gillar den ekonomiska 

aspekten av kampanjen, att den går bra. Här är en tydlig koppling där en intressent väljer att 

skriva om hur kampanjen resulterat i att fler har köpt aktier. Om fler personer köper aktier är 

det ett bevis på hur fler personer tror på företaget och vill ha en del av aktierna. Eftersom 

aktieägare är intressenter är detta en antydan på hur de intressenterna ökade i och med 

kampanjfilmen.  

 

Enligt intressentmodellen är det viktigt för företag att lyckas sätta värderingar som intressenter 

kan enas om och som håller dem samman. Utifrån de kommentarer som analyserats om 

reaktioner på filmen har Nike inte lyckats med detta. Det är tydliga splittringar mellan 

intressenter i frågan om veteraner och ifall Kaepernick borde varit en del av kampanjen. 

Intressenter som påpekar första tillägget har även de en tydlig inställning till att det är andra 

intressenter som anser annorlunda, alltså är här också en splittring. 

 

Värderingar som intressenter inte är eniga med kan resultera i splittringar mellan företag och 

intressenter. I kommentarerna har vi inte uppfattat någon bredare åsiktsbildning om intressenter 

som vänder sig mot Nike som företag. Men som tidigare nämnt uppfattar vi en tydlig grupp 

som tycks vända sig mot Nike i dem med åsikterna som kommentarerna är skrivna om. 
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7.2 Kommentarer på filmen 

Det är inte lika många i urvalet som kommenterar om filmen som det är som kommenterar om 

reaktionerna. Många av de kommentarer som direkt berör filmen gör det på ett liknande sätt, 

inledningsvis här visar vi på hur positivt inställda kommentarer ser ut. Användarna: 

florianreichelt, I have 35 subscribers bc I open yugioh cards, Andy I och Fabian Guppenberger 

(Bilaga 1, kommentar 3, 5, 7, 8) skriver alla om hur mycket de gillar videon som Nike gjort. 

Dessa kommentarer har också fått många gillningar vilket tyder på att det är många fler 

personer som sympatiserar med deras åsikter.  

  

 

 

 

 

 

Dessa två kommentarer har tillsammans fått ungefär 5500 gillningar där intressenten 

florianreichelts har fått 3700 gillningar, enbart två andra kommentarer under kampanjfilmen 

har fått fler. Dessa intressenterna visar på att uppskattning till kampanjfilmen är vanligt 

förekommande i filmen och inte bara personer som tar Nike och Kaepernick i försvar. Det finns 

endast en kommentar som har fått över 500 gillningar som uttrycker sig kritiskt om Nike. 

Kommentaren är kategoriserad som en “övrig kommentar” och den kommer att analyseras 

vidare där. De allra flesta kommentarerna har varit neutrala till, eller tagit ställning positivt till 

Nike och Kaepernick i debatten.  

 

 
 

 

 

 

Dessa två kommentarerna har tillsammans fått nästan 2500 gillningar och är också väldigt 

stöttande och positivt inställt till Nike och deras film. Några av de kommentarerna som fått 

mest gillningar tycker att filmen är den bästa reklam de någonsin sett. Den åsikten har fått stort 
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gehör i och med de många gillningar som de kommentarerna fått. Även de andra 

kommentarerna skriver att filmen är otrolig eller väldigt bra. Att dessa intressenters 

kommentarer fått många gillningar visar på att fler intressenter är positiva till filmen och 

således att Nike gjort en lyckad kampanj i det avseendet. Det är en tydligare koppling mellan 

företaget och intressenter bland kommentarerna som skriver om filmen jämfört med 

kommentarerna som är skrivna om reaktioner.  

 

Intressenterna Gabriel makoba och Uprise Music (Bilaga 1, kommentar 2,6) skriver i sina 

kommentarer att de tittat på Dream Crazy flera gånger och att de tidigare var främmande till 

att söka upp en kampanjfilm för att titta på den.  

 

 

 

 

 

 

Skillnaden mellan dessa två kommentarer och de som hyllar Nike och dess kampanj är att dessa 

två ställer sig neutral till själva filmen. I kommentarerna nämns inte någon åsikt, utan dessa 

intressenter skriver istället om nyfikenhet; att de har tittat på filmen flera gånger vilket de inte 

trodde skulle ske tidigare. De två kommentarerna har fått ungefär 3000 gillningar gemensamt 

vilket tyder på att många andra intressenter håller med eller har haft samma upplevelse. Detta 

visar också på att filmen skapar reflektion och tanke eftersom intressenter återkommer till 

filmen flera gånger. Politicization of everything har här en tydlig koppling till kampanjen och 

det mottagande som den fått. Intressenter vill att företag ska ta ställning i politiska frågor och 

visa var de står politiskt. När intressenten ser filmen flera gånger och sen väljer att uttrycka sig 

i form av en kommentar tyder det på att Dream Crazy skapar reflektion och engagemang i sitt 

politiska ställningstagande.  Vi kan vidare inte bevisa att intressenter visar något engagemang 

utanför kommentarsfältet på YouTube, men eftersom de skriver en kommentar där visar det på 

ett slags engagemang. 

 

En annan kommentar som skriver om hur filmen uppmuntrat reflektion hos intressenten är 

skriven av its cesar not caesar (Bilaga 1, kommentar 4). Intressenten har påverkats av 

kampanjfilmen och skriver följande:  
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Kommentaren ställer sig varken tydligt positivt eller negativt till Nikes film men visar på att 

intressenten har på grund av kampanjfilmen tänkt på livet. Vi kan anta att “chills” är menad 

med en positiv innebörd, om intressenten upplevt obehag hade “chivers” varit ett mer självklart 

ord att använda; detta tyder alltså på att intressenten har en positiv inställning. Kommentaren 

har fått 1500 gillningar vilket visar att flera andra intressenter förmodligen också har sett filmen 

och håller med om att den berör. Budskapet i kommentaren och den respons som kommentaren 

fått visar på att filmen berör på ett djupare plan än bara det sportsliga. 16 av de kommentarer 

som finns med i vårt material har vi tolkat som positivt inställda till Nike, budskapet i Dream 

Crazy och Kaepernicks handlingar. Dessa kommentarer utgör över 48 procent av materialet 

och är en indikation på att många uppskattat det ställningstagande som Nike tagit. Vidare är 

lika många, alltså 16 stycken kommentarer och därmed över 48, “neutrala” till Nike, budskapet 

i Dream Crazy och Kaepernicks handlingar. Med neutrala kommentarer syftar vi som tidigare 

nämnt till att det inte är formulerat hur intressenten tycker i frågan snarare än att kommentaren 

uttryckligen formulerar ett neutralt budskap. Det är bara en av kommentarerna som uttryckligen 

ställer sig neutral till  

 

Intressenten GoofyPandaBears (Bilaga 1, kommentar 33) skriver inte ut Kaepernicks namn 

utan benämner honom med hans hårtyp. Det är nästan som om intressenten inte vet vem 

Kaepernick är eller känner till honom men inte vet hans namn.  

 

 

 

 

Det är svårt att dra slutsatsen kring om intressenten vill vara nedvärderande mot Kaepernick 

genom att inte använda han namn eller om intressenten faktiskt inte vem Kaepernick är men 

ändå tagit sig tiden att se filmen och sen kommentera under den. Kommentaren har fått 627 

gillningar vilket tyder på att flera inte har hört hans röst innan.  
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7.3 Kommentarer på filmen och reaktioner 

Det finns fyra kommentarer som berör både filmen och dess olika reaktioner. Intressenterna 

rose sorrenti och Selena Books (Bilaga 1. kommentar 1 & 24) skriver båda om hur mycket de 

båda gillar kampanjen.  

 

 

 
 

Båda dessa har samma åsikt gällande filmen och ingen av dem bryr sig om vad andra tycker. 

De skriver att Dream Crazy antingen är den bästa reklamen de sett eller att de älskar den. De 

är två starka åsikter att skriva och kampanjfilmen måste verkligen berört dem på ett större plan. 

Även att de inte bryr sig om vad andra tycker visar på att de har väldigt starka åsikter om filmen 

och att ingen kan få dem att ändra åsikt. I linje med Sprout Socials teori om att intressenter vill 

att företag ska uttrycka politiska budskap är dessa kommentarerna hyllande till Nikes kampanj. 

I kommentarerna uttrycks det inte ordagrant att det är budskapet eller ställningstagandet som 

Nike tagit som intressenterna uppskattar. Dock tyder det på att båda är medvetna om den 

kontrovers som kampanjen skapade när de skriver att “de inte bryr sig om vad andra tycker”.  

 

Användarna Guardians Creed och I’m Awkward (Bilaga 1, kommentar 25, 26) har ett mer 

neutralt ställningstagande till filmen men de tycker mer om budskapet som finns i filmen.  
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Båda dessa intressenter tycker mycket om budskapet i kampanjen snarare än själva filmen. Den 

första kommentaren menar att personerna som inte håller med Kaepernick ska bortse från det 

då budskapet är så pass bra. I’m Awkward tycker att individer tar illa upp allt för lätt  

och menar att det viktiga är budskapet och den inspiration som kampanjfilmen förmedlar. 

Dessa två kommentarer har gemensamt fått ungefär 1600 gillningar, vilket tyder på att det är 

flera andra intressenter som också tycker att budskapet i filmen är bra.  

 

Dessa fyra kommentarer som berör både att andra har reagerat på filmen och att de uppskattar 

budskapet i kampanjfilmen är de som tydligast visar på koppling mellan kommentarer och 

uppsatsens valda teorier. Enligt intressentmodellen har ett budskap nått ut och intressenter har 

mottagit det, och uppskattat de ställningstagande och de värderingar som kampanjen och 

företaget förmedlar. Vidare kommenterar användarna att de inte bryr sig om vad andra har för 

åsikter om Kaepernick eller kampanjen, vilket visar på att dem inte öppnar upp för konflikt 

med andra intressenter. Enligt politicization of everything som visar att individer tycker om när 

företag tar ställning i främst frågor rörande mänskliga rättigheter som Nike gjort. Dessa 

intressenter har tagit till sig det politiska budskapet och vänder sig inte emot att Nike tar 

ställning. Slutligen är kommunikationen som sker ett communal relationship mellan 

intressenterna och Nike. I kommentarerna skriver fyra olika personer liknande meddelanden 

om hur de uppskattat filmen, att andra inte borde ta illa upp och dem gör det utan att ha någon 

vinning i att skriva kommentaren. 

7.4 Övriga kommentarer 

Den sista kategorin rymmer kommentarer som varken berör filmen eller reaktionerna på 

kampanjen. Tre av kommentarerna har skrivit citatet “believe in something even if it means 

sacrificing everything" som kommer från kampanjen. Istället för att signera det med Nike eller 

Kaepernick så citerar de med bl.a. George Bush och en fiktiv karaktär från en Sci-Fi film. 

Kommentarerna kommer från användarna Really Nigga? Woke Af och TrendingStuff Allday 

(Bilaga 1, kommentar 29, 30, 31). Trots att det bara är citat som är skrivna har kommentarerna 

fått mellan 590 och 750 gillningar. Kommentarerna kopplade till Sci-Fi filmen har inte fått 

speciellt många svar, men den som var undertecknad med George Bush har fått desto fler. En 

förklaring till detta är då den anspelar på terrordåden som skedde 2001 den 11 september. 

 

Intressenten Juan Ruiz (Bilaga 1, kommentar 27) skriver att han kommer fortsätta köpa 

Nikeprodukter.  
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Intressentens kommentar har fått flest gillningar av kommentarer som undersöks, den har fått 

ungefär 6400 gillningar vilket visar på att många fortfarande har ett stort stöd till Nike och 

deras produkter. Det framkommer inte om intressenten gillar filmen, reaktionerna eller valet 

av Kaepernick. Det som framkommer är att inget av de ovan nämnda påverkar intressentens 

beslut om att fortsätta köpa Nikeprodukter. 

 

Intressenten TheBearWhisperer (Bilaga 1, kommentar 28) är den enda som skriver en direkt 

negativ kommentar till Nike men den är inte riktad mot filmen eller företaget i stort.  

 

 

 

 

Intressenten tar här upp en fråga som många stora företag måste adressera nämligen 

arbetsvillkoren i de länderna där produkterna produceras. Att Nike får den kritiken är inte något 

unikt och det är med stor sannolikhet en kommentar som dyker upp på olika sociala medier hos 

Nike och andra stora företag. Kommentaren har fått ungefär 4200 gillningar vilket är näst flest. 

Det visar på att många intressenter inte glömmer de problem som Nike har bara för att de 

kommer positiv kritik om kampanjen i sig. Att denna kommentaren är unik i sitt slag är svårt 

att veta varför men kanske att kampanjen skapar så pass mycket intresse och känslor hos 

intressenterna att det är den som de vill kommentera. Kommentaren visar på att Nikes 

behandling av arbetarna i sina fabriker inte stämmer överens med de värderingar som vissa av 

intressenterna har.  

 

Trots att denna kommentaren är den enda uttalat negativa i materialet har vi förstått att det finns 

fler intressenter som är negativt inställda gentemot kampanjen eller Kaepernick. I diskussionen 

skriver vi om de negativa åsikterna som finns i kommentarsfältet men som inte blev tillräckligt 

uppmärksammade för att vara med i urvalet till denna uppsatsen. 

 

Intressenten SC Garrett (Bilaga 1, kommentar 32) skriver om anledningen till varför 

intressenten har valt att titta på filmen eller kanske anledningen till att klicka sig in på videon.  
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Det framkommer inte om intressenten faktiskt har sett Dream Crazy eller om intressenten 

enbart är där för att läsa när personer har en argumentation i kommentarsfältet. Det som är 

intressant med denna kommentaren är att de finns en stor delning i kommentarsfältet. Det finns 

olika åsikter i kommentarsfältet som skapar diskussion vilket andra intressenter är villiga att ta 

del av. Även om de starkaste åsikter som lyfts är de positiva så finns det uppenbarligen negativa 

kommentarer också även om de inte kommer fram lika mycket.  

 

Efter att noggrant ha analyserat alla kommentarer finner vi att 15 kommentarer varit positiva, 

15 kommentarer neutrala och en kommentar varit negativ. Det går dock att utläsa från de 

positiva och neutrala kommentarerna att de måste finnas en betydande del negativa åsikter om 

kampanjen.  Dessa finns dock inte representerade bland uppmärksammade kommentarer som 

presenterats i vårt material. Vi har också sett att ingen av kommentarerna handlar om det 

visuella innehållet eller någon annan medverkande individ än Kaepernick.  

 

Med Sprout Socials teori om att 65% av konsumenter anser att det är viktigt att företag tar 

ställning i politiska frågor så kan vi efter att ha analyserat kommentarerna ställa oss frågande 

till om det främst är de intressenter som anser ställningstagande är viktigt som kommenterar. 

De resterande 35% som inte tycker att det inte viktigt representeras inte i sin åsikt eftersom de 

inte kommenterar om det.  
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7. Slutsats 
Den här undersökningen har handlat om att förstå hur intressenter väljer att kommentera under 

den kontroversiella kampanjfilmen Dream Crazy som Nike publicerade på YouTube. Syftet 

med uppsatsen har varit att utreda vilka åsiktsgrupperingar och huvudsakliga teman som 

uppmärksammats bland intressenter i kommentarsfältet efter publiceringen av Nikes 

kampanjfilm Dream Crazy. På basis av alla kommentarer med fler än 500 gillningar, fick vi 

urvalet 33 stycken kommentarer; med dessa har vi genom kvalitativ metod besvarat följande 

frågeställningar: 

 

Vilka huvudsakliga teman går att urskilja bland Nikes intressenter i de mest uppmärksammade 

kommentarerna under kampanjfilmen Dream Crazy? 

Vilka åsiktsgrupperingar går att urskilja bland Nikes intressenter i de mest uppmärksammade 

kommentarerna under kampanjfilmen Dream Crazy?  

 

Undersökningen visar att de huvudsakliga teman var om kommentaren berör kampanjfilmen 

eller reaktionerna på kampanjfilmen. Vidare har vi hittat kategorier som återkommer i ett flertal 

kommentarer, vilka vi förstått varit viktiga för ett stort antal intressenter. Kategorierna är: 

Första tillägget, veteraner/ militärer och bränning av produkter. Bland de kommentarer som 

uppmärksammats och fått fler än 500 gillningar på YouTube har endast en kommentar en 

negativ inställning gentemot Nike. Denna kommentar är relaterad till arbetsförhållanden bland 

de som tillverkar Nikeskor och primärt inte till kampanjen Dream Crazy. Vidare har 16 av 

kommentarerna innehåll som tolkats som positivt inställt till kampanjfilmen. Lika många har 

tolkats ha en neutral inställning i sin kommentar. Vi har kunnat urskilja att det inte finns 

motstridiga åsiktsgrupperingar kring Dream Crazy. Bland de undersökta kommentarerna råder 

det konsensus om åsikten att Kaepernick inte gjort något fel och att kampanjfilmen inte har ett 

dåligt budskap. Detta menar vi eftersom ingen uttrycker sig negativt om kampanjen eller 

Kaepernick och de handlingar han gjort, men positiva åsikter är väl representerade. Utan de 

kommentarerna som nämner Kaepernick och hans handlingar tar honom i försvar. I 

diskussionen kommer vi ta upp åsiktsgrupperingar som vi uppfattar, men som inte 

representeras i forskningens urval. 

 

I ljuset av uppsatsens teori om politiseringen av allt är det inte någon av intressenterna som 

kommenterat som har uttryckt att Nike inte borde ha tagit ett politiskt ställningstagande i 

kampanjfilmen. Detta är i linje med Sprout Social och teorin politicization of everything; vilka 
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säger att intressenter till företag är positivt inställda till när företag tar ställning i politiska 

frågor.  Enligt Sprout Social tycker ungefär 65% av befolkningen att de är viktigt eller väldigt 

viktigt att företag ska ta en politisk ställning. De resterande 35% som tycker att de inte är alls 

viktigt eller inte så viktigt kommer förmodligen inte fram i kommentarsfältet då de inte är lika 

måna om att kommentera eftersom de inte bryr sig lika mycket. Att inte tycka något ät viktigt 

behöver inte per automatik vara att intressenten är uttalad negativ. Det kan också vara att de 

35% väljer att kommentera något annat än om politiskt ställningstagande. Teorin 

intressentmodellen bygger på att företag är måna om att skicka ut budskap och ha värderingar 

som är eniga med deras intressenter. Den splittring i åsikter och värderingar som främst går att 

tyda utifrån kommentarerna är den mellan de som kommenterar och personer som tycker att 

Kaepernick har gjort fel genom sina protester. Det går alltså att tyda på intressenter som inte 

tycker att Nike borde ha med Kaepernick i sin kampanj, men dessa är inte representerade bland 

kommentarerna. Enligt teorin varumärkesrelationsteorin kan vi tyda att personer som skriver 

en kommentar där de på något sätt stöttar Nike ingår i ett så kallat communal relationship. Detta 

är på grund av att de gör något för varumärket utan att uttalat förvänta sig något i retur. 

  

Med dessa slutsatser betyder det att ingen av kommentarerna tar upp någon av Nikes senaste 

produkter, ingen av kommentarerna tar heller upp något annat i innehållet än budskapet och 

Kaepernicks medverkande trots att många fler framstående idrottspersoner är med. 

Kommentarerna handlar till stor grad om en persons handlingar utanför filmen eller 

reaktionerna på filmen. Nike har på så sätt lyckats skapa uppmärksamhet och debatt kring 

Nikes kampanjfilm utan att debatten handlar om just filmen. 
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8. Diskussion 
Believe in something even if it means sacrificing everything  

Nike följde verkligen sin egna slogan. De valde att ta en stor risk när de gjorde Kaepernick till 

ledstjärna i den senaste Just Do It-kampanjen. Som vi skrev i inledningen fick kampanjen direkt 

stor uppståndelse både bland vanligt folk och ledande politiker i landet. Det är något som också 

syns i kommentarsfältet på YouTube då väldigt många människor har sett den och valt att 

kommentera eller reagera på filmen. Med tanke på de uppmärksammade protesterna och 

reaktionerna som fanns kring kampanjen och Kaepernick hade vi inför forskningen en idé om 

att åsikterna representerades i kommentarsfältet; men som vår analys visar så finns de inga 

sådana bland de mest uppmärksammade kommentarerna. Vi ställer oss frågan varför?  Med 

stor sannolikhet finns de åsikterna representerade i några av svaren under någon 

kommentarerna men det som vi ställer oss frågande till är varför ingen av de negativa åsikterna 

finns bland toppkommentarerna. Något som vi ställt oss frågande till är om YouTubes sortering 

efter “toppkommentarer” gynnar kommentarer som YouTube står för och värderingar som 

YouTube vill ska få uppmärksamhet. Algoritmerna i YouTubes kommentarsfält är för oss inte 

möjliga att undersöka, men det hade varit intressant att veta hur dessa är kodade. Vi ställer oss 

frågande om vilken relation Nike och YouTube har till varandra, det är uppenbart att Nike är 

en intressent för YouTube. Kan det påverka vilka åsikter som främst visas i kommentarsfältet?  

 

Vi kan utifrån de kommentarer som analyserats uppfatta att de finns negativa kommentarer 

gentemot Nike, Kaepernick och kampanjfilmen. Bland kommentarerna som analyserats har vi 

uppfattat försvar mot negativa åsikter trots att dessa inte visats sig i vårt urval. I bilaga 1 pre-

senteras några kommentarer som visar exempel på de negativa kommentarerna som finns. 

Ingen av dessa har dock fått stor uppmärksamhet och är därför inte med i vårt material. Dessa 

kommentarer är inget som tas upp i analyskapitlet, eller påverkar den analys som görs. Vi har 

valt att presentera dem först här i diskussionen eftersom de inte täcks av vårt urval. Syftet med 

vår forskning är att undersöka de mest uppmärksammade kommentarerna och negativa kom-

mentarerna finns inte med bland urvalet på grund av de den lilla uppmärksamhet som de fått. 

Dock är det viktigt för oss att ha med dem här i diskussionen för att visa på negativa åsikter 

som vi uppfattat faktiskt finns. Endast en av kommentarerna med fler än 500 gillningar visar 

på någon slags kritik, men genom de teman och åsiktsgrupperingar som uppfattats i kommen-

tarerna tycker vi oss kunna urskilja fler stridande åsikter med kommentarer som inte finns i 

urvalet. 
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Som Edgerly m.fl. (2013) skriver i sin forskning är tonen i kommentarsfältet och filmerna de 

undersöker densamma. Det är samma under Dream Crazy, tonen i filmen är positiv vilket större 

delen av kommentarerna är. Dock så säger deras forskning att innehållet i filmen bestämmer 

innehållet i kommentarerna. I denna undersökningen är det snarare själva individerna och deras 

handlingar utanför filmen som påverkar kommentarerna. Både denna undersökning och 

Edgerly m.fl. (2013) forskning tar upp väldigt specifika fall och det är svårt att just deras 

resultat går att applicera på alla fall på YouTube. I organisationen Edelmans (2018) 

undersökning kommer de fram till att konsumenter väljer att köpa en produkt av ett företag för 

de delar värderingar. Konsumenter är en kategori av intressenter som företag har och de finns 

med stor sannolikhet representerade i de kommentarerna som vi undersökt. I vår undersökning 

finns det flera intressenter som uttryckt att de kommer fortsätta köpa Nikes produkter eller att 

de kommer köpa deras produkter. Detta för att de med stor sannolikhet delar företagets 

värderingar och blir då en så kallad “Belief-driven-buyers”. I Aggarwaal och McGills (2012) 

forskning beskriver de hur relationen mellan intressent och företag stärks om budskapet som 

företaget kommunicerar ut överensstämmer med intressenterna värderingar.  Detta ligger i 

linjen med vår undersökning där många av de undersökta kommentarerna stöttar Nike och på 

så sätt har samma värderingar som Nike. Detta gör att Nike och intressenterna kommer närmare 

varandra. Helstein (2003) skriver i sin forskning om hur Nike bedriver sin marknadsföring mot 

kvinnor och att Nike använder ett “begär” som konstruerat via bland annat politik. Det går 

utifrån Nikes kampanjfilm Dream Crazy utläsa ett sådant “begär”, att personer från en annan 

bakgrund, etnicitet eller har andra svårigheter i livet inte ska nöja sig utan våga ha drömmar. 

Detta “begär” gör att de intressenterna som kan relatera till begäret förmodligen ställer sig 

bakom Nike och deras kampanj.  

 

2017 publicerade Ben & Jerry’s en video på YouTube där budskapet var refugees welcome 

vilket är en fråga som delar befolkningen likt de handlingar som Kaepernick gjorde. Skillnaden 

mellan den som Ben & Jerry’s publicerade och den Nike publicerade är att Ben & Jerry’s video 

fick väldigt mycket negativ respons i kommentarsfältet. Det hade varit intressant att bedriva 

forskning på vilka politiska frågor som genererar kommentarsfält som är positiva respektive 

negativa eller om det är skillnad på vilket företag det är som publicerar videon.  

 

De val av material, teori och metoder har vid tiden då besluten togs varit de som vi ansett varit 

bäst, men i efterhand har vi ifrågasatt om undersökningen kunnat göras annorlunda. 

Arbetsprocessen och de diskussioner och svårigheter vi haft i gruppen har vi löst på ett väldigt 
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bra och framgångsrikt sätt, vi har inte tjafsat ett dugg! Vi har haft vissa svårigheter rent 

språkligt och hur vi ska gå tillväga i vissa kapitel. Vi har varit osäkra på dispositionen resultat 

och analys; det har berott på en osäkerhet om hur analysen skulle genomföras i samband med 

våra teorier. Nästa gång hade en teori med ett tydligare analytiskt verktyg kunnat underlätta för 

analyskapitlet att växa fram. Forskningsprocessen har varit väldigt lärorik. Vi har gång på gång 

varit tvungna att ta ett steg bakåt, reflektera över vad vi undersökningen syftar till och hur vi 

borde gå till väga för att utföra det. Både hantverksmässigt och kunskapsmässigt har våra 

kunskaper inom MKV-området utvecklats. Den forskningsetiska fråga som dykt upp under 

arbetet med uppsatsen har varit ifall vi borde censurera namnen på de användare vars 

kommentarer vi undersökt. Detta har vi redan diskuterat tidigare, och vi kom fram till att vi 

inte skulle anonymisera kommentarerna.  

 

Det som denna uppsats främst har bistått för kunskap är att den har behandlat ett väldigt nytt 

och aktuellt fall som inte tidigare forskats om. Tidigare studier har också undersökt 

kommentarsfält på YouTube, även med större material än vad vi har undersökt. Vår 

undersökning positionerar sig som mer aktuell än dessa. Dessutom har vårt urval och 

avgränsning varit annorlunda från hur andra forskningar gjort.  

 

Uppsatsen har bidragit till att skapa förståelse för hur intressenter hos stora företag reagerar på 

sociala medier när företaget tar politisk ställning. Uppsatsen berör främst frågan om 

yttrandefrihet och vad som rör sig inom den ramen främst i ett amerikanskt perspektiv. 

Eftersom allting blir mer politiskt som Sprout Social (2017) menar så är denna uppsats högst 

relevant för medie- och kommunikationsvetenskapen. Detta för att förstå det skiftande 

medielandskapet som blir mer och mer politiskt.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

 

 
 
Uppdelning:  
Kommentar på filmen:    8 st 
Kommentar på reaktioner:   15 st 
Kommentar på filmen och reaktioner:  4 st 
Kommentar på övrigt:    6 st  
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Kommentar på filmen: 
kommentar 2 

 
kommentar 3 

 
kommentar 4 

kommentar 5 

kommentar 6 

kommentar 7 

kommentar 8

 
kommentar 33
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Kommentar på reaktioner: 
kommentar 9 

kommentar 10 

kommentar 11

kommentar 12
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kommentar 13 

kommentar 14 

 
kommentar 15

kommentar 16 

kommentar 17 

kommentar 18

 
 
 
 
 
kommentar 19 
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kommentar 20 

 
kommentar 21

kommentar 22 

kommentar 23 

 

 
Kommentar på film och reaktion: 
Kommentar 1 

 
 
kommentar 24 
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kommentar 25 

kommentar 26 

 
 

Kommentar på övrigt: 
 
kommentar 27 

kommentar 28 

kommentar 29 

kommentar 30 
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kommentar 31

kommentar 32

 

Negativa kommentarer: 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3. 

Arbetsfördelning 

Gruppen har tillsammans skrivit uppsatsen och varit lika delaktiga genom hela tidsperioden då 

den skrevs. Vi har skrivit olika delar men gemensamt bearbetat alla texter och gått igenom 

uppsatsen så att båda har haft sin prägel på helheten. 

 

Erik skrev största delarna av inledningen. Dock har den förändrats under uppsatsens gång och 

vi båda har hjälpts åt att utforma syfte och frågeställning. Tidigare forskning, resultat, Metod 

och material och teorikapitlet har också Erik skrivit den grundläggande texten av, men dessa 

har vi gemensamt förbättrat och förtydligat tillsammans. Johannes har ständigt varit en del av 

processen och varit delaktig i litteratursökningen. 

 

Johannes skrev ramverket av bakgrunden, analysen, slutsatsen och diskussionen. Erik har alltid 

kommit med feedback på de delarna och har varit med i revideringen. Vi har tillsammans 

diskuterat och formulerat de slutsatser som finns i dokumentet och båda står bakom slutsatserna 

lika mycket.  

 

Slutligen känner vi att ingen text är mer den enes än den andres, utan vi har tillsammans skapat 

denna uppsats.   



   
 

   
 

65 

Pressrelease 
Kommer högafflarna fram när företag tar politisk ställning? 
 
I en vardag där allting blir mer och mer politiskt går företagen samma spår. Jordens 
befolkning tycker också blir viktigare och viktigare för företag att ta ställning i politiska 
frågor. Men hur mottas det i kommentarsfält när ett multinationellt företag som Nike tar 
ställning i en av årets mest omtalade politiska debatter?  
 
Nu har studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet inom ramen 
för en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap undersökt vilka åsikter 
och teman som finns på YouTubes kommentarsfält under Nikes kampanjfilm Dream Crazy. 
De allra flesta av de mest uppmärksammade kommentarerna innehöll många känslor och gav 
upphov till mer diskussion under kommentaren. Alla kommentarer över 500 gillningar 
undersöktes vilket var 33 stycken.  
 
De visade sig att de mest uppmärksammade kommentarerna inte handlade om själva innehållet 
i filmen utan handlade istället om kampanjens frontfigur Colin Kaepernick eller om de olika 
reaktioner som blivit skapat vilket främst var att individer brände Nikes produkter. Enbart en 
av kommentar var direkt negativ gentemot Nike men den kritiken var inte riktad mot filmen 
utan mot arbetsförhållanden i tredje världen. Flera intressenter försvarade Nike men främst 
Colin Kaepernick. De flesta kommentarerna gick dock emot de som valde att rikta kritik mot 
de Colin gjort men just de åsikterna var inte synliga bland de mest uppmärksammade 
kommentarerna.  
 
Nike lyckades att skapa debatt och reaktion kring Nike och deras film utan att diskussionen 
handlade om innehållet i filmen. Diskussionerna kom istället att handla om handlingar som 
skett flera år tidigare eller ifall en idrottsstjärna gjorde rätt när han protesterade mot vad han 
tyckte var fel.  
 
Johannes Bäck och Erik Karlsson 
 
”this ads so fking good” - En studie av efterspelet som följde Nikes kampanj Dream Crazy. 
Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet.  
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Erik Karlsson - jagerik95@gmail.com - 072 728 12 21 


