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Purpose: Our aim with this paper is to examine the communicative role WeActivists play 

in WeSC's external communication, and also to investigate what it means to be part of the 

activist  concept as individuals.  This will  be done by presenting WeSC's key values and 

investigate whether these are portrayed by the representation of the activists in market 

campaigns and personal interviews. 

Material/Method:  We have conducted a qualititave study where we interviewed three 

WeActivists of various age and profession. Furthermore we did a semiotic analysis of 10 

images from 7 advertising campaigns.

Main results:  Our results  indicate  that  WeActivists play a significant role  in WeSC’s 

external  communication,  and  thus  signifying  that  they  play  a  major  part  in  creating 

WeSC's brand identity. The activists represent the company's key values simply by being 

themselves, in both the market campaigns and in their everyday life. That being said, one 

should not overlook the fact that the WeActivists remain a market strategy for attracting 

costumers, and also for standing out within the industry.
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SAMMANFATTNING
Uppsatsen  utgår  från  tre  frågeställningar  som vill  undersöka  på  vilka  sätt  aktivisterna 

representerar WeSCs kärnvärden och nyckelord. En teori som rör varumärkesidentitet och 

de aspekter som definierar klassisk sponsring valdes ut inför analysen. Ett resonemang 

som behandlar  sociala  rörelser  och  vad  som innefattar  dessa  förekommer  likaså,  med 

syftet att addera till analysen och den avslutande diskussionen. Tre kvalitativa intervjuer 

med utvalda aktivister genomfördes. Utöver detta genomfördes en semiotisk bildanalys, 

där utvalda kampanjbilder från WeSC analyserades. Resultaten av intervjuerna visade att 

relationen mellan aktivisterna och företaget har formen av en outtalad överenskommelse 

som innefattar ett utbyte av tjänster, snarare än att ha faktiska skrivna kontrakt. Lojalitet 

och nätverkande är två betydande faktorer för aktivisternas medverkan. Den semiotiska 

bildanalysen eftersökte huruvida de fyra kärnvärden och nyckelord som WeSC säger sig 

vilja  förmedla  framkommer genom aktivisternas  representation  i  materialet.  Resultatet 

visade att samtliga kärnvärden är representerade i materialet, dock var frekvensen av vissa 

ord  högre  än  andra.  Samtliga  resultat  analyserades  sedan  i  ljuset  av  teorin  om 

varumärkesidentitet och klassisk sponsring, där slutsatsen blev att WeSC är konsekventa i 

sin  externa  marknadskommunikation  genom  att  ständigt  införliva  kärnvärdena  i 

kampanjmaterialet, och att aktivisterna genom att representera sig själva förmedlar dessa 

kärnvärden. 
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1. INLEDNING
I dagens samhälle är reklam en del av vår vardag, där företag ofta slår knut på sig själva i 

kampen om publikens uppmärksamhet. Är man inte tillräckligt nyskapande och unik i sin 

marknadsföring försvinner man i mängden. Ett knep för att skapa långvariga relationer 

med konsumenter har i alla tider varit endorsers (på svenska talespersoner). En endorser 

(exempelvis en skådespelare) som representerar vad företaget vill förmedla väljs ut och gör 

reklam för märket genom att frekventera i diverse sammanhang där märkets produkter 

framhävs. Konsumenter uppmuntras att identifiera sig med den kända personen, eftersom 

hen ofta  besitter  (ur  marknadsföringssyfte)  positiva och unika  egenskaper  som vanliga 

människor saknar och därför eftersträvar. Det här är inget nytt, och det har gjorts i många 

olika tappningar med en variation av diverse celebriteter, men ett företag som står ut bland  

de andra är  WeAreTheSuperlativeConspiracy  (WeSC).  WeSC är ett  svenskt klädföretag 

som fokuserar på gatumode/street fashion med rötter i den svenska skateboardkulturen. 

Företaget  har  skapat  sig  ett  namn  i  branschen  genom  sitt  fokus  på  att  använda 

undergroundartister/kreativa  människor  som  endorsers,  så  kallade  WeActivists -  vi 

kommer  i  den här  uppsatsen även referera till  dem som  aktivister.  Det  speciella  med 

WeActivists är att de inte är utvalda baserat på sitt kändisskap, utan kriteriet är snarare att 

det är någon som är duktig på det hen gör och förmedlar en “skön” attityd. Det kan till  

exempel vara en musiker, skådespelare, journalist eller kock. Det kan vara helt diametrala 

motsatser, men det är alltid människor som ägnar sig åt någonting kreativt och är extremt 

skickliga inom sina respektive fält (WeSC.com 2013). Med detta som grund vill författarna 

undersöka  hur  dessa  individer  används  i  företagets  externa  bildkampanjer  samt  låta 

aktivisterna själva komma till tals genom kvalitativa intervjuer. De får ge sin egen syn på 

saken och förklara hur de rent praktiskt representerar WeSC.

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet  med undersökningen är  att  analysera hur  WeActivists  används i  WeSCs externa 

marknadskommunikation  samt  att  undersöka  vad  det  innebär  att  vara  en  aktivist  på 

individnivå. 

Frågeställningarna är följande:
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Hur representerar aktivisterna som individer företagets varumärkesidentitet 

och kärnvärden i de kvalitativa intervjuerna?

Hur  representerar  aktivisterna  företagets  varumärkesidentitet  och 

kärnvärden i kampanjmaterialet?

Hur ser aktivisternas samarbete med WeSC ut i praktiken? Vad finns det för 

likheter och skillnader mellan det och den klassiska sponsringen? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR
Undersökningen är avgränsad till svenska aktivister, vilket motiveras främst på grund av 

tillgänglighet, då intervjuerna gynnas av att genomföras ansikte mot ansikte med syftet att 

få en ökad förståelse för respondenterna som individer. Initialt var tanken att intervjua 6-8 

aktivister. Avgränsningen bedömdes som rimlig för att få en representativ bild av den typ 

av människor WeSC använder sig av i sina kampanjer. I slutändan blev det dock endast tre 

intervjuer med aktivister på grund av svårigheter att etablera kontakt med aktivisterna. I 

den semiotiska analysen undersöktes tryckt annonsmaterial som exkluderar film, internet 

och övriga dokumenterade aktiviteter, på grund av att det inte är rimligt att undersöka en 

så spridd mängd material med den tidsram som var satt för uppsatsen. 10 bilder från 7  

reklamkampanjer valdes ut då det är ett rimligt antal att arbeta med i kombination med 

den kvalitativa metoden. 

1.4 DISPOSITION
Uppsatsen inleds med att översiktligt redogöra för WeSCs bakgrund och hur begreppet 

WeActivist uppkom, tillsammans med en förklaring av WeSCs kärnvärden och nyckelord. 

Begreppet  aktivist utreds  och sätts  i  relation  till  WeActivists.  Resonemang om sociala 

rörelser presenteras. Sedan följer tidigare forskning tillsammans med de teorier som har 

stått till grund för undersökningen. Dessa behandlar teori om varumärkesidentitet och ett 

stycke om klassisk sponsring.  Sedan följer  val  av  metod,  där  kvalitativa  intervjuer  och 

semiotisk  bildanalys  redovisas samt diskuteras  kritiskt.  Efter  detta  redogörs urvalet  av 

materialet,  där  respondenterna  och  bilderna  till  den  semiotiska  analysen  motiveras. 

Därefter  följer  resultaten  av  intervjuerna,  där  analysen  står  i  direkt  förhållande  till 

2



respektive  resultatavsnitt.  Sedan  kommer  bildanalysen,  med  ett  separat  avslutande 

analysstycke. En kritisk tolkning av empirin ges efter detta, för att sist gå över till slutsatser 

och den avslutande diskussionen. Slutligen kommer litteraturförteckning och bilagor. 

1.5 BEGREPP
Endorser: Det engelska ordet för vad som på svenska innebär att bli sponsrad/tala för ett  

företag eller  märke.  Detta  är  en mer korrekt  term än  svenskans  talesperson,  eftersom 

begreppet  talesperson innefattar någon med insikt  i  företaget  och som är  ansvarig  för 

kontakt utåt med media, så som en expert eller VD, vilket inte är vad som syftas med ordet  

i uppsatsens kontext. Hädanefter används således termen endorser i uppsatsen.

Aktivist: En individ som agerar utifrån en bestämd ståndpunkt och utifrån detta ägnar sig 

åt aktiva handlingar, ibland aggressiva och omfattande sådana, ofta med ett politiskt syfte.  

Begreppet  åsyftar  också  handlingskraftiga  individer  som  är  medlemmar  av  opolitiska 

organisationer (Nationalencyklopedin 2014).

WeActivist: En representant/endorser för företaget WeSC.  

Punkmentalitet: Punkmentalitet  är  ett  kärnvärde  som  genomsyrar  hela  WeSC,  från 

anställda till aktivister. Punkmentalitet är som begrepp något svårdefinierat men utifrån 

intervjuer  och  föreläsningar  med  Greger  Hagelin  (Vimeo  2013)  har  författarna  tolkat 

begreppet som en mental inställning där individen inte funderar på vad andra tycker och 

tänker, utan följer sin egen väg av den enkla anledningen att man tycker om och tror på det  

man gör.
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2. BAKGRUND
Här förklaras vad som är relevant att veta inför det fortsatta läsandet av undersökningen, 

så  som  WeSCs  uppkomst  och  vad  en  WeActivist  egentligen  är.  Sedan  definieras 

aktivistbegreppet  ytterligare  för  att  placera  termen  i  undersökningens  kontext,  samt 

subkulturer och sociala rörelser som kommer att bidra med underlag till slutdiskussionen.

2.1 WE ARE THE SUPERLATIVE CONSPIRACY

WeSC är ett svenskt klädföretag som grundades i januari 2000 av Greger Hagelin, Pontus 

Karlsson, David Hedman, Ingemar Backman och Mattias Hallencreutz. Visionen var att 

starta  ett  företag med rötter  inom den svenska skateboardkulturen,  med inriktning på 

streetfashion. När företaget startade kallades det endast ”WE”, och tanken var att namnet 

skulle symbolisera gemenskap. Senare ändrades namnet till WeSC som står för  We Are 

The Superlative Conspiracy. När WeSC startade tog grundarna beslutet att endast arbeta 

med vad de uppfattade som ”bra” människor. Inte nödvändigtvis de som var framstående 

inom sitt  respektive  fält,  utan  snarare  de  som hade  tilltalande  personligheter  och  bra 

attityder.  Motiveringen för detta  var att  fokus ständigt skulle  ligga på att  skapa en ”vi 

-känsla”  och  gemenskap  som företagets  identitet  kunde  bygga  på  (Brand Story  2013). 

Grundidén med WeSC var att företaget skulle fungera som en brygga mellan traditionellt 

mode och  streetwear, som vid tidpunkten för uppstarten var två vitt skilda stilar inom 

modevärlden  (Greger  Hagelin,  Vimeo  2013).  Innan  WeSC  grundades  marknadsfördes 

stilen  streetwear  nästan  uteslutande  av  och  för  unga  män.  Det  WeSC  gjorde  var  att 

positionera sig mellan dessa två segment inom klädbranschen, med en idé om att bredda 

marknaden  och  marknadsföra  sina  produkter  till  både  kvinnor  som  män.  Detta  var 

startskottet  för  termen  streetfashion som idag är  en av  de snabbast  växande grenarna 

inom modebranschen, med WeSC som ett  av de största varumärkena inom stilen med 

försäljning i 24 länder, 27 konceptbutiker, över 2600 återförsäljare och en omsättning på 

över 300 MSEK (över 800 MSEK i konsumentled) (Varumärket WeSC 2013).
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2.1.1 WESCS KÄRNVÄRDEN OCH NYCKELORD
De kärnvärden WeSC har är de hörnstenar som håller upp företaget och något som följt 

företaget sedan dag ett. Dessa kärnvärden genomsyrar hela företaget i allt från design till  

anställda.  Kärnvärdena  sammanfattas  med fyra  nyckelord:  Punkmentalitet,  kreativitet,  

“vi-känsla”/gemenskap  och ha  roligt.  (Brand  Story  2014)   Dessa  fyra  nyckelord  i 

kombination med att  gå sin egen väg och samtidigt vara stolt över det man gör är något 

WeSC söker hos samtliga involverade i företaget (Greger Hagelin, Vimeo 2013).

2.2 WEACTIVISTS
Idén  om  WeActivists  härstammar  i  likhet  med  företaget  från  den  svenska 

skateboardkulturen.  Ursprungligen  drev  Greger  Hagelin  sitt  första  företag  på  90-talet: 

G.spot (också det med inriktning på streetwear). Då marknadsförde sig märket genom att 

ge  kläder  och  skateboards  till  lokala  skateboardåkare  i  Stockholmsområdet.  Inom den 

svenska  skateboardscenen  existerade  det  då  (och  gör  fortfarande)  en  tät  gemenskap.  

Greger  Hagelin  (2013)  säger:  ”Det  spelade  ingen  roll  varifrån  man  kom  eller  vilken 

bakgrund man hade, så länge man kom med en skateboard under armen var man en del av 

gänget”.  Det  var  detta  tänk  och  denna  gemenskap  som  WeSC  ville  omvandla  till  

marknadsföring – och det var så idén om WeActivists fick liv. 

WeSCs  hemsida  (WeSC.com,  2014)  definierar  begreppet  WeActivist   enligt  följande:

“The  WeActivists  are the ones flying the flag of the Superlative Conspiracy and the people who 

inspire us, and activate us on a daily basis. We also activate them - hence the name WeActivists”

En  WeActivist har  utöver  detta  blivit  utvald  att  representera  företaget  tack  vare  sina 

talanger  och  passioner,  utan  fokus  på  huruvida  de  är  kända  hos  allmänheten.  En 

WeActivist består av lika delar punkmentalitet och entreprenörskap, och det viktigaste av 

allt:  ödmjukhet  (WeSC.com 2014).  En  WeActivist fungerar  som en  ambassadör  vilken 

representerar  The Superlative  Conspiracy.  Inom WeSC finns  72 aktivister,  var  och  en 

noggrant  utvalda för  att  representera  och sprida  WeSCs kärnvärden och budskap.  Det 

finns exempel på superstjärnor som enligt utsago kontaktat Greger Hagelin i syfte att bli 

WeActivister, men som har blivit nekade på grund av att saknar  de egenskaper företaget 

vill förmedla. 
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2.3 TERMEN AKTIVIST I TRADITIONELL MENING
Termen  appliceras  generellt  på  medlemmar  av  främst  politiska  (men  även  opolitiska) 

 motståndsrörelser som uppmuntrar till direkt aktion. Dessa rörelser är inte sällan av en 

kontroversiell natur (Dictionary.com, Activist, 2014) och aktioner kopplade till aktivism är 

bland andra motstånd mot regimer, pälsindustrin och valjakt. Aktivister är beredda att ta 

till drastiska metoder för att förmedla sitt budskap. Detta innebär att ordet aktivist taget 

ur sitt sammanhang kan ingjuta visst avvaktande hos allmänheten. Detta eftersom  termen 

inte sällan förknippas med sagda kontroversiella ämnen, och även som något potentiellt 

obekvämt, i och med att aktivisterna väljer att inte sitta tysta och iaktta utan väljer aktiv 

handling.  Att  då  som  klädföretag  sätta  termen  aktivist i  relation till  en  affärsidé  som 

innefattar att sälja kläder är något som initialt kan förvåna. WeSC har avlägsnat ordets 

politiska koppling och menar att det valdes ut med fokus på delen aktiv, men detta kräver 

att man som läsare har den kunskapen sen innan. Denna förförståelse anser författarna 

inte kan förutsättas hos utomstående som kommer i kontakt med begreppet WeActivists, 

vilket leder till att den initiala reaktionen kan innebära förvåning och en förväntan om ett 

politiskt budskap som inte presenteras. 

 2.4 SUBKULTURER

För  att  ge  en  potentiell  förklaring  till  varför  WeSC  tog  beslutet  att  omnämna  sina 

endorsers som aktivister  så  är  det  relevant  att  utveckla  begreppet  subkultur.  Dessa 

subkulturer betecknar en grupp inom ett samhälle med avvikande kulturella värderingar 

och  uttryck  än  den  norm  som  existerar  i  kultursammanhang.  Subkulturer  sätts  också 

nästan  alltid  i  relation  till  den  dominerande  normen  och  uppfattas  därför  som  en 

underordnad kultur (Nationalencyklopedin 2013). Att söka sig till subkulturer bottnar i ett 

behov  av  att  känna  acceptans  och  samhörighet  som  individ  bland  andra  likasinnade. 

Subkulturer  har  sitt  fokus  på  att  hitta  alternativa  sätt  att  uttrycka  sig  på,  genom  att 

exempelvis  klä  sig  som en  lolita eller  att  definiera  sig  själv  som  emo.  Individer  väljer 

avvikande  uttryckssätt  och  utseenden  för  att  “gå  emot  strömmen”,  vilket  enligt  Dick 

Hebdige  (2002,  s  18)  “avbryter  normaliseringen”  av  ett  samhälle.  Politiskt  inriktade 

subkulturer så som straight edge (avhållsamhet från droger, alkohol och tobak) existerar 

också,  men är inte  i  majoritet.  Vidare så är anhängare av subkulturer ofta  föremål för 

debatt och provokation eftersom de ibland uppfatts som en nagel i  ögat på det i övrigt 

heterogena  samhället.  Det  är  de  provocerande  aspekterna  kombinerat  med  en 
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upprorsmässig attityd som ger subkulturer sin innebörd i samhället (Hebdige 2002, s 19). 

Subkulturen skateboarding har legat till grund för WeSC gällande ett antal aspekter. Bland 

andra  var  samtliga  grundare  av  företaget  skateboardåkare;  vissa  på  elitnivå,  andra  på 

amatörnivå.  Skateboardkulturen genomsyras av de värderingar WeSC vill  förmedla och 

arbetar  utifrån:  passion,  motivation,  punkmentalitet,  gemenskap  och  en  gör-det-själv-

anda. Det är också på den bevekelsegrund WeSC väljer  ut sina aktivister och anställda 

inom företaget. Greger Hagelin drar paralleller till fotbollssammanhang, där en tränare 

och  domare  bestämmer  vad  man  ska  göra  och  huruvida  det  är  rätt  eller  fel  (Greger 

Hagelin, Vimeo 2013). När man åker skateboard sker det på egna villkor, och det är ingen 

annan än en själv som driver sitt skateboardåkande framåt.

2.5 SOCIALA RÖRELSER

En aspekt som är intressant att ha i åtanke för undersökningen är huruvida det går att se  

tendenser  till  sociala  rörelser  inom företagets  representation  av  aktivisterna.  Eftersom 

endast  tre  aktivister  har  intervjuats  blir  det  problematiskt  att  uttala  sig  om  huruvida 

sociala rörelser som begrepp är applicerbart på företaget som helhet. 

Det utgör dock grunden för ett utökat diskussionsunderlag i relation till den empiri som 

presenteras  i  resultatdelen.  Nedan  följer  således  en  redogörelse  för  begreppet  sociala 

rörelser och vad som definierar dessa. 

En  gemensam  nämnare  för  sociala  rörelser  är  att  människor  går  ihop  mot  en  tydlig 

motståndare,  och  på  så  vis  skapar  en  kollektiv  identitet,  samt  är  sammanlänkade  av 

underliggande nätverk (Della Porta & Diani 2006, s. 20). Runt den franska revolutionen 

dök motstånd upp i form av bojkotter och regelrätta uppror vilka inte hade någon specifik 

motståndare förutom en vilja att sätta sig upp mot en generell överhet (Jasper 2008, s. 6).  

Protester  som  dessa  har  sedan  fortsatt  under  olika  former  ända  fram  till  idag,  där 

människor  dagligen  förenas  i  demonstrationer  mot  någonting  de  inte  vill  stödja. 

Resonemang kring  sociala  rörelser  undersöker  och  söker  även  förklara  det  faktum  att 

människor som egentligen är initialt olika tenderar att förenas mot ett gemensamt mål. 

Detta utgör en av grundpelarna för mobiliseringen inom de sociala rörelserna (Della Porta 

& Diani 2006, s. 48-49). 

7



2.5.1 GAMLA OCH NYA SOCIALA RÖRELSER
Det  är  även  relevant  att  utreda  distinktionen mellan  de  “gamla”  och  de  “nya”  sociala 

rörelserna. Egentligen går det att hävda att de rörelser som idag benämns som ”nya” är 

vidareutvecklingar  av  de  ”gamla”  rörelserna.  Kvinnorörelser  och  religiösa  rörelser 

återfinns genom historien ända sedan vår tideräkning började men dessa är två exempel på 

de rörelser som ibland räknas som “nya” (Frank & Fuentes 1987, s. 1503).

Hur skiljer  sig då dessa från sina uråldriga företrädare? Svaret ligger i  organisationens 

upplägg,  målet  med  rörelsen  och  de  ökade  globala  nätverksmöjligheter  som  har 

uppkommit i och med internets framfart.

De gamla klassiska rörelserna var beroende av den egna gruppen på ett annat sätt än de 

nya,  och  de  fann  styrka  i  sin  storlek.  De  nya  rörelserna  utgår  istället  från  en 

identitetsbaserad medverkan, och i och med att medlemmarna nu kan komma från diverse 

sociala  och  kulturella  bakgrunder  så  suddas  den  tidigare  förenande  sociala  basen  ut 

(Dahlstedt 2012). Nätverkandet har fått ta en centralare roll i och med internets framfart, 

och det är inte längre avgörande att befinna sig i samma stad, eller ens i samma världsdel,  

för att kunna vara en del av en social rörelse. Det är heller inte relevant att kunna träffas  

vid regelbundna tillfällen, då det allt som oftast går att diskutera och umgås via forum på 

internet som endast är tillgängliga för medlemmarna. Den tydliga gemensamma ideologi 

som fanns för de gamla rörelserna har nu istället ersatts med flertalet idéer och åsikter 

snarare än ett enda mål, och det är upp till varje individ i rörelsen att avgöra vilka aspekter 

som  passar  hen  bäst.  De  nya  rörelserna  har  heller  inte  primärt  ekonomiska  mål  och 

förändringar  i  sikte  utan  de  vill  snarare  skapa  en  diskussion  kring  ämnen  som  rör 

identiteten och de personligare aspekterna av ett liv - så som hur man äter, vad man tycker 

om abort eller om rökandets vara eller icke vara (Dahlstedt 2012).
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3. TIDIGARE FORSKNING 
En kortare redogörelse av andra C-uppsatser med tillhörande motivering varför den 

aktuella uppsatsen utmärker sig. Akdemiska undersökningar gällande WeSC är tämligen 

få, och därför var det material som fanns att tillgå endast tidigare publicerade 

kandidatuppsatser. Författarna inser att dessa inte är avhandlingar och att de således inte 

inger lika betydande trovärdighet som en avhandling kan göra, vilket i sin tur kan påverka 

validiteten. Inga avhandlingar som behandlar WeSC existerar dock, enligt författarnas 

eftersökningar.

3.1 FORSKNINGSBAKGRUND
Den rebelliske aktivisten: En fallstudie av WeAreTheSuperlativeConspiracys användning

av  WeActivists  i  varumärkesbyggande  syfte  (2008).  Den  analyserar  WeSCs 

varumärkesbyggande  och  varumärkesidentitet  med  hjälp  av  teorier  kring  dessa  två 

begrepp,  med  fokus  på  aktivisternas  roll  i  kampanjmaterial.  En  innehållsanalys  av 

kampanjmaterialet genomförs i kombination med intervjuer med WeSCs vice VD David 

Hedman och  marketing project manager Hanna Lundgren. Deras resultat visade på att 

användningen  av  WeActivists i  kampanjerna  skapar  en  familjär  känsla  men samtidigt 

förmedlar ett slags punkattityd. Innehållsanalysen och intervjuerna skapar en tydlig bild 

av  hur  WeSC  vill  att  deras  aktivister  och  varumärke  ska  framställas.  En  ytterligare 

kandidatuppsats  som  studerades  är  Emotioner  i  företaget  WeSC:s  marknadsföring  -  

tillämpningen av en subkulturs livsstil i varumärket (2009). Den utreder de emotionella 

dimensionerna  av  WeSCs  marknadsföring,  vilka  har  sin  grund  i  skateboardkulturens 

värderingar  och  uttryck.  Resultaten  visade  att  trots  att  WeSC  vill  förmedla  en 

skatementalitet  och  rebelliska  attityder  så  har  det  inte  varit  positivt  för  skating  som 

subkultur  då  de  symboliska  värden  som  definierar  subkulturen  föll  offer  medelst 

modifikation,  för att  passa WeSCs kommersiella  intressen.  Emotioner...  bidrar med en 

kritisk bild av hur marknadsföringsprocesser kan förvrida vad som i grund och botten stod 

för något annat. Då de aktivister som intervjuades för den aktuella undersökningen trots 

allt är endorsers för WeSC kommer det vid analysen av empirin att vara av vikt att inta ett 

kritiskt  utgångsläge,  då  det  endast  är  subjektiva  åsikter  som  förmedlas.  Ingen  av  de 

tidigare kandidatuppsatserna författarna har studerat har genomfört kvalitativa intervjuer 

med aktivister, utan har endast analyserat deras medverkan utifrån kampanjmaterial och 

intervjuer med WeSCs ledning. Målet med den aktuella undersökningen är att erbjuda ett 
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bredare  perspektiv  än  de  tidigare  kandidatuppsatsernas  resultat  genom  att  prata  med 

aktivisterna själva. De ska få presentera sin egen synvinkel och förklara vad det innebär för  

dem som individer att vara aktivister.
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4. TEORI 
Val av teori samt redogörelse för dessa.

4.1 VARUMÄRKESIDENTITET
Av den litteratur som lästes inför påbörjandet av studien att döma så är definitionen av 

begreppet varumärkesidentitet relativt godtycklig. Den här uppsatsen har valt att förankra 

sig  i  definitionen  Frans  Melin  bidrar  med,  vilken  lyder:  ”Märkesidentitet  brukar  […] 

vanligtvis karaktäriseras som vad varumärket står för, vad som ger det mening och vad 

som  gör  det  unikt.  Innebörden  i  begreppet  märkesidentitet  sammanfattas  därför  av 

påståendet att ‘the identity is the brand’s unique fingerprint which makes it one of a kind’  

(Upshaw, 1995:13)” (Melin 1997, s. 134). För att som företag skapa en identitet kring sin 

verksamhet med syfte att påverka hur publiken uppfattar varumärket använder företaget 

sig av ett element som kallas varumärkesidentitet. Denna identitet utgör grundpelaren för 

hur  ett  företag  agerar  och  finns  där  för  att  skapa  lojalitet  och  bygga  relationer  med 

målgruppen. Själva varumärket är kanske det viktigaste ett företag har. Med varumärke 

menas  då  själva  identiteten  och  det  immateriella  värde  som  produkterna  och 

organisationen  får  (Melin  1997  134-135).  Varumärkesidentitet  nystas  ofta  ihop  med 

företagsimage  vilket  man,  enligt  Melin  (1997,  s.  134)  borde  vara  försiktig  med. 

Varumärkesidentitet  innebär  i  den  här  uppsatsen  vad  märket  vill  förmedla  och  vad 

företaget står för, vad som ger det mening och vad som gör det unikt. Image syftar däremot  

på hur konsumenterna uppfattar märket och produkten (Melin 1997, s. 134). På grund av 

detta kommer den här studien enbart fokusera på varumärkets identitet och inte behandla 

de aspekter som rör image. Detta görs eftersom inget fokus läggs på konsumenterna.  

I sin avhandling skriver Frans Melin om perspektiv på märkesidentitet och har delat in 

utvecklandet av ett varumärkes identitet i fem olika grenar (Melin 1997 s.144-145). 

Att ge en bild av användaren.

Företaget använder sig av marknadsföring som syftar till att spegla användaren så hen kan 

identifiera sig med individerna som porträtteras i kampanjmaterialet.

Att framträda i specifika sammanhang.

Med  specifika  sammanhang  syftar  Melin  på  att  ett  företag  exempelvis  syns  i 

fotbollssammanhang eller andra sammanhang där den tänkta målgruppen frekventerar.
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Att framhäva geografiskt ursprung.

Företaget  vill  associeras  med ett  specifikt  land  eller  geografiskt  område  för  att  kunna 

attrahera konsumenter.

Att utforma särpräglad reklam

En huvudsaklig aspekt i varumärkesbyggandet är att använda sig av reklam, samt skapa 

egen unik sådan för att profilera sig på marknaden.

Att använda kända personer.

Ett klassiskt och frekvent använt sätt för att skapa en identitet för varumärket. Genom att 

anställa  kända personer  som företaget  vill  bli  associerade  med skapas  en  identitet  för 

märket som personifieras av den betalda endorsern.

4.2 KLASSISK SPONSRING
Celebrity endorsement är ett beprövat knep som företag använder sig av när det kommer 

till den externa kommunikationen. Det kan se ut på olika sätt men grundidén består. Det 

handlar  om  att  skapa  kongruens  mellan  varumärke  och  konsument  genom  att  ta  ett  

välkänt ansikte som ska associeras med varumärket och ge företaget värde, samt förmedla 

en positiv bild (Byrne et. al. 2003, 288-296). Traditionellt sett når företaget den tilltänkta 

målgruppen genom att använda sig av endorsers. Om företaget exempelvis önskar tilltala 

män mellan 35-50 år är det rimligt att anställa en person som syns i sammanhang där 

dessa kan tänkas frekventera. Det kommer då generera exponering av företaget riktat mot 

den tilltänka målgruppen (Roos & Jiffer 1999, s. 38). Dessutom är kontrakt som ställer 

krav på båda parter snarare regel än undantag. Vikten av framförhandlade kontrakt är vital  

för att båda parter ska få ut så mycket som möjligt av samarbetet och undvika eventuella  

dispyter i framtiden (Roos & Jiffer, 1999, s.73-74).
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5. METOD
Här  redogörs  för  hur  de  utvalda  metoderna  och  materialet  har  behandlats,  med  en 

genomgång av vad metodbegreppen innebär samt motivering för urval av materialet.

5.1 KVALITATIVA INTERVJUER

Den här studien har använt halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som en metod för att 

samla  empiri.  Kvale  och  Brinkman  definierar  en  halvstrukturerad  intervju  som:  “en 

intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka 

innebörden  av  de  beskrivna  fenomenen”  (Kvale  2009,  s.  Med  tanke  på  uppsatsens 

frågeställning  blev  kvalitativa  intervjuer  förstahandsvalet.  Intervjuerna  utgick  från  en 

intervjuguide baserad på en tratteknik (Kvale 2009, s.146) som inledningsvis bestod av 

allmänna  uppvärmningsfrågor,  för  att  sedan  föra  in  samtalet  till  mer  konkreta  och 

personliga frågor rörande respondenten och hens roll i WeSC. Intervjuguiden bestod av 19 

frågor  uppdelade  i  teman  bestående  av  uppvärmningsfrågor,  tematiska  frågor  och 

avslutande  frågor.  Frågorna  formulerades  med  ett  pedagogiskt  utgångsläge  för  att 

underlätta flödet i intervjun. Frågorna hölls relativt korta med formuleringar och språk 

anpassade  för  att  undvika  eventuella  missförstånd.  Akademiska  termer  och  onödigt 

komplicerade ord utelämnades eller omformulerades.

5.1.2 PROBLEM OCH ETISKA ASPEKTER
När intervjuer och undersökningar av den här typen genomförs uppkommer en rad etiska 

aspekter och riktlinjer man som intervjuare bör ta hänsyn till. Författarna utgick från de 

etiska riktlinjer som diskuteras i Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 2009, s. 84). 

Trots att undersökningen inte behandlar någon direkt känslig information uppfyllde den 

ändå de fyra kriterier som tas upp i boken.

Informerat samtycke

Informerat samtycke innebär att respondenten blir informerad om vad undersökningen 

handlar om och syftar till att belysa. Man ska även förklara eventuella risker och fördelar 

som ett  deltagande kan medföra.  Utöver det ska frågeställaren informera om vem som 

kommer  få  tillgång  till  materialet  samt  att  respondenten  har  möjlighet  att  avbryta 

intervjun när som helst utan att behöva ge någon anledning till  varför hen vill  avbryta 

(Kvale 2009, s. 84-87).
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Konfidentialitet

Konfidentialitet inom forskning syftar till att skydda privat och känslig information som 

identifierar respondenten, samt att skydda hens privata integritet. Konfidentialitet har inte 

varit något problem i den här undersökningen då ingen känslig data har hanterats (Kvale 

2009, s.88-89).

Konsekvenser

Vid  en  kvalitativ  studie  måste  de  konsekvenser  en  intervju  kan  få  bearbetas.  Den 

eventuella risken att en respondent ska ta emotionell skada måste minimeras (Kvale 2009, 

s. 89).

Forskarens roll

Forskaren  lyder  under  ett  personligt  ansvar  att  behandla  den  data  som erhålls  under 

undersökningen  och  intervjuerna  på  ett  korrekt  sätt.  Undersökningens  vetenskapliga 

kvalitet  måste  också  kontrolleras.  Det  innebär  att  resultaten  ska  vara  korrekta, 

kontrollerade och validerade i så stor utsträckning som möjligt samt att metoderna som 

använts för att erhålla datan ska vara genomskinliga (Kvale 2009, s. 90-93) 

5.1.3 TRANSKRIBERING

En transkription är en översättning från ett språk till ett annat – från muntligt till skrivet 

språk (Kvale 2009, 193-194). Denna översättning är inte problemfri, då frågeställaren blir 

del av en levande social interaktion med direkt tillgång till respondenten och personens 

kroppsspråk,  tonfall  och  andra  visuella  ledtrådar  vilket  går  förlorat  när  man  sedan 

transkriberar materialet  (Kvale 2009 193-194). I arbetet  med att översätta intervjuerna 

togs beslutet att fullständigt och ordagrannt återge intervjuerna, då författarna initialt inte 

kunde avgöra vilket material som skulle vara relevant för undersökningen. Att normalisera 

en intervju, där samtalet transkriberas utan att ta hänsyn till respondentens dialekt, kan 

vara lämpligt om man vill upprätthålla anonymitet. Detta var inte relevant för den aktuella 

undersökningen,  då  alla  respondenter  gav  sitt  medgivande  till  både  citering  och 

publicering av namn. Transkriberingen skedde således i den dialekt personerna hade.
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5.1.4 ANALYSMETOD & VAL AV CITAT
För att kunna strukturera en undersökning är det nödvändigt att utgå från en analysmodell  

och bestämma varför, vad och hur undersökningen ska genomföras (Kvale 2009, s. 118-

123).  Metoden för undersökningen bestämdes okonventionellt  nog först  eftersom syftet 

med undersökningen stod klart i ett tidigt skede. Hade så inte varit fallet hade metoden 

avgjorts baserat på de två tidigare aspekterna  varför  och  vad. Syftet med de kvalitativa 

intervjuerna är alltså att få klarhet i hur aktivisternas roll ser ut ur deras eget perspektiv 

samt hur samarbetet  mellan WeSC och aktivisterna  är  uppbyggt..  Detta  genomförs  via 

frågor  som  ska  hjälpa  till  att  besvara  uppsatsens  frågeställningar. Intervjufrågorna 

formulerades  till  att  följa  en  meningskoncentration  och  via  den  observera  relevant 

information. Kortare sammanfattningar av samtliga intervjuer genomfördes sedan under 

bearbetningen av materialet för att få fram det väsentliga. Informationen som eftersöktes i 

svaren  var  den  som  specifikt  rörde  respondenternas  syn  på  sin  medverkan  i  WeSC, 

allmänna  attityder  och  uppfattningar  som  var  relevanta  för  undersökningen. 

Informationen sammanställdes sedan i nya teman som beskriver vad som sades och i vilket 

sammanhang. Dessa teman var löst baserade på de frågor som var med i intervjuguiden. 

De  bitar  av  intervjuerna  som  inte  tillförde  väsentlig  information  har  utelämnats. 

Intervjufrågorna återfinns som bilaga.

De fem teman som framkom naturligt under sammanfattningsprocessen var:

• Hur allting började

• Vad det innebär att vara WeActivist

• Vad det är som gör WeSC attraktivt som företag 

• Tankar och reflektioner kring WeSC och begreppet social rörelse

• Att ge och att få

Vid val av citat bör ett antal aspekter tas i åtanke. Bland annat är det relevant att citaten  

relaterar till  den övriga texten,  och att de är kontextualiserade,  samt att de inte är för 

långa.  Upp till  en halv sida är vad som rekommenderas,  annars är det risk att läsaren 

tappar intresset. Det är också av vikt att citaten inte upptar mer än hälften av den totala 

textmassan (Kvale 2009, s. 299-300). Att välja ut de bästa citaten är också relevant för att 

undvika att  flera citat  av olika kvalitet  säger  samma sak,  och att  de citat  som väljs  ut 
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återges i en skriftform som går att läsa utan svårigheter (Kvale 2009, s. 300-301). Citaten i  

intervjusammanfattningarna  valdes  ut  för  att  de  belyste  relevanta  aspekter  av 

undersökningens  syfte  och  frågeställning.  De  bidrar  utöver  detta  till  att  ge  en  bild  av 

respondenternas uppfattningar i frågorna på ett naturligt sätt.

5.2 REKRYTERING AV INFORMANTER

Valet av informanter utgick i huvudsak från tre aspekter. Den första var att få spridning på 

informanterna. Målet var ursprungligen att intervjua 6-8 aktivister och då blanda både 

kön, ålder och yrke. Den andra aspekten var tillgänglighet. Med tanke på att WeActivists 

existerar  över  hela  världen  valde  författarna  att  begränsa  undersökningen  till  svenska 

aktivister. Den tredje aspekten var en önskan om att göra intervjuerna ansikte mot ansikte 

för att få en bättre uppfattning om hur aktivisterna är som personer, vilket är något som 

kan gå förlorat vid intervjuer via telefon eller mail. Att boka intervjuer med aktivisterna 

visade sig dock vara svårare än väntat. Svaren från majoriteten av de tillfrågade potentiella 

respondenterna uteblev vilket i sin tur påverkade insamlandet av empirin. Utgångsläget 

med 6-8 respondenter halverades till att innefatta tre stycken.

För att få kontakt med aktivisterna undersökte författarna initialt det enklaste sättet att få 

tag på dem. Få av aktivisterna hade någon mailadress eller telefonnummer publicerat på 

WeSCs  hemsida,  emellertid  hade  majoriteten  en  profil  på  Facebook,  ett  standardmail 

skickades ut via Facebook där syftet med undersökningen förklarades och där författarna 

uttryckte intresse för aktivisternas eventuella medverkan. När svar hade erhållits flyttades 

konversationen  över  till  mail  för  att  kunna  erbjuda  en  bättre  struktur  än  chatten  på 

Facebook. Sedan bestämdes tid och datum för intervjuerna.  
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5.3 SEMIOTIK & BILDANALYS
Semiotik innebär studerandet av tecken och betydelser där dess mening tolkas av den som 

läser medietexten. Hur en text läses och vad för betydelse som utvinns är subjektiv och 

beroende  av  läsarens  kulturella  referenser,  i  vilken  kontext  läsaren  lever  samt  en 

tillämpning  av  en  allmän förståelse  för  vad  den  lästa  texten  handlar  om.  Det  innebär 

således att  människor  med olika  kulturella  erfarenheter  och olika social  bakgrund kan 

uttyda vitt skilda betydelser ur samma text. Detta är grunden för den semiotiska läran. Det  

meddelande som produceras är heller inte något som går i en enkelriktad linje, utan en 

aspekt i ett förhållande baserat på en struktur som innefattar läsaren, producenten och en 

extern verklighet i ständig samverkan. Att producera texten och att läsa den ses därför som 

likvärdiga processer då de upptar samma plats i det tidigare nämnda förhållandet. Fiske 

(2009, s. 12-16) har valt att illustrera detta med följande figur:

Figur 1. Meddelanden och betydelser. (John Fiske  2009, Kommunikationsteorier).

Vad är då dessa  tecken? Det var den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure som 

myntade en ny innebörd för textbegreppet i sig. Det utgick från att handla uteslutande om 

skriven text till  att innefatta alla uttrycksformer, som till  exempel film, bilder och ljud. 

Saussure menade även att all kommunikation startar och utgår från dessa specifika tecken. 

De har två innebörder: en fysisk aspekt som innefattar tecknets materiella sida, och en 

innehållsaspekt  som  sammanfattar  textens  innebörd.  Sambandet  mellan  uttryck  och 
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innehåll  kallas för  koder.  Dessa koder står  för en allmänt accepterad innebörd för hur 

saker är förbundna med varandra. (Östbye 2004, s. 67). Ett exempel på detta kan vara 

ordet “dator”.  Bokstäverna i  denna specifika  kombination syftar på ett  bestämt objekt. 

Ljudet som uppstår när ordet sägs eller ordet i sig självt uttrycker ingen indikation som 

kan  leda  till  förståelse  om  vad  det  betyder.  Det  existerar  alltså  inget  naturligt 

sammanhang. Det samband som finns mellan exempelvis ordet “dator” och dess betydelse 

är något som har skapats via en social överenskommelse om vad just “dator” syftar på (en 

maskin som kan bearbeta data snabbare än en människa). Innebörden av detta är alltså att  

relationen mellan tecken och det som tecknet refererar till är godtycklig (Östbye 2004, s. 

67). Vad ordet betyder kan således skilja sig mellan individer beroende på vad de har för 

relation till det.

5.3.1 BETECKNING

En redogörelse för beteckningens två ordningar, denotation och konnotation.

DENOTATION

Baserad  på  sin  företrädare  Saussure,  konstruerade  Roland  Barhes  en  teori  kring 

denotation och konnotation. Teorin tar avstamp ur föreställningen om två ordningar av 

beteckning, vilken möjliggör för analys av uppfattningen om hur betydelse i tecken skapas. 

Beteckning av den första ordningen förklarar förhållandet mellan vad som är betecknande 

och vad som betecknas i  själva tecknet.  Relationen mellan tecknet  och referenten i  en 

extern verklighet utgör så innebörden av denotation. När något ska denoteras undersöks 

alltså tecknets självklara betydelse (Fiske 2009, s.117-118). Fiske tar upp ordet “hus” som 

exempel.  Denotationen av ordet är en byggnad där människor bor, och ingår ofta i  ett 

kvarter i en stad eller by. Dock kan huset fotograferas på oändligt många sätt - i färg, i 

svartvitt, i solljus, i regn, starka kontraster, mjuka skuggor - denotationen är densamma. 

Det är i konnotationen som skillnaden uppdagas.

KONNOTATION

Denna term används för att förklara hur tecken fungerar i beteckning av andra ordningen. 

Förklaringen  är  att  konnotation  innebär  den  relation  som  uppstår  när  tecknet  möter 

läsarens värderingar, känslor och åsikter som är specifika för användarens kultur. Detta 

innebär då att konnotationen blir subjektiv och godtycklig för den unika läsaren, och att 
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konnotationen avgörs av första ordningens betecknande (Fiske 2004, s. 118). Husexemplet 

ovan  är  alltså  applicerbart  på  den  följande  bildanalysen  nedan,  eftersom  det  gäller 

fotografier med en färdig denotation. Denotationen innebär det tekniska i att ta ett foto av 

ett objekt, medan konnotation innebär den delen av processen som görs av en tänkande 

individ, där hänsyn tas till vad som ska finnas med på bilden, hur kameran är vinklad, vad  

för färger som ska finnas med, vad som ska vara i fokus och så vidare.

IKONER, SYMBOLER OCH INDEX

Att känna till dessa begrepp är centralt för att kunna genomföra en semiotisk analys. De 

används i bearbetningen av tecken och representerar tre olika sådana. Med ikoner menas 

bilder och tecken som har en direkt likhet med vad de ska representera. De mest klassiska 

exemplen  är  de  kristna  ikonerna  som  sett  likadana  ut  genom  åren,  trots  att  de 

reproducerats  åtskilliga  gånger.  Symboler är  däremot  något  som  beroende  på  sitt 

sammanhang representerar något annat. Symbolerna är till skillnad från ikonerna inte likt 

det de ska stå för, därför blir sammanhanget och förförståelsen för symbolen i sig en viktig 

förutsättning  för  tolkningen.  (Waern  et.  al.  2004,  s.  24.)  En  svårighet  med  dessa  två 

begrepp är att skilja dem åt. Vad som är en ikon i ett sammanhang blir en symbol i ett  

annat, vilket innebär att just sammanhanget i sig blir det centrala för vilken term som ska 

användas. Ser cirkeln ut som en cirkel? Då är det med all sannolikhet en ikon. Är den i ett  

sammanhang där den ska representera en vidare innebörd, så som evigt liv? Då kan den 

falla inom ramen för en symbol (Waern et. al. 2004, s. 25). Med index menas ett tecken 

som är ett spår av något annat. En vattenpöl är ett index på att det har regnat, och en tom 

kaffekopp är ett index på att någon har druckit kaffe. Med hjälp av dessa tre teckenbegrepp 

- ikon, symbol och index - kan man möjliggöra sin text för semiotisk analys (Östbye 2004, 

s.  68).  Med  detta  som  bakgrund  går  det  att  välja  metod  för  analys  av  det  aktuella 

materialet.  Eftersom  den  här  undersökningens  material  består  av  stillbilder  från 

reklamkampanjer blir en bildanalys bäst lämpad för ändamålet.  Här återkommer alltså 

den tidigare nämnda denotationen och konnotationen, som kommer att fungera som en 

tvåstegsprocess. Denotationen beskriver vad som bokstavligen avbildas. Det andra steget 

kallas konnotation och där analyseras  hur något har avbildats,  och man försöker finna 

mening och betydelse bortom vad som går att se med blotta ögat. (Waern et. al. 2004, s.  

38-39).
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5.4 VETENSKAPSSYN

Studien utgår från en hermeneutiskt baserad vetenskapssyn då den består av en semiotisk 

analys  med  kvalitativa  inslag.  De  kvalitativa  intervjuer  som  genomförs  välkomnar  en 

relativt fri tolkning av empirin. Då även den semiotiska bildanalysen är tolkande gynnas 

den  slutliga  analysen  således  av  den  hermeneutiska  vetenskapssynen (Psykologiguiden 

2013).
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6. UPPSATSKRITIK
Svårigheter  med  termen  aktivist,  metoderna  som  valdes  och  upplevda  problem  med 

genomförandet av dessa. Här diskuteras även den problematik som kan uppstå gällande 

reliabilitet och validitet vid en kvalitativ undersökning, samt hur alternativa metoder hade 

kunnat appliceras. 

6.1 ATT ANVÄNDA BEGREPPET AKTIVIST INOM ETT 
VINSTDRIVANDE FÖRETAG

Det  faktum  att  WeSC  har  gjort  det  medvetna  valet  att  definiera  sina  endorsers som 

aktivister måste behandlas med ett kritiskt förhållningssätt, då ordet aktivist traditionellt 

innefattar en aspekt som är relaterad till politik. Därför måste begreppet ifrågasättas när 

det  används  av  ett  klädföretag.  Det  är  alltför  enkelt  att  tillskriva  WeSCs 

marknadsföringsstrategi en överdrivet betydande roll med djupare innebörd än vad som 

de facto står att finna. Den är där för att uppmana till konsumtion och syftar inte till att ta 

politisk aktion. Till företagets fördel är det värt att notera att de inte uttalat sig huruvida de 

vill  förmedla något med djupare innebörd än vad deras kärnvärden består av. Valet av 

ordet  aktivist istället  för  den  vedertagna  termen  endorser medför  oundvikligen 

spekulationer om huruvida företaget eventuellt vill skapa någon form av diskussion. En 

tanke är att företaget vill bli associerat med en grupp oberoende individer som utifrån ett  

fiktivt  underläge  kämpar  för  ett  gemensamt  mål,  med en  rebellisk  och  punkig  attityd 

(punkmentalitet är som tidigare nämnt ett av nyckelorden i beskrivningen av WeActivists). 

Det här förblir dock spekuleringar från författarnas sida då inga intervjuer med WeSCs 

ansvariga marknadskommunikatörer har konsulterats.

6.2 METODDISKUSSION
Valet  av  kvalitativa  intervjuer  föll  sig  naturligt  eftersom  undersökningen  syftar  till  att 

utreda uppfattningar och inställningar hos aktivisterna, men kvalitativa intervjuer är inte 

problemfria. Den huvudsakliga kritiken som riktas mot den här typen av undersökning är 

urval. Att göra en kvalitativ undersökning är tidskrävande och urvalet tenderar att bli litet,  

vilket kan leda till att resultatet inte är representativt för en hel population och ökar risken  

för att träffa extremfall. Ytterligare kritik som riktas mot kvalitativa undersökningar och 

intervjuer är att de tenderar att falla offer för forskarens subjektivitet. Ett exempel på detta 

är att forskaren går in med en uppfattning om det fenomen hen ska undersöka och bygger 

sin undersökning på osystematiska och godtyckliga uppfattningar om vad som kommer 
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vara  relevant  i  undersökningen.  Den  typen  av  bristande  följdriktighet  kan  skapa 

svårigheter i att återskapa eller replikera en kvalitativ undersökning. Undersökningarna 

blir i princip alltid subjektiva samt att metoden försvårar möjligheten att få in betydande 

mängder data för att kunna dra generella slutsatser. Endast egna tolkningar av vad som 

sägs kan göras med hjälp av applicerade teorier. Huruvida urvalet av respondenter var 

tillräckligt för att beskriva aktivister som en hel population ifrågasätts således då endast tre  

aktivister blev intervjuade. I och med att risken att träffa extremfall ökar vid ett mindre 

urval krävs en acceptans inför att undersökningens representativa urval vad det gäller de 

kvalitativa  intervjuerna  inte  står  sig  i  ett  större  sammanhang där  fler  aktivister  skulle 

kunna tänkas medverka. 

När endast tre respondenter erbjöd sig att medverka påverkade detta undersökningen, och 

författarna  fick  således  anpassa  den  efter  vad  som  fanns  att  tillgå.  Att  endast  ha  tre 

kvalitativa  intervjuer  till  en  undersökning  genererar  av  förklarliga  skäl  en  något  tunn 

empiri, och därför kombineras intervjuerna med en semiotisk bildanalys. 

Bildanalysen bryter ner de tecken som går att finna i en bild och öppnar upp för djupare  

tolkning än vad som först uppfattas. Det här är något som initialt kan upplevas ovant att 

genomföra på grund av att individens intryck av en bild och dess innebörd tenderar att ske 

automatiskt. Ytterligare komplikationer är att bibehålla objektivitet vid analysen av den 

konnotativa delen eftersom vad som läses in i en bild är beroende av läsarens kulturella  

och sociala bakgrund, samt vilka koder som kommer med dessa aspekter. Författarna av 

den här uppsatsen är uppvuxna i Sverige och har en kulturell och social förförståelse för 

vad  klassiska  svenska  traditioner  innebär  och  hur  indikationer  och  objekt  tillhörande 

sådana traditioner kan se ut. De har utöver den aspekten även förförståelse för attityderna 

inom den svenska skatekulturen och dess utveckling i Sverige under sent 90-tal och 00-

talet. Ingen av dem har någon direkt relation till WeSC som företag utöver det att företaget 

var ett populärt märke hos författarnas jämnåriga kamrater under deras högstadieperiod i  

mitten av 00-talet. En av författarna bar även deras kläder med jämna mellanrum. Med 

den  bakgrunden  kommer  också  vikten  av  att  inse  att  vad  författarna  läser  in  i  den 

semiotiska analysen kan utläsas annorlunda av individer med annorlunda bakgrund och 

uppväxt. 

De  kriterier  som  var  aktuella  för  den  semiotiska  analysen  redogörs  för  under 

materialavsnittet, och baserade på dessa genomfördes ett slumpmässigt och representativt 

urval. Ett potentiellt hinder under urvalet hade kunnat vara att hävda att urvalet gjordes 
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med syftet att finna bilder som initialt representerade kärnvärdena. Ett annat hade kunnat 

vara att  hävda att  de nyckelord som eftersöktes utgjorde en avgörande faktor för vilka 

bilder som valdes ut. Författarna tar avstånd från detta påstående med motiveringen att  

nyckelorden ej var utredda och definierade vid tidpunkten för urvalet av bildmaterialet och 

att det således inte gick att avgöra vad som skulle eftersökas i analysen. Den semiotiska 

analysen  återfann  dessutom  nästan  uteslutande  symboler,  vilket  gör  att  texten  i 

metodstycket ovan som behandlar ikoner och index kan uppfattas som överflödig. Det är 

dock relevant på så sätt att man som tolkare av en bild måste kunna avgöra vad ett tecken 

inte är.

Dessa två metoder i kombination med varandra ger undersökningen en tillräcklig grund 

att stå på. Det hade dock varit önskvärt att genomföra ett större antal intervjuer och då 

basera  resultaten  på  dessa  för  att  generera  ett  mer  tillförlitligt  resultat.  Metoderna  i  

kombination kompletterar dock varandra. De kommer från två skilda perspektiv, där det 

ena  utgår  från  aktivisternas  upplevelse  av  sin  medverkan,  och  den  andra  behandlar 

författarnas  subjektiva  tolkning  av  kampanjmaterialet.  Det  genererar  således  separata 

infallsvinklar vars resultat hjälper till att svara på frågeställningarna.

En  kvantitativ  analys  av  ett  mer  omfattande  kampanjmaterial  hade  också  kunnat 

genomföras,  där  ytterligare  medietexter  förutom  bilder  behandlades;  exempelvis 

reklamfilmer, tidningar och bloggar. Vid en kvantitativ analys bearbetas större mängder 

data  vilket  då  gör  att  eventuella  bortfall  inte  skapar  en  empirilucka  och  därför  inte 

påverkar  inte  resultatet  lika  mycket.  Det  hade  också  varit  möjligt  att  öka  antalet 

kampanjbilder som medverkar i undersökningen med ett kvantitativt angreppssätt, men 

då hade de kvalitativa intervjuerna fått uteslutas för att hålla undersökningen inom den 

angivna  tidsramen.  Konsekvensen  av  detta  hade  då  blivit  att  inga  attityder  från 

aktivisterna  själva  hade  kunnat  förmedlas,  vilket  är  vad  den  här  undersökningen  vill 

analysera. Undersökningen har alltjämt utgått från att genomföra en djupgående analys av 

den insamlade empirin snarare än att presentera en kvantitativ redogörelse.
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6.3 VALIDITET OCH RELIABILITET
Validitet  är  problematiskt  inom  samhällsvetenskapliga  undersökningar.  Det  är  evigt 

bestående och i praktiken nästintill olösligt, enligt Esaiasson et al. (Metodpraktikan 2012, s  

57). Enligt boken ligger problemet i översättningen från teori till praktik, när man på en 

operationell nivå ska undersöka de frågeställningar som formulerats på en teoretisk nivå. 

Det blir alltså en fråga om undersökningen mäter det den har för avsikt att mäta. Det som 

komplicerar  undersökningens  validitet  är  det  faktum  att  endast  tre  intervjuer 

genomfördes. Detta skedde på grund av svårigheten i att etablera kontakt med tillräckligt 

många aktivister. Det låga antalet respondenter skapar svårigheter att analysera empirin i 

generella drag då tre individers svar inte kan sägas vara representativt för en större grupp. 

Den kvalitativa empirin kan därför ifrågasättas ur ett generaliseringsperspektiv. Studien 

utgår dock från ett fallstudieperspektiv med en önskan att erbjuda en detaljerad inblick i 

aktivisternas  resonemang  kring  deras  medverkan  i  företaget.  Ett  sådant  utgångsläge 

placerar studien i en kontext vilken behandlar tre självständiga individers medverkan i ett  

varumärke, vilket medför att validiteten är acceptabel. Ett ytterligare hinder som försvårar 

validitetskontrollen  uppstod  då  inga  intervjuer  med  marknadschef  eller  grundare  av 

företaget genomfördes, vilka hade kunnat bidra med rena fakta om hur WeSC använder sig 

av  aktivisterna.  Intervjuerna  i  sig  uppnår dock  validitet  via  operationaliseringen av  de 

undersökningsteman  som  formulerades  i  intervjufrågor.  Frågorna  kretsade  kring 

aktivisterna  som individer  och  hur  deras  medverkan  i  WeSC  ser  ut,  samt  bjöd  in  till  

reflektion om sociala rörelser. I och med att  aktivisterna var de enda som intervjuades 

måste  författarna  således  tolka  deras subjektiva uppfattning  om företaget  utan insikt  i 

några  faktiska  marknadsföringsstrategier.  Den  empiri  som  framkom  påvisade  dock  en 

tydlig bild av hur aktivismen på individnivå, vilket är syftet med undersökningen.

Reliabilitet syftar till huruvida undersökningen har genomförts på ett tillförlitligt sätt, som 

till exempel att alla intervjudeltagare var informerade om vad studiens syfte (Kvale 2009, 

s. 246-66). Alla intervjupersoner blev tillfrågade huruvida de ville medverka med namn 

och citat, och sedan informerade om att de inte behövde svara på frågor de inte kände sig 

bekväma med. Dessutom så transkriberades alla intervjuerna på ett systematiskt sätt av 

samma person (Kvale 2009, s. 246-266). 
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I  den  semiotiska  bildanalysen  eftersöktes  gemensamma  nämnare  bestående  av  WeSCs 

nyckelord. Dessa ord representerar vad företaget säger sig stå för och sammanfattar dess 

kärnvärden.  Nyckelorden  operationaliserades  för  att  förtydliga  vilka  aspekter  som 

författarna  letade  efter  i  varje  bild  och  reliabilitet  uppstod  således  genom  att  varje 

nyckelord  eftersöktes  i  samma  ordning  på  samtliga  bilder.  Den  semiotiska  analysen 

genomfördes på ett korrekt sätt efter den semiotiska mall som beskrivs i metodavsnittet, 

bestående  av  en  denotation,  konnotation  (där  eventuella  symboler,  index  och  ikoner 

redogjordes för) samt en hermeneutisk tolkning av resultatet. Båda metoderna utgick från 

ett hermenutiskt vetenskapssätt.
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7. OPERATIONALISERING 

7.1 TEORI
För att kunna skapa en bild av hur företag jobbar för att få ut sitt varumärke är det relevant  

att  gå  igenom  de  kriterier  som  generellt  appliceras  på  ett  märkes  strategiska 

kommunikation utåt. Genom att redogöra för teorin om varumärkesidentitet framkommer 

vad som definierar sagda kriterier och hur de är relevanta för undersökningen. Med teorin 

som bas analyseras empirin med syftet  att  upptäcka eventuella avvikelser  eller likheter 

med den rådande normen för skapande av varumärkesidentitet.

7.2 METOD
En kvalitativ intervjumetod valdes ut på grund av uppsatsens undersökande form och dess 

strävan  att  analysera  uppfattningar  och  attityder  hos  respondenterna.  Metoden  ger 

utrymme för en öppen tolkning där attityder och uppfattningar ska analyseras snarare än 

hårda  fakta.  En semiotisk  bildanalys  valdes  ut  där  WeSCs nyckelord eftersöks  och där 

resultaten av analysen sätts i relation till de resultat som intervjuerna presenterar.

De valda metoderna tillsammans med varumärkesidentiteten går att kombinera tack vare 

att  metoderna  valdes  ut  med förhoppningen att  finna  attityder  och  uppfattningar  hos 

 aktivisterna  som  befäster  eller  omkullkastar  studiens  syfte,  men  också  vill  undersöka 

huruvida WeSCs nyckelord och kärnvärden projiceras i deras kampanjmaterial. Resultaten 

av  undersökningarna  kommer  att  bidra  med  den  empiri  som  behövs  för  att 

förhoppningsvis  ge  en  bild  av  hur  aktivisterna  (som  agerar  som  en  fristående  del  av 

företaget) ser på saken, och sedan vilka kärnvärden som förmedlas i kampanjmaterialet. 

Tillsammans  med en  diskussion  om sociala  rörelser  kommer  det  då  avgöras  huruvida 

frågeställningarna kan besvaras.

7.3 BILDANALYS
Den här undersökningens bildanalys kommer använda denotation och konnotation för att 

se hur bilden är uppbyggd, och om de nyckelord som eftersöks representerar den bild som 

WeSC vill förmedla med sina aktivister. Dessa nyckelord är  punkmentalitet, kreativitet,  

“vi-känsla” och att ha roligt.  De har blivit utvalda för att de är återkommande nyckelord 

för WeSC som företag,  som bland annat går att  läsa i  deras årssammanfattning för år 

2010/2011 (WeSC Årsredovisning, 2012) och även på deras hemsida (WeSC.com, 2014).  

Vidare måste ett syfte för bildanalysen bestämmas; det måste finnas ett analytiskt intresse. 
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Syftet  kan  skilja  sig  åt  beroende  på  vad  som  ska  undersökas.  Det  huvudsakliga 

utgångsläget  är  dock  alltjämt  att  förankra  sin  undersökning  aspekter,  så  som 

uttrycksmässiga  eller  innehållsmässiga  (Östbye  et.  al  2004,  s.  70-71).  Valet  för 

bildanalysen  kommer  att  kretsa  kring  de  innehållsmässiga  aspekterna  då  dessa  är 

relevanta för undersökningen. 

Bildanalysen ska tjäna till att ta fram empiri som kan förklara huruvida de kärnvärden och 

nyckelord  som WeSC  säger  sig  förmedla  genomsyras  i  kampanjmaterialet.  De  tidigare 

nämnda nyckelorden (operationaliserade nedan) ska eftersökas och i  kombination med 

denotation och konnotation av bilderna i fråga framkommer således empiri som kan svara 

på  på  hur  aktivisterna  framställs  och  i  vilka  sammanhang.  Frågeställningen  inför 

bildanalysen blir således densamma som gäller för hela studien:

Hur  representerar  aktivisterna  företagets  varumärkesidentitet  och 

kärnvärden i kampanjmaterialet?

När man således ska beskriva sin text, i detta fallet då stillbilder från reklamkampanjer, 

ska  de  element  och  tecken  som  förekommer  i  bilden  redogöras  för,  vilka  utgör  en 

semantisk  dimension. Sedan  måste  kompositionen  och  organiseringen  av  tecknen  i 

bildytan  beskrivas,  vilket  då  kallas  för  syntaktisk  dimension.  Utöver  detta  måste 

användandet  av  eventuella  ljuskällor,  konturer  och  färgval  beskrivas,  likaså  eventuella 

bildtexter som hör till bilden (Östbye 2004, s. 75). Slutligen måste de symboler, ikoner och 

index som finns i bilden bearbetas. När allt detta är gjort är texterna redo för tolkning. 

Bilderna redovisas i kronologisk ordning, med den äldsta först, för att ge ett samlat intryck 

och  för  att  kunna  följa  eventuella  utvecklingar  i  uttryckssätt  hos  WeSC.  Varje 

bildbeskrivning kommer först hantera den denotativa nivån; hur bilden är uppbyggd och 

vad  som  går  att  se  med  blotta  ögat.  Här  ingår  den  semantiska  och  syntaktiska 

dimensionen, där bildens tecken och komposition tillsammans med ljuskällor och färger 

beskrivs. Sedan kommer den konnotativa nivån; alltså hur tecknen i bilden har avbildats. 

Efter  detta  görs  en  hermeneutisk  tolkning  av  varje  bild,  där  betydelse  baserat  på 

förförståelsen vi som forskare har utifrån våra sociala och kulturella förutsättningar kan 

läsa in vad vi ser. Sedan appliceras ett hermeneutiskt perspektiv på den sammanfattande 

analysen, där uppsatsförfattarna tolkar bildernas innebörd och försöker undersöka vad det 

är som visar sig och vad det betyder. Det här ger spelrum nog att lämna analysen öppen för  
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alternativa tolkningar, då hermeneutiken i sig inte är ute efter en enda korrekt tolkning, 

utan välkomnar flera alternativa sådana, vartefter de skulle uppstå.

7.3.1 OPERATIONALISERING AV NYCKELORD
De kriterier som ingår i varje nyckelord redogörs med syftet att förklara hur bildanalysen 

genomfördes och vad som eftersöktes i varje bild. Genom denna operationalisering ökar 

transparensen i metoden och möjliggör för utomstående att göra om samma undersökning 

om det  skulle  bli  aktuellt.  Notera  att  det  är  författarnas  subjektiva  uppfattning  av  de 

kriterier som ingår i begreppen som eftersöks.

Nyckelord 1: Punkmentalitet

Kriterier: avvikande beteenden, malplacerade objekt, minspel

Nyckelord 2: Kreativitet

Kriterier: ovanliga aktiviteter, oväntad användning av objekt, individer/objekt placerade i 

ovanlig kontext, rekvisita, val av lokal

Nyckelord 3: “Vi-känsla”

Kriterier: Interaktion individer emellan; vad de gör och hur de gör det,  aktiviteter som 

kräver gruppinsats

Nyckelord 4: “Ha roligt”

Kriterier: Leenden, allmänna positiva uttryck/beteenden, gester, aktiviteter
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8. MATERIAL
Redogörelse av respondenter samt kampanjbilder.

8.1 RESPONDENTER
Presentation av respondenter och kortare kommentarer om intervjuernas genomförande.

RESPONDENT 1

Namn: Tove Holmgren

Yrke: Snowboardåkare och anställd på WeSCs butik på Kungsgatan i Stockholm

Datum: 20/11 2013

Plats: Grand Central, Stockholm

Samtalslängd: 33 minuter

Kommentar: Den förberedda intervjuguiden agerade som utgångspunkt för intervjun. Nils 

inledde med allmänna uppvärmningsfrågor för att sedan lämna över till Frida, som ställde 

de tematiska och avslutande frågorna. Eventuella spontana följdfrågor flikades in.

RESPONDENT 2 

Namn: Mathias Lundh-Isén

Yrke: Musiker, medlem i bandet Looptroop Rockers

Datum: 30/11 2013

Plats: - (Intervjun genomfördes via Skype)

Samtalslängd: 55 minuter

Kommentar: Intervjun genomfördes via videosamtal med hjälp av programmet Skype på 

grund  av  geografiska  begränsningar.  Respondent  och  intervjuare  hade  trots  avståndet 

ändå  möjlighet  att  se  varandras  ansikten  och  således  kunna  uppfatta  attityder  och 

ansiktsuttryck. 

Nils  intervjuade  Mathias  själv  då  författarna  ville  minimera  risken  att  presentera  ett 

oprofessionellt intryck mot respondenten vilket skulle kunna uppstå om två personer satt 

bredvid varandra framför en webkamera. För att säkerställa reliabiliteten som eventuellt 

skulle kunna påverkas med tanke på intervjuns natur spelades den in så båda författarna 

hade möjlighet att ta del av materialet. 
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RESPONDENT 3

Namn: Pär Strömberg

Yrke: Konstnär och vinskribent

Datum: 4/12 2013

Plats: Grand Central, Stockholm

Samtalslängd: 60 minuter

Kommentar:  Intervjun  genomfördes  under  liknande  förhållanden  i  samma  lokal  som 

intervjun med respondent 1, Tove Holmgren. Sittplatserna valdes dock med större omsorg 

för att underlätta ljudupptagningen.

8.2 BILDER
Bilderna valdes ut efter att ha sökt igenom WeSCs hemsida under fliken “WeSCpedia”, ett 

uppslagsverk med syftet att möjliggöra navigering genom företagets kampanjmaterial. För 

att  uppnå  en  bredd  på  materialet  valdes  kampanjer  som  representerade  olika  år  och 

säsonger ut, med början år 2004. Den senaste är från 2012. Urvalet genomfördes på detta 

vis eftersom det skapar ett representativt sådant. Urvalet kommer också påvisa huruvida 

WeSCs  porträttering  av  aktivisterna  som  förmedlare  av  nyckelord  och  kärnvärden  är 

konsekvent genom åren eller om skillnader förekommer mellan säsongerna. Efter att ha 

tittat  igenom  cirka  60  kampanjbilder  valdes  tio  ut.  Det  kriterium  som  fanns  var  att 

bilderna  skulle  utspela  sig  i  olika  miljöer,  så  som  utomhus,  inomhus,  på  dagen  och 

nattetid.  Eftersom  en  majoritet  av  kampanjbilderna  uppfyller  detta  gjordes  ett 

slumpmässigt  urval  för  att  inte  påverka  resultatet  av  undersökningen.  Det  hade  varit 

önskvärt  att  endast  ha  med  kampanjbilder  där  de  aktivister  som  blev  intervjuade 

medverkade men det skulle inte ha genererat en tillfredsställande mängd material.
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9. RESULTAT/ANALYS
Resultaten av empirin bestående av intervjuerna samt bildanalysen presenteras. På grund 

av intervjuns omfattning tog författarna beslutet att analysera svaren i direkt angränsning 

till resultaten. Bildanalysens resultat sammanfattas dock under en separat rubrik.

9.1 RESULTAT AV INTERVJUER
Nedan följer resultatet av de intervjuer som genomfördes, sammanfattade i de fem teman 

som tidigare presenterades i metodavsnittet.

• Hur allting började

• Vad det innebär att vara WeActivist

• Vad det är som gör WeSC är attraktivt som företag

• Tankar och reflektioner kring WeSC och begreppet social rörelse

• Att ge och att få

9.1.1 HUR ALLTING BÖRJADE

Samtliga intervjuer  inleddes med ett  övergripande samtal  med aktivisterna och hur de 

initialt fick kontakt med WeSC. Tove Holmgren reflekterar över att hon varit en del av 

aktivistkonceptet under lång tid, men blev inte blev fullfjädrad aktivist förrän för några år 

sedan. På frågan om hur länge Tove själv tror att hon kommer engagera sig i WeSC svarar 

hon:

“Alltså jag vet inte, jag tror det är så länge dom ser mig som en inspirationskälla så lär jag vara  

WeActivist. Jag  tror  att  We  är  väldigt  noga  med  att  fokusera  på  att  det  är  personen  som är 

WeActivist och inte bara för att man är bra på något”

Mathias Lundh-Isén har varit  WeActivist sedan år 2000, när WeSC etablerade sig i hans 

hemstad Västerås. Den butiken var den andra som WeSC öppnade i Sverige. Redan då var 

Mathias semi-professionell musiker och åkte skateboard, vilket ledde till att Mathias redan 

var god vän med personen som öppnade butiken i Västerås. Han i sin tur kände en av 

grundarna av WeSC, Greger Hagelin. Han träffade Mathias och Looptroop Rockers vid ett 

tillfälle när Greger var i Västerås och valde då att sponsra bandet med kläder från butiken. 

Mathias  Lundh-Isén  berättar  att  så  tidigt  fanns  det  inget  uttalat  om “aktivister”  eller 
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liknande, men att det existterade ett så kallat “flow” (en sponsring inom skatevärlden där 

skatare erbjuds kläder och dylikt från ett företag, utan förväntningar eller kontrakt [The 

Great Mentor, 2012]). Författarna ville veta huruvida det fanns någon motivering till att 

WeSC ville ha med Looptroop Rockers och Mathias som aktivister:

“Ja dom frågade om vi ville ha grejer, vilket passade perfekt för det ville vi, dessutom var vi unga  

och  hade  inga  pengar.  Samtidigt  skejtade både  jag  och Tommy (Cosmic,  medlem i  Looptroop 

Rockers, reds. anm.). Samtidigt har man ju alltid en dröm när man är ung om att få spons och få  

grejer”

Pär Strömberg berättar att han känner alla grundarna sen innan WeSC startade eftersom 

han själv är gammal skate-och snowboardåkare,  så  det föll  sig naturligt att  han kom i 

kontakt  med WeSC och “aktivisttänket”.  Han var  därför  med från första  början innan 

konceptet  kallades  något  sådant  som  aktivism  och  innan  det  fanns  någon  lista  över 

potentiella kandidater. Pär säger att det från början kallades för någon form av nätverk, då 

många från skateboard-tiden valde andra vägar och blev musiker, kockar eller fotografer.

”...och det där såg väl Greger och Pontus från början, det där är ett bra gäng som vi måste hålla 

kvar på något sätt: Vi samlar dom till ett internet-nätverk som blir liksom inre trådar och vi kan dra 

nytta och hjälp av varandra.”

Han går vidare med att säga att han inte vet hur ”företagsdelen” av det hela går till utan att  

han har jobbat med sitt och haft sponsoravtalet konstant men i bakgrunden. Han bär deras 

kläder  som  en  ambassadör  med  möjlighet  att  få  hjälp  av  WeSC  vid  utställningar  och 

liknande, och drar nytta av nätverket. Inga kontrakt är involverade utan allting är baserat 

på någon form av good-will: ”Jag är schysst mot dom och dom är schyssta mot mig”. Han 

berättar särskilt om att de andra konstnärer som är del av nätverket hjälper varandra, och 

att han känner extra tillhörighet till dessa eftersom de delar yrke.

ANALYS

Dessa svar belyser det faktum att alla tre respondenter besitter talanger och färdigheter 

som WeSC uppskattar och önskar inkorporera som en del  av företaget samt associeras 

med. Enligt teorin om varumärkesidentitet är det gynnsamt att spegla konsumenten av 
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produkten i de människor som representerar märket, eftersom de då kan identifiera sig 

med dessa och således bli uppmuntrade till konsumtion (Melin 1997, s. 44-45). WeSC har 

också tidigt  profilerat sig genom att  synas  i  specifika sammanhang,  vilket  är  ett  annat 

kriterium som ingår i  teorin om varumärkesidentitet.  Detta förkroppsligas då företaget 

erbjuder kläder till talangfulla skate- och snowboardåkare med syftet att göra sig ett namn 

inom genren. Respondenternas svar visar också på att det inte är relevant för WeSC att de 

människor som företaget vill associeras med är offentliga personer, vilket går emot den 

vedertagna användningen av endorsers som offentliga personer. Det uppenbarar sig också 

tidigt i intervjuerna att nätverkande och kontakter är en betydande del av vad aktivisterna 

gynnas av genom att ställa upp, då det kan generera samarbeten i framtiden. Tendenser till 

mobilisering  liknande  resonemanget  kring  sociala  rörelser  existerar  således  och 

aktivisterna  finner  styrka  i  det  kontaktnät  som  etableras  via  deras  medverkan  som 

aktivister. 

9.1.2 VAD DET INNEBÄR ATT VARA WEACTIVIST

Författarna undrade vad aktivisterna gör rent konkret för företaget. I Tove Holmgrens fall 

är  det  ett  antal  aspekter av WeSC som hon är involverad i.  Hon berättar att  först  och 

främst representerar hon märket genom sin snowboardåkning, och ställer också upp som 

WeSCs “provdocka”, då hon är deras sample size. Hon provar deras kläder och bidrar med 

synpunkter om passform och liknande. Utöver detta har hon varit delaktig i kampanjer för  

bland annat hörlurar och medverkat i WeSCs säljbok för byxor, och går dessutom modell  

på deras säljmöten. Tove återgår till att berätta om när hon först kände sig som en “riktig” 

WeActivist, detta skedde under sommaren 2012 när utvalda aktivister spelade in kortare 

filmer där de berättade om vad som inspirerade dem. Tove säger att “...då poängterade 

WeSC väldigt mycket att vi vill ha dig som WeActivist för att du är den personen och för att 

du brinner för snowboard, inte för att du är duktig på snowboard egentligen”

Mathias Lundh-Isén understryker att det aldrig har varit uttalat från WeSC att han och 

Looptroop Rockers borde ha på sig märkets kläder på scen eller skylta med märket olika 

sammanhang, vilket han anser är vad som gör det hela till ett vinnande koncept. Bandet 

fick  gå  in  och  välja  de  kläder  de  ville  ha  utan  några  krav  på  att  de  skulle  synas.  De 

aktiviteter som de har medverkat i för WeSC är en katalog runt 2002, samt att Mathias 

medverkade i en kampanj för hörlurar för ett par år sen. Det är precis den här avslappnade 

inställningen till aktivisterna som Mathias tycker fungerar så bra:
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“Alltså vi gör bara våran grej och jag tror att det är deras filosofi med hela grejen. Deras koncept är 

att omringa sig med folk som dom diggar oavsett om de syns i det offentliga rummet eller inte, det 

spelar ingen roll. Och det tror jag dom vinner på. Ska man bara satsa på folk i rampljuset är det lätt  

att man har ett bäst-före-datum på dom människorna med kontrakt osv. Vi har ju till exempel inget 

kontrakt från WE. Vi har inte ens haft en diskussion om att ha något på papper eller liknande. Det 

känns som en hälsosam relation liksom, vi har inte ens ett muntligt avtal om nånting utan det har 

bara fallit sig naturligt, sen om dom har det med andra vet jag inte”.

Pär Strömberg säger att han dels har fått många nya vänner och ett bra kontaktnät. Han 

ser till att andra aktivisters utställningar drar publik och vet att tjänsten återbetalas när  

han ska ställa ut själv. Utöver det är Pär personlig kompis med grundaren Greger Hagelin 

och flera av de andra i företaget, så han ser det inte bara som en affärsuppgörelse utan som 

en del av sin familj. Pär reflekterar också över möjligheten att upprätthålla kontakt med 

andra aktivister idag är underlättad med hjälp av sociala medier, och att det ursprungliga 

konceptet med aktivisterna underlättades då de dök upp i samband med att sociala medier 

tog fart på riktigt. De saker som Pär gör konkret för WeSC är bland andra att han har gjort  

och målat frigolithuvuden, designat t-shirts och målat skor för en utställning, samt gjort 

böcker med konst i till dessa. Han har dessutom författat artiklar till företagets tidning, 

samt några mindre projekt. Han säger dock att det är skillnad på de aktivister som skejtar 

och åker snowboard gentemot de som snarare är ”livsstilsaktivister”, som Pär kallar dem. 

Detta på grund av att skateboard-och snowboardåkarna är sponsrade på ett annat sätt och 

fungerar som ett klassiskt team, då de åker för WeSC.  ”Det är en endorsement om man  

säger så. Det är support - jag jobbar inte på WeSC, jag jobbar inte för dom...jag har inte  

lön liksom.”

ANALYS

Att vara  WeActivist framställs som ett uppdrag samtliga intervjudeltagare är nöjda med, 

alla  tre  beskriver  ett  okomplicerat  förhållande  till  både sin  aktivism och företaget.  En 

potentiell anledning till den uppfattningen skulle kunna vara det faktum att aktivisterna 

inte några direkta krav på sig, varken uttalade eller underförstådda. WeSCs samarbete med  

aktivisterna är alltså utan kontrakt. Här agerar företaget tvärtemot vedertagen praxis för 

hur klassisk sponsring går till, där WeSC i princip blir undantaget som bekräftar regeln 

gällande  kontrakt  (Roos  &  Jiffer  1999).  Nätverk  var  ett  frekvent  återkommande ord  i 
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samtliga  intervjuer  och  framställs  som  en  av  de  huvudsakliga  faktorerna  till  deras 

medverkan. Nätverket av aktivister är något som de tre respondenterna gynnats av, både 

socialt och professionellt. Tack vare det känner alla respondenter att de vill ge någonting 

tillbaka,  både  gentemot  WeSC och  andra  aktivister.  Detta  operationaliseras  genom att 

exempelvis Pär, som är konstnär, uppmanar alla sina bekanta att besöka andra aktivisters 

utställningar då han vet med sig att samma tjänst kommer att göras för honom vid nästa 

utställning. Här syns då tendenser till mobilisering liknande de inom sociala rörelser då 

människor samverkar för att tillsammans kunna gynna ett syfte. Aktivisterna inom WeSC 

får således en trygghet rent yrkesmässigt genom utbytet av tjänster och gentjänster.

9.1.3 VAD GÖR WESC TILL ETT ATTRAKTIVT FÖRETAG?

Aktivisterna gör ständigt det aktiva valet att fortsätta stödja WeSC. Tove Holmgren säger 

att hon ser företaget som sin “extrafamilj”, i och med att så många aspekter av hennes liv  

kretsar kring företaget. Hon jobbar i en av företagets butiker och har genom det fått många 

vänner som också är involverade i företaget, så det faller sig naturligt att det tar upp en 

betydande del av hennes liv. Sedan menar hon att det är fantastiskt att få vara del av något 

och att få marknadsföra ett märke som man brinner för. Samtidigt får Tove välja själv hur 

pass aktiv hon vill vara när hon marknadsför WeSC. Graden av aktivitet blir dock relativt 

hög då hon åker snowboard för märket, och även faktumet att hon är involverad året runt  

tack vare butiken. Dessa aspekter i kombination med varandra skapar således en naturlig 

grund för Tove att stå på när det kommer till att marknadsföra företaget.

Mathias Lundh-Isén reflekterar över att i grunden var WeSC ett tämligen litet företag, men 

att de trots sin expansion genom åren har bibehållit sin grundtanke - att länka upp med 

människor de gillar.  Han menar att det också till  viss del handlar om nätverkande: att 

företaget i uppstartsfasen tog hjälp av människor i deras närhet som investerade. Det i sin 

tur skapade en bas av kontakter, lojalitet och en good-will som Mathias menar är svår att 

köpa.  Han  ser  det  som  att  i  dagsläget  så  handlar  det  om en  ömsesidig  lojalitet.  Han 

uppskattar att WeSC har varit lojala mot honom och han är gärna lojal tillbaka. Mathias 

säger att han “diggar verkligen den mentaliteten, att man ska räkna folk lika”.

Det  faktum att  de  inte  betalar  sina aktivister  tror  Pär  är  vad som gör  företaget  unikt. 

Företaget består enligt honom också av ett ”glatt och skönt gäng”, vilket bidrar till att det 

35



saknar den strikt affärsmässiga attityd som andra företag kan besitta. Pär fortsätter att 

prata varmt om grundaren Greger Hagelin och säger att han som person är en bidragande 

faktor till att många aktivister väljer att vara med.

”Han är en stor del i att många är aktivister och vill fortsätta vara det, det handlar inte om 

att  få  gratis  kläder,  jag  tror  inte  någon  skulle  säga  det.  Det  handlar  om  att  man  är  

uppskattad och att det verkligen känns att man är det på riktigt, om det skulle börja falna 

och om det skulle bli en annan vibe, då kanske det skulle se annorlunda ut. Men så länge 

han är entusiastisk så tror jag man vill vara del av det. Det är säkert en stor del av WEs 

framgång totalt också.”

ANALYS

Enligt respondenterna är det den inbjudande attityden inom företaget som gör WeSC till 

något de vill vara en delaktiga i. Den bild av passionerade människor som ursprungligen 

startade ett  litet  klädmärke och bjöd med sina vänner,  har  bidragit  till  vad som inom 

varumärkesidentitet  kallas  ett  immateriellt  värde  som  associeras  med  märket  och 

produkten. Respondenterna upplever att attityden inom företaget snarare går att likna vid 

en  grupp  av  vänner  som  startar  projekt  tillsammans,  snarare  än  att  operera  som  en 

traditionellt uppbyggd affärsrörelse. Nätverkandet understryks även här, och i likhet med 

de sociala rörelserna som tas upp i bakgrundsavsnittet har denna aspekt varit en konstant 

faktor i företagets uppbyggnad.

Teorin  om  varumärkesidentitet  pratar  om  att  identiteten  ett  företag  skapar  spelar  en 

betydande roll i hur konsumenter (och även aktivister i det här fallet) uppfattar märket 

(Melin 1997, s. 134). WeSC verkar ha inkorporerat sin identitet i alla nivåer av företaget 

och under samtalen med aktivisterna var det tydligt att det var en av anledningarna som 

bidrog  till  att  de  trivdes  så  bra.  Trots  sina  initiala  olikheter  som individer  så  förenas 

aktivisterna och företaget i sina gemensamma värderingar. Trots att alla aktivister också 

representerar  en egen subkultur i  sig själva  så har  de  funnit  en gemensam nämnare i 

nätverkandet, och att de vill vara delaktiga i vad företaget representerar eftersom de anser 

att det är en gynnsam strategi.
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9.1.4 TANKAR KRING WESC OCH BEGREPPET SOCIAL RÖRELSE
Vidare samtal med Tove Holmgren bekräftade författarnas uppfattning om att en majoritet 

av allmänheten inte är medvetna om konceptet  WeActivist,  och att de vid yttrandet av 

ordet “aktivist” utgår från att det finns en politisk agenda. Frågan som rör reflektioner om 

WeActivists något relaterat till en social rörelse besvarar Tove med att det är aktivisternas 

passion för sina respektive yrken/talanger som förmedlas genom att de medverkar genom 

att vara sig själva. Det är också en familjär känsla som genomsyrar företaget, menar hon. 

Mathias Lundh-Isén berättar att han särskilt uppskattar de små sakerna vid interagerandet  

med andra aktivister som i sin tur kan leda till potentiella samarbeten i framtiden.. Han 

fortsätter  med att  förklara att  han inser att  konceptet  i  sig  är ett  sätt  för företaget att 

marknadsföra  sig  på  men  att  han  tycker  att  det  känns  bra:  “samtidigt  som  man 

marknadsför sig kan man peppa och supporta liksom”. Mathias uppskattar också att WeSC 

är ett företag som kommer från liknande rötter som Looptroop Rockers, och således delar 

mentaliteter. Utan det går det aldrig att göra något gemensamt, menar han. Dock säger 

Mathias att en gemensam förståelse inte innebär att de måste skriva under på allt som den 

andra parten gör. Han ser på samarbetet med WeSC som en form av “kompisrelation” där 

de  inte  alltid  håller  med  varandra  men  att  man  i  likhet  med  riktiga  kompisar   gillar 

varandra ändå.

Pär Strömberg reflekterar över sina åsikter om aktivisterna som i relation till  en social 

rörelse. Han menar att ordet aktivist onekligen drar åt de tankegångarna och att det kan 

förklara varför ordet valdes från början. Ur företagets mening aldrig har   det dock aldrig 

varit exkluderande, utan snarare bejakande.

”...en konspiration eller aktivist som annars har som ett syfte eller mål att främja en viss tanke eller 

politisk ideologi såvida att man också har exkluderade människor som inte är initierade [...], där 

tror jag inte att WE har haft tankarna. Det är ett klädföretag och man får inte glömma att det 

handlar om att sälja kläder, det kommer alltid vara det primära […] men dom vill göra det på ett  

bra sätt, dom vill göra det på ett coolt sätt, dom vill göra det på ett välkomnande sätt där kanske 

konsumerande blir en annan typ av belöning av att få vara del av det stora andra. Och det stora  

andra  är  väl  precis  som  Coca-Cola  eller  vad  som  helst.  Och  jag  tror  både  aktivism  och  The 

Superlative Conspiracy är tecken på smart marknadsföring vad gäller att skapa en hype om att det 

där andra är något vi vill vara en del av och det får vi genom att köpa tröjorna eller byxorna.”
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Pär fortsätter sitt resonemang med att förklara att det initialt återkommer till att de som 

var delaktiga i grundandet av företaget har hållt fast vid vart de kommer ifrån. Han menar 

att om man tar ner allt på en gräsrotsnivå och plockar upp människor som har en status 

bland de andra på samma nivå så är det ett vinnande koncept eftersom de då uppmuntrar 

resten till att vara delaktiga. Han avslutar med att klargöra att attityden i företaget alltid 

har varit att det inte ska gå att betala in sig som en form av annonsering. Det har istället  

handlat om att bjuda folk på fest, ge dem en öl och att vara del av en gemenskap.

ANALYS

Tove Holmgren och Mathias Lundh-Isén ser en potentiell  koppling mellan  WeActivists 

och sociala rörelser, där kontakten och nätverkandet med de andra aktivisterna är den 

primära  förbehållningen  av  respondenternas  medverkan.  Pär  Strömberg  var  dock 

restriktiv  med att  tillskriva  WeSC något  sådant  epitet,  och underströk  faktumet att  de 

förblir ett vinstdrivande företag. Resonemangen kring de nya sociala rörelserna hävdar att 

mobilisering och en känsla av samhörighet mot ett gemensamt mål som inte är i huvudsak 

ekonomiskt utgör grundpelarna för dessa rörelser (Robert Fisher, 1992). Eftersom WeSCs 

primära mål är att sälja kläder och accessoarer och att de inte har profilerat sig som ett 

företag med varken politiskt ursprung eller agenda så blir kopplingen visserligen något 

långsökt.  Den  gemensamma  sociala  bas  som tidigare  var  definierande  för  de  “gamla” 

sociala rörelserna har nu övergått  till  att vara irrelevant, eftersom aktivisterna kommer 

från alla delar av världen och har gått i vitt skilda riktningar. Att ha denna variation på  

medlemmarna och ändå kunna förankra samtliga vid WeSCs kärnvärden tyder på likheter 

med de nya sociala rörelserna. Variationen på identiteter hos aktivisterna medför en styrka 

åt  WeSC då de kan använda aktivisterna som dels  ambassadörer för varumärket,  men 

också som representanter för aktivisternas respektive subkultur.  

9.1.5 ATT GE OCH ATT FÅ
En fråga som ställdes kretsade kring eventuella krav som WeSC har på respondenterna 

som aktivister. Tove Holmgren berättar att det inte finns något uttalat men att hon ser det  

som något naturligt att inkludera deras produkter på exempelvis Instagram, eftersom:
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“...jag känner att jag gör något för dom och dom ger mig massa tillbaka så då känns det som att 

man vill ge tillbaka igen, alltså du vet det blir en såndär grej och då blir det automatiskt att jag vill  

verkligen marknadsföra deras märke för att man är tacksam för att man får vara med i märket 

och...ja, så det faller sig så naturligt”.

Hon avslutar med att berätta att den enda ekonomiska ersättning hon erhåller från WeSC 

är reseersättning när hon ska iväg och åka snowboard.

Hur Mathias Lundh-Isén och Looptroop Rockers interaktion med WeSC ser ut idag är som 

sådan:  om bandet exempelvis ska spela i Stockholm ringer de företaget för att undersöka 

möjligheterna till en fest i någon av butikerna, samt att företaget har hjälpt bandet med 

kontakter när de har varit i USA. Mathias återgår här till vikten av nätverkandet och säger  

att det alltid finns någon att kontakta oavsett var de befinner sig i världen. Nätverkstanken 

är  det  han  uppskattar  allra  mest  och  han  funderar  på  hur  det  ser  ut  ur  företagets 

perspektiv:

“Ur deras perspektiv är det liksom...vi har ett märke och vi har massa bra människor runt omkring 

oss och vi vill knyta ihop dom här människorna och förhoppningsvis bygga broar...”

Angående krav på Pär Holmgren som aktivist säger han att det existerar något outtalat att 

han ska ha deras kläder på sig, men det enda han har hört om det är en förmaning om att  

han ska tänka på att kläderna är först och främst till honom själv och inte till kompisar.  

Rent prestationsmässigt så bygger det hela på förväntningar än kontrakt, men Pär säger att  

om han successivt skulle strunta i att ha deras kläder och aldrig ställa upp på evenemang 

så skulle företaget börja undra vad hans tanke med att medverka över huvud taget är. Det 

är  således  kläderna  som  agerar  ersättning  rent  materialistiskt,  exkluderat  de  andra 

fördelarna med nätverk och liknande som inte går att mäta i pengar.

ANALYS

Här  blir  det  tydligt  att  det  förhållande  aktivisterna  har  med  företaget  bygger  på  en 

ömsesidig respekt. Både Mathias Lundh-Isén och Pär Strömberg understryker att de är 

medvetna om att de är en del av WeSCs marknadsföring, vilket torde vara en nyttig attityd 
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att  ha  som  aktivist:  att  vara  medveten  om  att  sin  medverkan  är  del  av  en  utarbetad 

säljstrategi.  Detta  trots  att  strategin  inte  är  utarbetad  enligt  de  traditionella  endorser-

kriterierna med kontrakt och dylikt, som redogörs i teoriavsnittet om klassisk sponsring. 

Som  tidigare  nämnts  i  teoriavsnittet  om varumärkesidentitet  är  användning  av  kända 

personer en vedertagen strategi (Melin 1997, s 134). Vad aktivisterna anser är skillnaden 

mellan WeSCs strategi och den traditionella användningen av endorsers (där kontrakt och 

ekonomisk ersättning ingår) är att företaget jobbar med ömsesidig respekt gentemot sina 

aktivister. Därför bottnar deras medverkan i vad författarna uppfattar som ren välvilja och 

en önskan om att ge tillbaka till företaget. Med detta bidrar de även till att uppfylla ett av 

kriterierna  för  varumärkesidentitet  åt  WeSC,  vilket  är  att  de  framträder  i  specifika 

sammanhang.  Genom  att  aktivisterna  har  friheten  att  själva  välja  när  de  vill  att  sin 

representation ska synas bidrar de med en originalitet till detta kriterium.
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9.2 BILDANALYS
Nedan  följer  bildanalysen  av  det  utvalda  kampanjmaterialet.  Bilderna  analyseras  i 

kronologisk  ordning  med  den  äldsta  först.  Varje  bild  har  en  denotations-  och 

konnotationsdel med inbyggd hermeneutisk tolkning.

Nyckelord att leta efter: Kreativitet, punkmentalitet, “vi-känsla”, ”ha roligt”
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Bild 1

Kampanj: Projections, F/W 2004

DENOTATION

Bilden föreställer en målning på en stenvägg utomhus. Målningen föreställer en aktivist i  

mitten som täcker merparten av väggen. Han står på ett ben med det andra benet upplyft 

och med den upplyfta foten ser ut att stödja en annan, mindre version av sig själv som står 

på huvudet. Bredvid den mindre versionen både till höger och vänster finns det tretton 

andra,  ännu mindre versioner av samma aktivist som står vända mot kameran. Denna 

version ser ut att vara samma foto som är duplicerat just tretton gånger. Han tittar inte in i 

kameran.  Den  första,  och  största,  bilden  av  aktivisten  har  ett  berg  med  himmel  som 

bakgrund och till höger om berget står det en text i graffitistil om vad som verkar handla 

om livet som en  WeActivist. Den faktiska texten är svårläst men ordet ”WeActivist”  går 

tydligt att läsa, dels i början av texten och alldeles i slutet. Färgerna är skarpa och nästan 

lite slarvigt applicerade (bilden ser ut som en fotoprojektion på en vägg som någon sen har  

spraymålat), med dominerande fält av blått (ett berg och en himmel) och grönt (där de 

små dupliceringarna står, som en slags gräsmatta), med aktivisten själv klädd i en lysande 

röd väst. Detta har då avbildats på ett sätt där den störste aktivisten står i fokus och är över  
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sina bokstavligt talat mindre och underordnade andra jag. Den störste aktivisten är den 

som är mest aktiv (förutom den som står på huvudet) och det är han som blicken dras till  

omedelbart.

KONNOTATION

Bilden ser ut att vara tagen på natten, då kanterna runt om väggen i sig nästan är svarta  

men bilden i sig är ordentligt upplyst, som att en strålkastare vore riktad mot bildens mitt.  

Bilden uppfattas först som aningen rörig, men vid en närmare granskning så framkommer 

detaljerna, exempelvis att de små personerna egentligen är kopior av den större i fokus.  

Bilden känns aktiv och kreativ och aktivistens ansiktsuttryck förmedlar en bestämd attityd, 

samtidigt som han är i en lite komisk position. Det framgår inte huruvida han ska upplevas 

medveten om de mindre dupliceringarna av sig själv, men hans position indikerar att han 

gör något som inte är helt seriöst. Det skulle i sin tur kunna representera att han har roligt.  

Projektionstekniken  är  vad  som  gör  bilden  i  sig  unik,  då  det  känns  nyskapande  med 

slarvigt färglagda fotografier på en duk av sten. Färgtekniken i sig kan uppfattas som en 

rebellisk och punkig symbol eftersom det avger en “jag orkade inte göra det ordentligt”-

attityd. De små dupliceringarna upplevs malplacerade i bilden då de i viss mening skulle 

kunna representera blommor i gräset.

Nyckelord: Punkmentalitet, kreativitet, “ha roligt” 
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Bild 2

Kampanj: Twins F/W 2005

DENOTATION

I den här bilden syns aktivisten Mercedes Heinwein och hennes två fiktiva trillingsystrar. 

De befinner sig i ett rum inrett i retrostil med beige/brunbaserad färgskala, med brunt 

golv, bruna läderfåtöljer och beiga träväggar. Längst till vänster står en Mercedes lutad 

mot en bänk, bredvid henne i mitten sitter hennes trilling i en av fåtöljerna, hållandes vad 

som ser ut som en stor färgglad macka av syntetiskt material, och längst till höger ser man 

den tredje av  systrarna som ligger  ovanpå tidigare  nämnda bänk.  Alla  tre  har  samma 

kläder på sig, en randig tröja, svart kjol med glitterränder, prickiga strumpbyxor och vita 

stövlar med blixtar på. Alla tre tittar rakt in i kameran. Dessa är också i dova toner men 

sticker ut tack vare att miljön de är i är såpass enfärgad. Det finns en ljuskälla i rummet i  

form  av  en  lampa,  som  är  placerad  höger  i  bild.  Förutom  den  så  är  det  en  klassisk  

ljussättning rakt framifrån för att ge maximalt med fokus på trillingarna.

KONNOTATION

Vad som återfinns i bilden är att trots att de ser identiska ut så utstrålar de olika attityder. 
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Den Mercedes  som är  i  mitten  ser  vänlig  och inbjudande ut,  som att  hon skulle  vilja 

erbjuda mackan hon håller  i,  men de två på sidorna ser bestämda och tuffa  ut.  Dessa 

ansiktsuttryck är symboler för tre sidor av samma person, en snäll, en bestämd och en tuff.  

Den färgglada mackan är det enda i  bilden som upplevs som taget ur sin kontext,  och 

frågan som uppkommer är vad den gör i bild? Betraktaren får se något oväntat vilket gör 

att bilden med ens inte upplevs lika prydlig som den gör vid en första anblick. Detta är en 

av  kriterierna  för  nyckelordet  punkmentalitet. Det  går  också  att  finna  någon  form  av 

gemenskap i bilden, trots att det endast är en person som har fotograferats. Deras täta  

placering gentemot varandra förmedlar att de är medvetna om varandras existens. Det 

skulle också kunna vara så att endast en av dem är verklig och de två andra representerar 

hur Mercedes uppfattar sina dolda sidor.

Konceptet känns kreativt och nyskapande, och är ett exempel på hur WeSC undviker att en 

aktivist står och ”modellar” rakt upp och ner.

Nyckelord: Punkmentalitet, kreativitet, “vi-känsla”
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Bild 3

Kampanj: Swedish Rebels S/S 2008

DENOTATION

I den här bilden befinner vi oss utomhus under en solig sommardag. Aktivisten i fokus 

håller  i  ett  glas med röd vätska och verkar samtidigt  gäspa med blicken riktad ut  mot 

bildens nedre vänstra hörn. En alternativ tolkning är att han skriker. Detta är det första 

som blicken dras till. Resten av bilden består av malplacerade och inklippta objekt, så som 

falukorvsringar över aktivistens huvud, ett fat kanelbullar på en filt, ett pappershuvud av 

en annan aktivist uppe i vänstra hörnet samt en dalahäst och ett får. Längst ner i högra 

hörnet  är  WeSC-loggan.  Det  är  dagsljus  och  färgerna  verkar  inte  vara  överdrivet 

redigerade, dock så dominerar röda detaljer så som saften, falukorven och röda kläder.
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KONNOTATION

Här ser vi klassisk svensk sommar, vilket förstärks av de symboler som förknippas med 

svensk sommar: i det här fallet en dalahäst, en falukorv och kanelbullar. Även glaset med 

den  röda  vätskan  skulle  kunna  tolkas  som  en  symbol  för  svensk  sommar,  om  vid 

utgångsläget att vätskan är saft. Det här är ett typexempel på en tolkning som endast kan 

göras av någon som har en association till svensk sommar och som vet vad dessa objekt  

innebär i det sammanhanget. Det är mycket som händer i bilden, vilket gör den spännande 

att titta på, dock inger den mer en ”rolig bild”-känsla, snarare än att den blir beundrad för 

att den är estetiskt tilltalande. Oberoende ifall aktivisten gäspar eller skriker ser han inte ut 

att ha roligt, snarare att han upplever situationen (om bilden nu kan sägas representera en 

faktisk sådan) som tämligen likgiltig. Bilden upplevs vimsig och intressant tack vare de 

malplacerade objekten vilket påvisar en avsiktligt slarvig kompisition. Överflödet av dessa 

objekt  gör  att  scenen känns medvetet  konstruerad och inte  fylld med obskyra  detaljer 

enbart  för  sakens  skull.  Att  fylla  bilden  med typiska  svenska  symboler  blandade  med 

ologiska inklippta pappershuvuden och oförutsägbara ansiktsuttryck gör att den här bilden 

gör skäl för kampanjens namn Swedish Rebels.

Nyckelord: Punkmentalitet, kreativitet
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Bild 4

Kampanj: Go Team! S/S 2009

DENOTATION

Bilden föreställer fyra aktivister (Beth Riesgraf, Amy Gunther, Lady Tigra, Peter Stormare) 

i ett rum med gula väggar och golv, där den enda direkta inredningen/rekvisitan är ett 

flertal  förstärkare  staplade  på  varandra.  Peter  Stormare  klättrar  på  denna  medan  de 

resterande tre verkar dansa till musik. Tre av aktivisterna har diskreta beigetonade kläder 

på sig,  om än i  rutigt  och blommigt  mönster,  men Lady Tigra sticker  ut  tack vare sin 

turkosa  klänning.  Ingen  av  aktivisterna  tittar  in  i  kameran.  Två  av  aktivisterna  har 

distinkta leenden.

KONNOTATION

Dansen  är  ett  index  på  att  de  rör  sig  till  musik  de  tycker  om,  och  att  de  har  roligt  

tillsammans.  Dans  i  sig  symboliserar  även  gemenskap,  och  inger  även  hög  grad  av 
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aktivitet. Ingen tittar in i kameran utan är helt inne i vad de gör för tillfället. Trots den 

starka  gula  färgen  känns  den  här  kampanjbilden  som  en  av  de  mindre  kreativa 

kampanjerna, då den essentiellt består av att släppa in aktivister i ett rum och fotografera 

dem. Detta kan dock bero på den extremt simpla omgivningen. Dock uppfyller de ett av de  

specifika  kriterierna  för  nyckelordet  kreativitet eftersom  aktivisterna  är  tagna  ur  sin 

kontext och placerade i ett gult rum. Bilden förmedlar en positiv och glad attityd tack vare  

de dansande aktivisterna.

Nyckelord: Kreativitet, “vi-känsla” “ha roligt” 
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Bild 5

Kampanj: Go Team! S/S 2009

DENOTATION

Här visas åtta aktivister som tillsammans håller i ett rep för att försöka dra en stor vagn 

med plankor. Det ser tungt ut och de måste anstränga sig. Det är samma gula rum som i  

bilden  ovan,  och  den  enda  rekvisitan  här  är  repet  och  vagnen  med  plankorna.  Även 

ljussättningen är  likadan,  nga direkta  skuggor  eller  effekter  med lampor.  Aktivisternas 

kläder är ordnade i en regnbågsskala, där den aktivist som är längst ut är klädd i blått.  

Sedan går kläderna över i grönt, gult, orange och rött. Alla är män och samtliga har blicken 

riktade mot vagnen de ska flytta.

KONNOTATION

Den här bilden är det tydligaste exemplet hittills på att gemenskap är ett nyckelord för 

WeSC, då de måste kämpa tillsammans för att dra vagnen. Det ser jobbigt ut men de är 
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beredda  att  ta  i  för  att  de  vet  att  tillsammans  kan  de  klara  det.  Klädfärgerna  som är 

ordnade  efter  regnbågen  kan  också  ses  som  en  symbol  för  gemenskap  och  tolerans 

gentemot sina medmänniskor. De är individer tagna ur sin kontext och tillsammans med 

valet av klädfärger uppfyller bilden kraven på kreativitet. 

Nyckelord: Kreativitet,“vi-känsla”
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Bild 6

Kampanj: The Mulholland Session Spring 2010

DENOTATION

Här ser vi tre aktivister utomhus i vad som verkar vara en trädgård eller park. Två av dem 

spelar ett instrument och den tredje sitter i en solstol och lyssnar. De är placerade så att de 

två  aktivisterna  med  instrumenten  står  i  förgrunden  och  är  i  oskärpa,  med  fokus  på 

aktivisten i solstolen som sitter djupare in i bilden. Aktivisten längst till höger håller i en 

tamburin och har en vit t-shirt på sig, aktivisten som slår på ett par bongotrummor är 

klädd  i  rutig  skjorta  och aktivisten  i  solstolen  har  endast  ett  par  rutiga  shorts  på  sig.  

Färgerna går i blått och vitt. Övrig rekvisita är ytterligare en stor bongotrumma och någon 

slags pall med ett nät som sittdyna. Solen agerar som ljuskälla och naturliga skuggor från 

träden runtomkring kastas på gräsmattan. Ingen tittar in i kameran. Aktivisten som spelar 

bongotrummor  och  aktivisten  i  solstolen  ler.  Aktivisten  längst  till  vänster  har  ett 

koncentrerat uttryck i ansiktet.

KONNOTATION

De  ser  ut  att  ha  trevligt  tillsammans,  känslan  som  infinner  sig  är  att  de  är  ett  gäng 

kompisar som träffas på en semesterdag och gör typiska gruppaktiviteter som att spela 

musik. Allt detta symboliserar gemenskap. Då de ser ut att vara i rörelse går det även att 
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anta att de är mitt uppe i musiken, och musik är en kreativ aktivitet. Även hur bilden är  

fotograferad upplevs intressant, då den inte känns uppställd utan snarare ger intrycket av 

att det är en snapshot som togs av en annan vän som håller i kameran. Punkmentaliteten 

går här att återfinna då ingen av aktivisterna i bilden verkar notera att det finns en kamera 

i deras närhet. Det är viktigare att njuta av tillfället.

Nyckelord: Punkmentalitet, kreativitet,“vi-känsla”, “ha roligt”
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Bild 7 

Kampanj: The Mulholland Session Spring 2010

DENOTATION

Här återfinns tre av aktivisterna i vad som verkar vara en samling där de sitter och spelar 

musik  tillsammans.  Den  kvinnliga  aktivisten  sitter  ner  på  gräset  och  håller  i  en  gul  

maracas. Bakom henne sitter två manliga aktivister på nätstolar och spelar gitarr. Alla har  

något  rutigt  på  sig,  i  svarta,  blå  och  grå  toner.  Det  går  att  urskilja  bongotrummor  i  

bakgrunden. De sitter i skuggan. Alla har blicken riktade bort mot något som inte syns i  

bild.

KONNOTATION

Återigen ser det ut som en ögonblicksbild och de gör något tillsammans som kompisar 

snarare än att de har blivit ihopsatta för en fotografering. Att spela musik i en grupp har 

alltid varit en symbol för en stark gemenskap, nästan som en familjär sammanhållning,  

och som förenar människor som kanske inte kände varandra tidigare. Musik är även en 

aktivitet  som genererar  glädje.  Det  går däremot inte  att  avgöra  huruvida  de  är  uppe i 
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spelandet av musiken, vilket gör att bilden inte uppfyller något kreativt kriterium. Den 

kvinnliga aktivisten har blicken fäst på något som inte är i bild, vilket ger henne ett ganska 

harmoniskt intryck, som att hon har drömt sig bort. Den här bilden går även att koppla 

vidare till  de subkulturer  som tas upp i  bakgrundsavsnittet,  där  att  sitta tillsammans i  

grupp  och  spela  musik  är  en  av  de  stereotyper  som  kan  uppkomma  när  “hippies” 

diskuteras.

Nyckelord: “Ha roligt”, “vi-känsla”
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Bild 8

Kampanj: In Vino Veritas 2010

DENOTATION

Det första som noteras är en kvinna i oskärpa i förgrunden av bilden, hon är i rörelse och 

verkar vara på väg någon annanstans. Hon är i mitten av bilden och verkar röra sig från 

höger till vänster. Bakom henne syns fyra manliga aktivister som verkar vara avsvimmade 

eller sovande.  Scenen utspelar sig utomhus på en trottoar, där de manliga aktivisterna 

sitter antingen vid ett bord, ligger på trottoaren eller hänger över ett omkullvält bord. Ett  

utspillt vinglas ligger på trottoaren och en vinflaska står på ett av borden. Dessa är ställda 

vid en tegelvägg med glasfönster med gröna rutor där solen skiner igenom ett av dem. Det 

finns också en kruka med en hög och yvig grön planta i, som är snett bakom den kvinnliga 

aktivisten.  Där  hon  står  är  det  solljus  medan  de  resterande  avsvimmade  aktivisterna 

befinner sig i  en naturlig skugga kastad av ett  hustak eller en markis.  Alla är klädda i  

relativt mörka kläder och det enda som sticker ut färgmässigt är den kvinnliga aktivistens 

rosa strumpor. Ingen tittar in i kameran.

KONNOTATION

Återigen, en grupp människor som är samlade tillsammans, och även om de inte är aktiva i 

nuläget (förutom kvinnan) är det möjligt att de hade kul tillsammans innan de somnade – 
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säkerligen på grund av vinet de drack. Vinflaskan och det utspillda vinglaset är ikoner för 

alkohol  och berusning,  vilket  reflekteras  i  det  faktum att  männen verkar  avsvimmade. 

Bildens  direkta  situation  inger  däremot  inte  någon  känsla  av  underhållning.  Bilden 

upplevs  som  tagen  i  förbifarten,  de  sovande  aktivisterna  ser  visserligen  ganska 

organiserade ut i sina positioner men det balanseras upp av den kvinnliga aktivisten som 

är  på  språng.  Solljuset  är  en  symbol  för  tidpunkten  på  dagen,  vilket  i  sin  tur  ger  en 

ytterligare nyans av dekadens i bilden eftersom männen okonventionellt nog har druckit 

sig berusade mitt på dagen eller tidigt på eftermiddagen. Här finns det också möjlighet till  

att tolka bilden som rebellisk, eftersom att vara berusad på dagtid uppfattas som tämligen 

okonventionellt.

Nyckelord: Punkmentalitet, “vi-känsla”
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Bild 9

Kampanj: In Vino Veritas 2010

DENOTATION 

Bilden är tagen inomhus i vad som verkar vara någon form av möteslokal, där det hänger  

fotografier föreställande olika personer på väggen. Taket är svart med spotlights som ljusar 

upp men inte är en direkt ljuskälla för fotot. Det är sex aktivister medverkande, där de tre 

längst till vänster är vända från kameran och har sina ansikten mot de tre längst till höger,  

som är vända snett framåt.  Tre av aktivisterna längst ut  är klädda i  mörka eller svarta 

kläder, aktivisten som är mest centrerad är klädd i ljusgrått och vinrött och i bakgrunden i 

en naturlig lucka mellan aktivist tre och sex (sett från höger) så står aktivist fyra och fem 

och de har starka färger i form av rosa och rött på sig. Detta gör att ögat naturligt dras till  

dessa, särskilt eftersom de blir ”inramade” av de övrig aktiviternas mörkare och diskretare 

kläder. Ljuskällan betår av lampor som inte är med i bild men som skapar en naturlig  

centrering av de aktivister som är i mitten. Alla är upptagna med att prata med varandra 

och ingen tittar in i kameran. Det går bara att se ansiktena på fyra av aktivisterna, och alla 

ler eller har ett glatt uttryck.

KONNOTATION

Bilden ger en känsla  av fest,  gemenskap, att de verkar ha kul tillsammans och att  alla 
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deltar. De yviga gesterna är en symbol för engagemang, då de verkar ha en livlig diskussion 

av något slag och de ser uppsluppna ut.  Det här kan då ses som en symbol för att  de  

diskuterar något alla finner intressant och som skapar en gemenskap. Alla ser ut att trivas 

tillsammans  och  även  om  aktivisterna  inte  “gör”  något  särskilt  i  bilden  så  känns  den 

naturlig och inte uppstyrd. De leende aktivisterna indikerar att alla är underhållna. 

Nyckelord: “Vi-känsla”, ”ha roligt”
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Bild 10

Kampanj: WeSC Spring 2012

DENOTATION

Bilden visar tre (egentligen fyra, men den fjärde är beskuren så det endast halva kroppen 

syns) aktivister som står i  en trappa omgivna av diverse blommor. De är utomhus och 

omgivna av träd och grönska. Aktivisten i mitten tittar rakt in i kameran samtidigt som 

hon doftar på en blomma. Hon har dessutom en hatt med blommor på och en solros på sin 

klänning. De två andra aktivisterna står bakom henne och tittar upp på en bukett som en 

av dem håller över den centrerade aktivistens huvud. Alla tre ser glada ut.  Kläderna är 

lätta, de kvinnliga aktivisterna är barbenta men de har alla någon form av jacka eller kofta 

på sig, och färgerna går från mörkt till vitt och jeansblå. Blommorna bidrar med färgklickar  

av alla de slag, så som lila, rött och gult. Solljuset är återigen ljuskälla, dock har bilden 

blivit  redigerad  så  att  alla  vita  partier  har  blivit  lätt  gultonade,  vilket  ger  ett  mjukare 

intryck och motverkar överexponering. Alla aktivister ler. 
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KONNOTATION

Här är  en av  de  få  bilder  av  de  som analyserats  där  en av  aktivisterna  tittar  rätt  in i 

kameran,  vilket  gör  att  det  känns  som  en  medveten  bild  och  inte  en  som  är  tagen  i 

förbifarten, vilket var fallet i  In Vino Veritas ovan. De två aktivisterna i bakgrunden ser 

glada ut och aktivisten i fokus ler med munnen halvt dold av en blomma, vilket ger ett  

mystiskt intryck. Blommorna i det här sammanhanget kan ses som symboler för vänskap,  

fred och kärlek. De övriga aktivisterna är upptagna med att hålla upp blommorna över den 

första aktivistens huvud och på så vis skapa en inramning av henne, vilket gör att fokus 

dras  dit  och  de  andra  får  agera  i  bakgrunden.  Detta  symboliserar  att  hon  är  bildens 

huvudfokus och associationerna kan dras till en madonnaliknande figur. Det återfinns en 

gemenskap i  bilden då aktivisterna tillsammans hittar på saker med blommor.  Det ser 

avslappnat  ut  trots  uppställningen  som  gjorts  av  aktivisterna,  samt  att  överflödet  av 

blommor i bilden bidrar till att skapa en magisk atmosfär. Valet av miljö i sig (en trappa i 

en park utomhus) är dock inte det mest inspirerande.

Nyckelord: Kreativitet, “vi-känsla”, “ha roligt”
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9.3 ANALYS AV DEN SEMIOTISKA EMPIRIN
Bildanalysen  påvisar  att  av  de  nyckelord  som  eftersöktes  (punkmentalitet,  ha  roligt,  

kreativitet och “vi-känsla”) så är det, beroende på kampanjen i sig, olika fokus på de fyra.  

Punkmentaliteten var  den  som  förmedlades  minst  (5  av  10  bilder).  Nyckelordet  “vi-

känsla” återfanns i majoriteten av bilderna med 8 av 10 bilder. Kreativitet och “ha roligt”  

förekom i 7 respektive 6 bilder. Endast en av bilderna innehåller samtliga nyckelord; bild 

6, från kampanjen The Mulholland Session. Däremot innehåller samtliga bilder minst två 

av nyckelorden. Med tanke på att kampanjerna spänner över en tidsperiod på cirka åtta år 

syns här ett återkommande mönster av att kampanjerna konsekvent förmedlar företagets 

kärnvärden och nyckelord. 

Den återkommande röda tråden är fokuset på gemenskapen och att förmedla intressanta 

perspektiv  och  ögonblicksbilder  snarare  än  att  ställa  upp  aktivisterna  för  renodlat 

“modellande”. Något som befäster detta är att endast två bilder (2 och 10) har en aktivist 

som har blicken riktad mot kameran. Bild 3 skulle kunna höra till  skaran med blicken 

riktad mot åskådaren, men då aktivistens ansiktsuttryck är problematiskt att utläsa då han 

antingen gäspar eller skriker försvårar det också avgörandet om huruvida han har blicken 

riktad  rätt  in  i  kameran.  De  resterande  bilderna  är  organiserade  kring  fokus  på  den 

aktivitet som förekommer för respektive bild, där aktivisterna är upptagna med aktiviteter 

som kräver deras uppmärksamhet, snarare än att posera framför en kamera. Det förmedlar 

en obrydd attityd gentemot kameran då en majoritet av aktivisterna hellre interagerar med 

varandra eller med rekvisitan i bilden.

Kampanjerna uppfyller  således en av  varumärkesidentitetens fem punkter:  att  utveckla 

särpräglad reklam. Att samla ihop de olika aktivisterna som dels representerar sin egen 

subkultur  (konstnärer,  skådespelare,  DJs)  och som sedan tillsammans får  representera 

den  subkultur  som  utgörs  av  aktivisterna  understryker  vikten  av  att  förmedla 

gemenskapen.  Bild  3  med sina traditionella  svenska detaljer,  från kampanjen  Swedish 

Rebels, uppfyller även punkten rörande framhävning geografiskt ursprung. Resonemangen 

kring sociala rörelser påvisar att gemenskap är en av de vitala aspekterna när det kommer 

till  att  förena  individer,  och  särskilt  när  dessa  kommer  från  vitt  skilda  bakgrunder 

(Dahlstedt 2012). Företaget använder sig också delvis av celebriteter i kampanjmaterialet,  

vilket då uppfyller motsvarande kriterium inom varumärkesidentiteten. Det här är dock 

inte  en  betydande  faktor  som WeSC arbetar  med,  vilket  går  att  se  i  den ursprungliga 
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definitionen av begreppet WeActivist.

63



10. KRITISK TOLKNING AV EMPIRIN
Resultaten av intervjuerna och kampanjmaterialet visar på att nätverkande och gemenskap 

är  en vital  del  av aktivisternas medverkan och även ett  relevant  kärnvärde som WeSC 

lägger fokus på att förmedla i kampanjbilderna. En potentiell slutsats vore att konstatera 

att  företaget  har  utvecklat  aktivistkonceptet  enbart  för  att  de  vill  omge  sig  med 

inspirerande människor och att företaget således fungerar som en nätverksbas. Dock skulle  

det innebära att vi som författare antar en alltför naiv attityd gentemot företaget och dess 

egentliga syfte, vilket är att sälja kläder. Därför krävs ett restriktivt förhållningssätt för att 

undvika att tillskriva WeSC ett epitet som de inte har, nämligen samhällsförändrare. De 

har aldrig uttalat sig i dessa riktningar eller vidtagit konkreta åtgärder för att en sådan 

term skulle vara applicerbar. Det finns tendenser som går att återkoppla till resonemang 

kring sociala rörelser, men de är fåtaliga och den empiri som de kvalitativa intervjuerna 

genererade  är  inte  tillräcklig  för  att  kunna  tillskriva  WeSC  något  annat  epitet  än  ett 

klädföretag som vill göra profit.

En  ytterligare  faktor  är  att  respondenterna  i  de  kvalitativa  intervjuerna  representerar 

företaget (även om det är på en sekundär nivå och de främst representerar sig själva) och 

således  inte  skulle  gynnas  av  att  uttala  sig  negativt.  De  är  som  tidigare  nämnt  inte 

kontraktsbundna men att förmedla negativa/överdrivet kritiska attityder som eventuellt 

skulle  kunna  återkopplas  till  WeSC  torde  inte  uppfattas  positivt  från  företagets  sida. 

Eftersom endast tre respondenter medverkade går det inte att uttala sig generellt om de 

övriga aktivisterna och eventuellt missnöje. 

Resultatet  av  bildanalysen  kan  ifrågasättas  eftersom konnotationen  utgör  en  subjektiv 

tolkning, och således riskerar att bli annorlunda om en annan uttolkare väljer att göra om 

den semiotiska analysen. Den subjektiva positionen är dock omöjlig att utesluta på grund 

av metodens natur som i sig är tolkande, men det är trots detta en relevant aspekt som kan 

ha påverkat resultaten av bildanalysen. 
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11. SLUTSATSER

Det som framkom i den semiotiska analysen är att nyckelorden och kärnvärdena är en 

bestående faktor i hur företaget utformar sitt kampanjmaterial. Aktivisterna porträtteras 

uteslutande med syfte  att  förmedla ett  eller  flera  kärnvärden i  varje  bild.  Kärnvärdena 

varierar dock i utsträckning och frekvens, då en separat bild kan representera samtliga 

kärnvärden, och en annan bild endast representerar exempelvis två. 

De kvalitativa intervjuerna påvisar att  nätverkande och gemenskap utgör de avgörande 

faktorerna för de tre aktivisternas medverkan. Det här är dock inte ett faktum som går att 

generalisera  för  samtliga  aktivister  inom WeSC.  Förutom dessa faktorer  betonades  det 

kravlösa förhållandet mellan företaget och de enskilda aktivisterna. De representerar först 

och främst sig själva, och sekundärt WeSC. Medverkan sker på egna villkor och något krav 

på motprestation förblir outtalade, så länge båda parter uppehåller ett gemensamt intresse 

av att utbyta tjänster. 

Vad som ytterligare framkom under de kvalitativa intervjuerna var det faktum att inga 

kontrakt  eller  ekonomisk  ersättning existerar.  Detta  positionerar då samarbetet  mellan 

WeSC och aktivisterna som något nyskapande i sponsorsammanhang.
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12. AVSLUTANDE DISKUSSION
Stycket inleds med en redogörelse över vad uppsatsen bidrar med och positionerar den i 

relation  till  tidigare  C-uppsatser.  Resterande  diskussion  är  uppdelad  efter  de  tre 

frågeställningarna för att ge en klar överblick. 

12.1 UPPSATSENS BIDRAG
Det författarna anser att  uppsatsen bidrar med är att redogöra för aktivisternas syn på 

saken, vilket inte har gjorts i tidigare undersökningar. Genom att gå ner på gräsrotsnivå 

och inte prata med ledningen för företaget utan med de som utgör kärnan i WeSCs externa 

kommunikation har uppsatsen bidragit med en unik insikt i hur konceptet fungerar och 

vad det i praktiken går ut på, än vad som går att uttala sig om vid en ytlig överblick. Därför  

fungerar uppsatsen som en utgångspunkt för eventuella framtida forskningsprojekt som 

vill gräva djupare i aktivisternas synpunkter, och eventuellt ställa mer kritiska frågor än de 

som ställdes i den här undersökningen.

De två tidigare kandidatuppsatser som redovisades påvisade dels att aktivisterna har en 

betydande  roll  i  WeSCs  varumärkesidentitet,  och  att  aktivisterna  tillsammans  med 

kampanjmaterialet  förmedlar  en  konsekvent  och  tydlig  identitet.  Resultaten  som  vår 

uppsats  fick  visar  liknande  tendenser,  även  om  den  undersökningen  antog  ett  annat 

perspektiv  i  form av  aktivisternas  egen synvinkel  “utifrån”.  De bidrar  till  att  skapa ett 

immateriellt värde hos företaget genom att personifiera de kriterier som WeSC har på en 

aktivist, men de gör det på sina egna villkor.

Det  andra resultatet,  vilket  var något  mer kritiskt,  påvisar  att  skateboardkulturen som 

subkultur har modifierats för att passa WeSCs marknadsföring och säljstrategier.

Vår undersökning kan inte uttala sig om detta eftersom det inte var fokus för vad som 

skulle undersökas. Vad vi kom fram till är dock att även om skateboarding som subkultur 

var utgångsläget för företaget så inkluderar det idag alla tänkbara sorters subkulturer tack 

vare sina aktivister, och det faller sig då som en naturlig konsekvens att vissa aspekter av 

utgångsläget modifieras för att passa fler konsumenter. 
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12.2 AVSLUTANDE DISKUSSION KRING 
FRÅGESTÄLLNINGARNA

Hur representerar aktivisterna som individer företagets varumärkesidentitet 

och kärnvärden i de kvalitativa intervjuerna?

Aktivisterna  verkar  komplext  nog  representera  WeSCs  kärnvärden  genom  att  vara  sig 

själva.  Detta  är  också  vad  som  gör  att  aktivisternas  representation  av  företagets 

varumärkesidentitet och kärnvärden blir problematisk att definiera. Greger Hagelin har 

vid  flera  tillfällen  sagt  att  WeSC  ”lever”  sitt  varumärke  och  att  aktivisterna  utgör  en 

betydande del av varumärket. Exakt hur detta ter sig är inte uttryckligen beskrivet, utan 

det  förmedlas  genom  attityder,  uppfattningar  och  passioner  som  är  definierade  inom 

kärnvärdena  och  nyckelorden.  Därför  anser  författarna  att  gällande  den  specifika 

frågeställningen så representerar aktivisterna WeSCs kärnvärden och nyckelord genom att 

primärt ägna sig åt sina egentliga yrken och ”gå sin egen väg”, och införlivat i detta agera 

som endorsers åt WeSC. 

Ett sådant totalt fokus på individer och vad de representerar tror författarna är gynnsamt 

för företaget, då de får ta del av de “färdiga produkter” som aktivisterna utgör, eftersom 

deras  karriärer  inte  är  beroende  av  WeSC.  Detta  leder  således  till  att  WeSC  får 

aktivisternas  talang och kreativitet  associerat  med företaget  och  varumärkesidentiteten 

utan att egentligen behöva jobba för att uppnå detta.

I  likhet  med  vad  Della  Porta  (2006,  s.  48-49)  nämner  angående  sociala  rörelser  i 

bakgrundsavsnittet,  att  vad  som  till  ytan  kan  upplevas  som  att  fundamentalt  olika 

människor  förenas  mot  ett  gemensamt  mål,  så  uppvisar  även  aktivisterna  liknande 

tendenser. De kämpar inte mot något uttalat men i och med att de fungerar som separata 

enheter som bildar ett nätverk där tjänster utbyts och kontakter upprättas, finns aspekter 

som  går  att  likna  vid  mobilisering.  Nätverket  aktivister  emellan  är  något  som utifrån 

intervjuerna att döma nu även antagit en självgående natur, då kontakten etableras tack 

vare WeSC, men att den upprätthålls utan vidare inblandning av företaget.

Lojalitet och gemenskap underströks även som viktiga faktorer i intervjuerna, och vikten 
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av att aktivisterna genererar uppmärksamhet åt WeSC sker inte av tvång utan av egen vilja.  

Den gemenskap som skapas bottnar i att aktivisterna upplever samhörighet med dels de 

aktivister som delar samma yrke, men också i det avseendet att de är just aktivister. Det är  

något  som  även  går  att  definiera  som  kvalifikation  på  en  subkultur,  vilket  tas  upp  i  

bakgrundsavsnittet (Hebdige 2002, s. 18). 

Hur  representerar  aktivisterna  företagets  varumärkesidentitet  och 

kärnvärden i kampanjmaterialet?

Aktivisterna agerar inte modeller utan spelar uteslutande sig själva i diverse situationer i 

det  använda  kampanjmaterialet.  Dessa  situationer  kan  vara  både  fiktiva  (Kampanjen 

Twins) och realistiska (Kampanjen  The Mulholland Session). Aktivisterna sätts i diverse 

kreativa kontexter utvalda av WeSC för att på olika sätt förmedla företagets kärnvärden 

och nyckelord. Även en viss “obryddhet” framkommer i delar av kampanjmaterialet, som 

att aktivisterna ligger avsvimmade (Kampanjen In Vino Veritas) eller är upptagna med en 

livlig konversation (Kampanjen In Vino Veritas). 

Det  huvudsakliga  fokuset  som  författarna  kan  se  i  kampanjmaterialet  är  centrerat  till 

aktivisterna som individer snarare än kläderna de bär. Aktivisterna innehar huvudrollen 

och  WeSC  upplevs  sträva  efter  att  förmedla  den  gemenskap,  attityder  och  respektive 

livsstilar som aktivisterna representerar. Kläderna syns tydligt men är inte fokus för vad 

som  porträtteras.  Uppmärksamhet  genereras  till  kampanjerna  tack  vare  aktivisternas 

medverkan, och inte på grund av vilka kläder de bär. Kampanjbilderna utstrålar inte vad 

som, för en lekman, kan tänkas vara det uppenbara för ett klädföretag: en uppmaning till 

konsumtion genom att lägga fokus på kläderna vilka är burna av exempelvis en celebritet.  

Istället  utläser  författarna en attityd gällande en majoritet  av kampanjerna,  vilken kan 

uppfattas som att aktivisterna är en grupp vänner som ses och “råkade” bli fotograferade. 

De “råkade”  dessutom ha WeSCs  kläder  på sig.  Ett  rimligt  antagande är  att  WeSC då 

medvetet har  utformat  en välplanerad strategisk kommunikationsmodell,  vilken de har 

kamouflerat på ett framgångsrikt sätt via användningen av aktivister.  Därför kan de också 

undgå att uppfattas som ett klädföretag i mängden, eller ett företag med vinstintresse. 
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Hur ser aktivisternas samarbete med WeSC ut i praktiken? Vad finns det för 

likheter och skillnader mellan aktivismen och den klassiska sponsringen? 

De likheter som finns mellan aktivismen och klassisk sponsring är att aktivisterna som 

endorsers låter sina namn nämnas i sammanhang med företaget, samt att de är delaktiga i 

marknadsföringskampanjer,  och  mottar  produkter  från  företaget.  Skillnaderna  mellan 

WeSCs användning av aktivister och den traditionella användningen av endorsers  är dock 

större  än likheterna.  Det  existerar inga skrivna kontrakt  och ingen monetär  ersättning 

erbjuds.  Den  ersättning  aktivisterna  erhåller  är  snarare  immateriell,  då  i  form  av  till 

exempel kontakter samt hjälp att organisera utställningar och dylikt. Den breda basen av 

aktivister (72  st)  är  också  mindre  vanligt  i  sammanhang  rörande  klassisk  sponsring. 

Genom att som företag hålla sig med ett betydande antal potentiella individer som kan 

ställa upp i deras kampanjer så står företaget aldrig utan alternativ. Dessa aspekter bildar 

tillsammans basen för vad som definierar WeSC som nyskapande inom området, då deras 

endorsers  väljs  ut  på grund av vilka de är  framför andra eventuella kriterier som inte 

förtäljs i WeSCs offentliga material. 

Avslutningsvis konstaterar vi således att WeSC onekligen har lyckats skapa en öppen och 

familjär  varumärkesidentitet,  baserat  på de  kärnvärden och nyckelord  som konsekvent 

förmedlas via aktivisterna som individer och deras representation i kampanjmaterialet. Å 

ena sidan kan det upplevas som att WeSC är ute för att skapa en livsstil och ett nätverk av 

likasinnade individer, å andra sidan får man inte förbise det faktum att WeSC är ett företag 

vars primära mål är att tjäna pengar.

Den varumärkesidentitet företaget har skapat med sina aktivister särskiljer sig visserligen 

från de flesta andra företag på marknaden, i och med att de har gett aktivisterna betydande 

fokus i marknadskommunikationen. Det är ändå kritiskt att inse att det är en välarbetad 

strategi från företagets sida som inte skulle upprätthållas om det visade sig att den inte  

fungerade. 

Trots att WeSC uttryckligen skriver att deras huvudsakliga syfte inte är att sälja kläder utan  

att representera en livsstil ställer vi oss därför tveksamma till påståendet.
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13. FRAMTIDA FORSKNING
En intressant  utgångspunkt  för  framtida forskning vore  att  försöka få  kontakt  med en 

större mängd aktivister med syftet att klargöra om aktivisterna endast är positivt inställda 

eller  om  de  hyser  tvivel  om  företaget.  Ett  annat  förslag  är  att  prata  med  tilltänkta 

konsumenter  och  se  ifall  den  anda  och  atittyd  som  WeSC  vill  förmedla  överförs  till 

allmänheten eller om dessa endast uppfattas av de som är direkt relaterade till företaget. 

Ett  sista  förslag  är  att  göra  djupgående  intervjuer  med  flera  anställda  inom  WeSCs 

ledningsgrupp för att jämföra ledningens uppfattning om varumärket med aktivisternas.
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BILAGOR

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE

1. Berätta lite om dig själv - Nuvarande sysselsättning och intressen

2. Vad inspirerar dig?

3. Vad var det som ledde in dig på din nuvarande karriär? -Håller du på med något projekt 

just nu?

4. Har du några framtida projekt/planer/ideér du vill dela med dig av?

5. Hur länge har du varit en WeActivist?

6. Hur länge kommer du vara en WeActivist?

7. Hur kom du i kontakt med WESC/Hur blev du en WeActivist?

8.  Hur  kommer  det  sig  att  just  du  blev/vill  vara  en  WeActivist?  Fanns  det  någon 

motivering eller blev du helt enkelt “antagen”?

9. Vad betyder det för dig att vara en WeActivist?

10. Berätta om din roll som WeActivist - vad gör du rent konkret, hur pass aktiv är du och 

är detta något som du bestämmer själv eller får du “uppdrag” av WeSC?

11. Hur stor del av ditt liv är att vara en WeActivist - är det något du alltid måste agera efter 

eller något som finns i bakgrunden och dyker upp då och då?

12. Hur påverkas ditt liv av att du är en WeActivist?
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- I vilken utsträckning?

13. Har ditt kreativa uttryckssätt/produkt förändrats sedan du blev en WeActivist?

14. Vi vill titta på ifall det går att prata om WeSC och er aktivister som en slags opolitisk 

social rörelse - en rörelse som vill förmedla en livsstil med kläder och accessoarer, och som 

förenar människor tack vare kampanjer/aktiviteter osv - är det här något som du håller 

med om?

- Vad tycker du att WeSC står för?

15. Har du kontakt med andra WeActivists?

16. I så fall - umgås ni regelbundet (ni som bor relativt nära varandra i alla fall) eller ses ni  

bara när WeSC samlar ihop er för aktiviteter/kampanjer?

17. Ställer WESC några krav på dig?

18. Får du någon ersättning av WESC?

19. Har du något du vill förtydliga eller addera till tidigare svar?

BILAGA 2: SAMMANSTÄLLNING AV NYCKELORD I DEN 
SEMIOTISKA BILDANALYSEN

Punkmentalitet: 1 2 3 6 8

Kreativitet: 1 2 3 4 5 6 10

“Ha roligt”: 1 4 6 7 9 10

“Vi-känsla”: 2 4 5 6 7 8 9 10
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PRESSRELEASE

Strategisk Anarki – en utredning av WeActivists strategiska funktion inom 

WeSC

Vill  du marknadsföra ditt  varumärke men vet  inte hur du ska sticka ut ur 

mängden? Att profilera sig som unik på en marknad där alla tävlar om vem 

som  kan  synas  mest  och  kontraktera  de  största  namnen  till  just  sina 

kampanjer kan vid en första anblick te sig som hopplöst. Men vad händer om 

du skulle kasta ut kontrakten genom fönstret, strunta i allt vad traditionell 

sponsring heter och trots detta ändå få folk att representera märket?  

Det är nämligen precis vad klädmärket WeSC (WeAreTheSuperlativeConspiracy) gjorde - 

och det är vad som fångade uppsatsförfattarna vid Uppsala Universitets intresse. Företaget 

låter  individer  med  rätt  sorts  attityd  och  utstrålning  representera  märket,  så  kallade 

WeActivists - på sina egna villkor, utan kontrakt eller uttalade krav på motprestationer.  

Tre intervjuer med utvalda  WeActivists gjordes för att höra vad de hade att säga om sin 

medverkan i företaget. De förklarade att deras medverkan i konceptet är ytterst frivillig, 

och att det hela fungerar som ett utbyte av tjänster och gentjänster mellan dels företaget 

och  “aktivisterna”,  men även  mellan  “aktivisterna”  själva.  Detta  skapar  då  ett  enormt 

nätverk som alla kan dra nytta av. Förutom intervjuerna analyserades utvalda bilder från 

WeSCs  kampanjer  där  flera  “aktivister”  medverkar,  för  att  se  om  de  kärnvärden  och 

nyckelord företaget vill förmedla återspeglas i materialet.

Detta sattes sedan i perspektiv till de metoder som företag kan använda sig av för att skapa 

sig en unik position på marknaden, hur klassisk sponsring traditionellt går till,   samt i 

relation  till  diskussioner  om  sociala  rörelser.  Vad  vi  fann  var  då  att  WeSC  har  varit 

konsekventa i sin varumärkesidentitet och från början låtit “aktivisterna” ta huvudrollen i 

deras marknadsföring och att genom att representera sig själva förmedlar de företagets 

kärnvärden och unika image. 

Frida Leijonborg

77



Nils Lindström

Strategisk anarki - en utredning av WeActivists strategiska funktion inom WeSC.

HT 2013/ VT 2014

Institutionen för informatik och media, Uppsala Universitet

Epost:

frida.leijonborg@gmail.com

nils.hennum@gmail.com

Tel:

Frida: 070 519 85 98

Nils: 070 606 49 94

78



79


	1. INLEDNING
	1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
	1.3 AVGRÄNSNINGAR
	1.4 DISPOSITION
	1.5 BEGREPP

	2. BAKGRUND
	2.1 WE ARE THE SUPERLATIVE CONSPIRACY
	2.1.1 WESCS KÄRNVÄRDEN OCH NYCKELORD

	2.2 WEACTIVISTS
	2.3 TERMEN AKTIVIST I TRADITIONELL MENING
	2.5 SOCIALA RÖRELSER
	2.5.1 GAMLA OCH NYA SOCIALA RÖRELSER


	3. TIDIGARE FORSKNING
	3.1 FORSKNINGSBAKGRUND

	4. TEORI
	4.1 VARUMÄRKESIDENTITET
	4.2 KLASSISK SPONSRING

	5. METOD
	5.1 KVALITATIVA INTERVJUER
	5.1.2 PROBLEM OCH ETISKA ASPEKTER
	5.1.3 TRANSKRIBERING
	5.1.4 ANALYSMETOD & VAL AV CITAT

	5.2 REKRYTERING AV INFORMANTER
	5.3 SEMIOTIK & BILDANALYS
	5.3.1 BETECKNING

	5.4 VETENSKAPSSYN

	6. UPPSATSKRITIK
	6.1 ATT ANVÄNDA BEGREPPET AKTIVIST INOM ETT VINSTDRIVANDE FÖRETAG
	6.2 METODDISKUSSION
	6.3 VALIDITET OCH RELIABILITET

	7. OPERATIONALISERING
	7.1 TEORI
	7.2 METOD
	7.3 BILDANALYS
	7.3.1 OPERATIONALISERING AV NYCKELORD


	8. MATERIAL
	8.1 RESPONDENTER
	8.2 BILDER

	9. RESULTAT/ANALYS
	9.1 RESULTAT AV INTERVJUER
	9.1.1 HUR ALLTING BÖRJADE
	9.1.2 VAD DET INNEBÄR ATT VARA WEACTIVIST
	9.1.3 VAD GÖR WESC TILL ETT ATTRAKTIVT FÖRETAG?
	9.1.4 TANKAR KRING WESC OCH BEGREPPET SOCIAL RÖRELSE
	9.1.5 ATT GE OCH ATT FÅ

	9.2 BILDANALYS
	9.3 ANALYS AV DEN SEMIOTISKA EMPIRIN

	10. KRITISK TOLKNING AV EMPIRIN
	11. SLUTSATSER
	12. AVSLUTANDE DISKUSSION
	12.1 UPPSATSENS BIDRAG
	12.2 AVSLUTANDE DISKUSSION KRING FRÅGESTÄLLNINGARNA

	13. FRAMTIDA FORSKNING

