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ABSTRACT

Den här uppsatsen undersöker fenomenet Pinkwashing 
med utgångspunkt i Stockholm Pride 2018. I den här upp-
satsen används begreppet Pinkwashing för att förklara en 
marknadsstrategi som innebär att man använder ”que-
ervänlighet” för att verka mer framåtsträvande men ofta 
med syfte att nå större ekonomiskt resultat. Studien tar 
stöd i teorierna Pinkwashing, CSR och CMR samt aktivism 
(queeraktivism). För att svara på frågerställningarna ut-
fördes samtalsintervjuer för att undersöka hur ett urval 
personer förhåller sig till begreppet. Hälften av Intervju-
respondenterna definierade sig som HBTQ-personer och 
hälften g jorde inte det. Personerna som intervjuades ansåg 
att exponeringen under pride är på både gott och ont men 
ansåg att det är viktigt att företag tar socialt ansvar och 
inte bara en vecka om året. 
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1. INLEDNING

1:1 PROBLEMFORMULERING

Stockholm pride är en festival som varje år drar till sig 
hundratals deltagare och tusentals besökare (Stockholm 
pride, 2019). I Stockholm prides stadgar står sammanfatt-
ningsvis att Stockholm Pride är en ideell religiöst och parti-
politisk obunden organisation som jobbar med att förbättra 
HBTQ-personers rättigheter. det står även att föreningen 
är öppen för alla som respekterar och känners sig delak-
tiga i den kultur som har sina rötter i HBTQ-personers liv. 
(Stockholm pride, 2016). 

Den årliga Pridefestivalen och den Moderna tidens Priderö-
relse rotar sig dock i de inte lika glittriga Stonewall upplop-
pen som skedde i New york i slutet på 60-talet
(NE, 2019). Upploppen var en motreaktion på de flertal 
polisrazzior som under den tiden skett på olika gayklubbar. 
Året som följde hölls den först Gay-pride demonstrationen 
i New York. Året därpå hölls liknande demonstrationer även 
i Chicago och Los angeles (ibid.). Under den årliga gay-pri-
de liberation parade i New York 1990 delades flygblad som 
visade på trötthet och ilska. Flygblad med budskap som 
uppmanar till uppror och mod att slå tillbaka (Ambjörnsson, 
2016, 18).



2018 bestod Stockholms pride parad av 250 ekipage och 
hade flera hundra tusen besökare (Stockholm Pride, 2019). 
Bilder från paraden visar allt från barnfamiljer med pride-
flaggor knutna i barnvagnen till muskulösa män i latexkal-
songer. Stora lastbilar med enorma högtalare som pumpar 
hög popmusik och himlen är full av glitterkonfetti och så-
pbubblor. 2018 hade paraden 201 deltagare som består 
av olika politiska partier, företag och organisationer (ibid.). 
Bland deltagarna finns även ideella organisationer som 
RFSL, Fryshuset och Regnbågsfamiljen (Europride, 2018), 
som aktivt arbetar med HBTQ-frågor men också vinstdri-
vande företag som Carlsberg, Spotify och Sverigetaxi syns i 
paraden. 

Under Prideveckan syns regnbågens färger utanför fes-
tivalen. Företag ändrar loggor och klädgiganter lanserar 
klädkollektioner med regnbågs-patches och ”Queer-state-
ments”. Ett exempel på detta är resebolaget Apollo som i 
samband med Europride 2018 lanserade sin nya grafiska 
profil som innehåller regnbågens färger (Resumé, 2018). 
Den här typen av marknadsstrategi har i vissa samman-
hang kallats för Pinkwashing, pink dollar eller queer marke-
ting (The conversation, 2014). 

För att som företag få gå i paraden måste man betala 
och på så vis blir företaget en så kallad partner (Stockholm 
pride, 2018). På Stockholm Prides hemsida står det bland 
annat att man som partner får möjlighet att träffa och 
synliggöra sig för en köpstark målgrupp (ibid.). Företag kan 
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även bli Gold partner vilket innebär ännu mer exponering av 
sitt varumärke (ibid.). 

Kritiker menar på att paraden med dess glitter och gla-
mour inte speglar den kamp mot orättvisor och kränkning 
av mänskliga rättigheter HBTQ-personer får utstå, kampen 
som paraden först skapades för. Erik Galli skriver i sin kröni-
ka i Aftonbladet att Pride idag är ett tillfälle för företag att 
branda sig och exponera sitt märke för en ny målgrupp och 
att man inte kan vara säker på att företagens vilja att delta 
i paraden är genuin (Aftonbladet, 2018). 

I samband med samhället blivit mer accepterande av 
HBTQ personer har det även blivit mindre riskfyllt för fö-
retag att rikta sig till HBTQ personer som målgrupp (Vice, 
2017). Jen T. Grace, som är affärsstrateg inom HBTQ i 
USA, säger i en intervju med Vice (2017) att dessa före-
tag sänder ut meddelandet att de är villiga att stå upp för 
HBTQ-personers rättigheter nu när det inte längre är lika 
riskfyllt och så länge det ger resultat för företaget (Vice, 
2017).

Detta är relevant och intressant att undersöka då det finns 
delade meningar om vare sig detta är bra för communi-
tyn eller ej. Vissa forskare hävdar att ökad HBTQ-synlighet 
äventyrar den faktiska HBTQ-agendan som handlar som 
handlar om social rättvisa (The Conversation, 2014). Andra 
forskare säger att visuell representation ökar medvetenhe-
ten och visar på att en aktör tar ställning (ibid.).
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1:2 SYFTE

Syftet med studien är att undersöka hur ett urval 
människor förhåller sig till Pinkwashing som fenomen med 
utgångspunkt i Stockholm pride parad 2018.

1:3 FRÅGESTÄLLNING

Hur förhåller sig ett urval människor som definierar sig som 
HBTQ till Pinkwashing som fenomen?

Hur förhåller sig ett urval människor som inte definierar sig 
som HBTQ till Pinkwashing som fenomen?



2. BAKGRUND

2:1 FÖRKLARING AV ORD

HBTQ(IA):  Homosexuell, Bisexuell, Transsexuell, Queer (In-
tersex, Assexuell)

Pinkwashing: I den här undersökningen används begrep-
pet pinkwashing för att beskriva en marknadsstrategi där 
HBTQ-vänlighet används för att verka mer modern och 
framåtsträvande. Begreppet innefattar även andra be-
nämningar som queermarketing och pinkmoney som mer 
syftar på hur man använder sig av “queera” tecken som 
t.ex. regnbågsflaggan för att sälja mer. 

Community: I den här uppsatsen syftar “communityn” på 
HBTQ-communityn vilket innebär kretsen av personer som 
definierar sig som homo, bi, trans eller queer. 
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2:2 STONEWALL RIOTS OCH PRIDERÖREL-
SEN 

På morgonen den 28 juni 1969 gör Polisen ännu en Raz-
zia på Gayklubben Stonewall Inn i greenwich village, New 
York (NE, 2019). Dagarna som följde hölls demonstrationer 
och upplopp som respons på polisens flertal omotiverade 
ingripanden på Gaybarer som Stonewall Inn. Anledningen till 
Razziorna påstod polisen var brott av alkohollagen men den 
här gången möttes polisen trakasserier utav ett våldsamt 
polisuppror (ibid.)

Året därpå arrangerades manifestationer inte bara i New 
York utan även Chicago och Los Angeles. Mellan 2-5000 
personer marscherar den söndagen ner för New Yorks 
gator med plakat bland annat texten “gay pride”. Detta är 
början på vad man kan kalla den moderna tidens gayrörel-
se (NE, 2019).

2:3 HBTQ

HBTQ är ett paraplybegrepp och står för homosexuell, bi-
sexuell, transsexuell och queer (RFSL, 2015). HBT nämndes 
för första gången i RFSLs tidning, kom ut, för att bredda ord 
som tidigare använts som bland annat homo, bög och gay 
(ibid.) Ibland läggs även I och A till som står för Indersex och 
Asexuell (ibid).



12

Enligt Folkhälsomyndigheten är andelen Homo- och bi-
sexuella personer med nedsatt psykiskt mående dubbelt 
så många som andelen hetero och cis-personer (Folkhäl-
somyndigheten). Transpersoner tenderar att ha ytterligare 
sämre psykisk hälsa (ibid). De troligaste orsakerna till detta 
är våld, hot om våld, kränkande bemötande, diskrimine-
ring och trakasserier (FHM, 2006). Rapporter från statens 
folkhälsoinstitut visar även att det är dubbelt så vanligt att 
HBT-personer någon gång funderat på att ta sitt liv (FHI, 
2006). 

Ungdomsstyrelsens rapport, Hon, hen, han visar bland an-
nat statistik som att 48 procent av de homo- och bisexu-
ella männen och 65 procent av kvinnorna i den undersökta 
gruppen blivit bemötta på ett kränkande sätt. Undersök-
ningen berättar även att många HBTQ-personer känner 
lågt förtroende till myndigheter som sjukvården, polisen, 
socialtjänsten och arbetsförmedlingen på grund av diskrimi-
nering i tidigare möten (MUCF, 2019).
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3. TEORI

3:1 PINKWASHING

2002 startades kampanjen ”think before you pink” som en 
respons till den växande oron om hur mycket ”rosa ban-
det-produkter” det fanns på marknader. Projektet star-
tades av den amerikanska organisationen Breast Cancer 
Action efter att stora företag använt märkningen endast 
för att öka deras försäljning utan att faktiskt bidra till bröst-
cancerforskningen. Syftet med kampanjen think before you 
pink var att uppmana företag att ta ansvar och konsumen-
ter att vara kritiska i sin konsumtion. (Think before you pink, 
2018). Begreppet kom senare att  användas för att beskri-
va politiska aktörer eller företag som använder sig av en 
marknadsstrategi som innebär att använda “queer-vänlig-
het” för att verka mer framåtsträvande (Oxford dictionary, 
2019). 

Oxford dictionary beskriver ordet “washing” som “pink-
washing, femwashing, gaywashing and vet-washing call out 
companies exploiting female empowerment, LGBTQ rights, 
and support for veterans, respectively, to sell their wares. 
Altogether, some critics refer to such underhanded cau-
se-marketing as goodwashing.” (Oxford dictionary, 2019).

Ett exempel på detta på är när Israel 2005 anlitade ett 
amerikanskt PR-team med uppdrag marknadsföra sig som 
en Queer-vanlig turist-destination (Schulman, New York 



times, 2011). Sarah Schulman skriver i sin artikel “Israel and 
Pinkwashing” att den växande globala gay-rörelsen mot 
Israelisk ockupation kallar den här taktiken för “pinkwashing”, 
en medveten strategi för att dölja den fortsatta kränkning-
en av Palestiniernas mänskliga rättigheter bakom en bild av 
modernitet som betecknas av gay livet i Israel (ibid.). 

Ett Svenskt exempel på politisk pinkwashing är när Krist-
demokraterna som parti deltog i Stockholm Prideparad 
år 2016 (Kristdemokraterna, 2016). Detta trots att partiet 
enligt RFSLs undersökning och kartläggning av riksdagspar-
tiernas HBTQ-politik inför valet 2014, endast överensstäm-
de med 13 procent av RFSLs ståndpunkter (RFSL, valrap-
port, 2018).

Det här är två exempel på hur politiska aktörer använt sig 
av så kallad Pinkwashing i syfte att påverka eller ändra sin 
image. De utger sig för att vara HBTQ-vänliga samtidigt 
som de driver konservativ och bakåtsträvande politik.

Pinkwashing kan  även ur ett marknadsperspektiv kan även 
uttryckas som pink money, pink dollar eller queer marke-
ting vilket innebär att företag använder använder visuella 
queer-kännetecken i sin marknadsföring för att sälja mer 
(Medium, 2017). Det tydligaste och mest använda känne-
tecken är prideflaggan och dess regnbågsfärger som flitigt 
exponeras på allt ifrån kläder till logotyper. 
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3:2 CSR och CMR

Idag har vi än mer medveten konsument än för vilket satta 
större krav på företag att ta en tydlig plats på marknaden 
med hjälp av branding och image. Där spelar idag socialt 
ansvar en stor roll. Företag förväntas ta ställning i sam-
hällsfrågor och detta är även någonting som utnyttjas av 
företagen. 

CSR
Konceptet Corporate social responsibility (CSR) härstam-
mar från en allmän övertygelse om att man som företag 
har ett ansvar gentemot samhället som sträcker sig bort-
om aktieägare och företaget själv, där ansvaret innebär att 
ge ekonomiskt resultat (SAGE, 2012, 2). Utöver dom har de 
ansvar gentemot de anställda, konsumenterna, miljön och 
samhället i stort (ibid.). Fokus brukar ligga på större företag 
då de är mer synliga och har större makt (ibid.)

Kotler (2005,3) definierar CSR som ett åtagande att för-
bättra samhällets välmående genom diskretionära affärs-
metoder och bidrag av företagets resurser.

CMR
CMR, vilket betyder Cause related marketing, är när ett 
företag marknadsför sig i samarbete med ett välgörande 
ändamål (Pracejus & Olsen, 2004). Konceptet liknar CSR då 



det också innebär att ett företag tar socialt ansvar genom 
att marknadsföra sig genom ett välgörande ändamål. Ter-
men introducerades av american express, ett amerikanskt 
kreditkortsbolag, som 1983 lanserade en kampanj för att 
restaurera frihetsgudinnan (Demetriou et al., 2010).  Kam-
panjen innebar att 1 cent per köp med ett American Ex-
press kort donerades till ändamålet vilket resulterade i att 
kortanvändningen bland American Express-kunder ökade 
med 28 procent samtidigt som 1,7 miljoner dollar samlades 
in till restaureringen av frihetsgudinnan (ibid., 2010). Detta 
kan ses som en “win win” situation då företaget får resultat 
samtidigt som de hjälper ett välgörande ändamål.

3:3 (QUEER) AKTIVISM

Enligt Nationalencyklopedin definieras aktivism som mili-
tant politisk rörelse som verkar för aktivt ingripande i krig 
eller aktivt motstånd mot t.ex. en ockupationsmakt (NE, 
2018). Larissa Gruning definierar det som “en grupp på 
två eller fler individer som organiserar sig fö att influera en 
eller flera publics genom åtgärder som kan innebära ut-
bildning, övertalning, kompromiss, tvång eller utpressning” 
(Swann, 2014, 226). Queeraktivismen som rörelse bygger 
på  händelser under 1990-talet i Storbritannien och USA 
då det under Gay-pride delades ut flygblad från en grupp 
vid namn Queer Nation. Flygbladen uppmanade till bland 
annat uppror och hade en aggressiv ton (Ambjörnsson, 18, 
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2016). Queeraktivismen idag består av personer som kallar 
sig queer och som driver queera budskap, använder sig av 
queer retorik och ofta för en queer politik(Ambjörnsson, 
146, 2016). Queeraktivismen har även en grund i genusve-
tenskap och har akademisk bakgrund (Ibid.). Inom queerak-
tivismen är konst som ett uttryck för sin aktivism vanligt och 
tar ofta form av plakat med politiska slagord, egentryckta 
tröjor och affischer på offentliga platser(ibid, 147). 
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4. METOD

4:1 SAMTALSINTERVJU
I den här undersökningen har 8 personer intervjuats för 
att undersöka ett urvals syn på pinkwashing som feno-
men i samband med prideparaden. Samtalsintervju som 
metod användes då det är metod som tillåter mer öppna 
och oväntade svar (Esaiasson et al., 2012, 251). Metoden 
tillåter även följdfrågor och möjlighet att utveckla svaren 
(ibid.). Samtalsintervjuer är användbar när man vill veta hur 
människor själva uppfattar sin värld (ibid, 253). Metoden 
är även applicerbar om man vill utveckla en teori eller ett 
begrepp(ibid, 254). Detta är relevant då det finns utrymme 
för utveckling av begreppet som undersöks i den här un-
dersökningen.
 
4:2 VISUELL RESEARCH
I samband med undersökningen g jordes även en visuell 
research med av foton från pride 2018 (se bilaga 3). Visuell 
research innebär att man granskar bilder, foton, objekt eller 
andra visuella element (Muratovski, 2015, 158). Den här me-
toden användes då det är relevant för undersökningen hur 
media porträtterar Priderörelsen och vad den bilden ger 
för budskap till allmänheten. Fotona som undersöktes var 
de första bilderna som kom upp vid googlesökningen “Pride 
2018”. Dessa bilder diskuterades även i samtalsintervjuner-
na. 



4:3 MATERIAL OCH URVAL 
I den här uppsatsen undersöktes hur ett urval personer 
förhåller sig till fenomenet pinkwashing. En del av under-
laget till intervjuerna var bilder från företags kampanjer i 
samband med Pride 2018. Detta eftersom Pride är värl-
dens största HBTQ-event och fenomenet Pinkwashing har 
ett flertal gånger har nämnts i samband med Pride och 
företagen som väljer att exponera under det eventet. 
 
Urvalet av respondenter till intervjuerna var strategiskt och 
bestod av åtta personer varav varav fyra identifierar sig 
som HBTQ-personer. Urvalet var strategiskt valt då jag ville 
ha lika många HBTQ-personer som icke HBTQ-personer 
för att få stor mångfald av svar samt nå teoretisk mätt-
nad. Jag började med att hitta personer i min närhet som 
defienrade sig som HBTQ för att sen fråga dom om andra. 
Detta för att minska antalet respondenter som kände mig. 
Jag kände även att det var viktigt att de som identifrierade 
sig som HBTQ inte endast var homosexuella, därför valde 
jag att även hitta någon som defierade sig som transsexu-
ell. 
 
Eftersom undersökningen är kopplad till Pride användes 
bilder från två kampanjer som g jordes i samband med 
Pride 2018 av två vinstdrivande företag som deltog i para-
den som hjälpmedel i intervjuerna. Företagen var Carlsberg 
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Sverige AB då de i samband Pride 2018 blev kritiserade på 
sociala medier på grund av ett samarbete med två hetero-
sexuella cispersoner och deras Xide-ekipage (bloggbevak-
ning, 2018). Det andra företaget som användes som ex-
empel var Apollo som under pride 2018 lanserade din nya 
grafiska profil. Detta uppmärksammades i resumé samma 
år (Resumé, 2018). Det som kommer undersökas är bilder 
på ett inlägg på instagram från influencern Felicia Aveklew 
samt bilder från Apollos lansering av den nya grafiska profi-
len under paraden (se bilaga 1 och 2). 
 
Metodproblem: Två av respondenterna hade inte möjlighet 
till fysisk intervju utan fick besvara intervjufrågorna skriftligt. 
detta skulle kunna bli problematiskt då svaren kan bli kor-
tare och inte lika utförliga. Ett annat problem metoden har 
är personernas koppling till mig som intervjuare.
 
Validitet och reliabilitet: 
Den här undersökningen förlitar sig mycket på vilka per-
soner som intervjuas och vad de har för bakgrund och 
erfarenheter. Även politiska åsikter spelar en roll. För att 
bygga på validiteten så utformades en intervjumanual 
utifrån teorierna i teorikapitlet. Bristande reabilitet orsakas 
främst av slarv och slumpfel (Esaiasson et al., 2012, 63).
För att säkra reabliliteten så spelades intervjuerna in och 
lyssnades av noga för att få med exakta ord och citat från 
respondenterna. 



 
4:4 GENOMFÖRANDE
Intervjufrågorna för samtalsintervjuerna var utformade ef-
ter en intervjumanual (se bilaga 1) och var semistrukturera-
de för att få ett bra flyt i samtalet. Frågorna i intervju-ma-
nualen används som staplar att hålla sig medan samtalet 
mellan respondent och intervjuaren ledde till följdfrågor på 
orginal frågorna. Intervjumanualen utformades med hjälp 
av inledande, övergångs-, tema- och avslutande frågor.
 
Inledande frågor
Frågor för att få reda på ålder, om de identifierar sig som 
HBTQ person eller ej, samt frågor om deras tidigare er-
farenheter av Pride. Detta är relevant då respondenter-
nas erfarenheter inom ämnet kan ha betydelse för hur de 
svarar. 
 
Övergångsfrågor
Frågor som får intervjun att gå över till respondentens 
uppfattning om ämnet som undersökts det vill säga pink-
washing. Vad respondenterna har för syn och tidigare upp-
fattning om pinkwashing är viktigt för studien då det är ett 
modernt och nytt begrepp. Den här typen av fråga ställs 
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utan någon tidigare förklaring av pinkwashing som begrepp 
eller fenomen. För att sedan beroende på svar förklara 
uppsatsen beskrivning av fenomenet. 
 
Temafrågor
Frågor kopplade till teorikapitlet. Här ställdes frågor om ett 
företags ansvar gentemot samhället och om pride som 
gräsrotsrörelse. 
 
Avslutande
Intervjun avslutas med att vända på perspektivet ,om det 
finns någonting positivt med fenomenet samt om respon-
denten har någonting att tillägga. 
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Efter intervju-manualen var g jord så valdes respondenter-
na ut. För att jag inte skulle påverka resultatet valde jag att 
så gott det gick intervjua personer som inte stod mig allt 
för nära och visste mina egna åsikter kring ämnet. Jag ville 
samtidigt inte, när det kom till respondenterna som definie-
rade sig som HBTQ-personer, endast intervjua homosex-
uella utan även ha någon med transerfarenhet då jag ville 
att hela communityn skulle representeras i studien. Efter 
ett typ av strategiskt snöbollsurval så fick jag fram följande 
respondenter:



 
Respondent 1: Man, 20, homosexuell, cis
Respondent 2: Kvinna, 32, homosexuell, cis
Respondent 3: Kvinna, 25,  bisexuell, cis
Respondent 4: Man, 42,  hetero, trans
Respondent 5: Kvinna, 36, hetero, cis
Respondent 6: Kvinna, 21, hetero, cis
Respondent 7: Man, 23, hetero, cis
Respondent 8: Kvinna, 24, hetero, cis
 
Efter respondenterna valts ut utfördes intervjuerna avskilt 
från varandra för att de olika personerna inte skulle påver-
kas av varandra. Jag valde att inte berätta ingående vad 
undersökningen handlade om innan intervjun för att få så 
ärliga svar som möjligt. Efter första frågan om fenome-
net pinkwashing ställts kunde jag förklara vad uppsatsens 
definition av begreppet var så att resten av intervjun kunde 
utgå från det. Frågorna från intervju manualen togs alla 
upp men i vissa intervjuer tillkom flera följdfrågor beroende 
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på personens olika erfarenheter. 

5. RESULTAT & ANALYS

5:1 RESULTAT

Samtalsintervju
Åtta respondenter medverkade i separata samtalsintervju-
er och meningarna var delade. För att få en bakgrund om 
respondenterna och varför de svarar som de gör började 
jag med frågor som handlade om dom och hur insatta de 
var i ämnet som studien undersöker. En av de inledande 
frågorna var om respondenterna någonsin deltagit i nå-
gon Prideparad. Samtliga respondenter hade någon gång 
deltagit i eller besökt en Prideparad som åskådare. Res-
pondent 1 var den enda av deltagarna som inte deltagit i 
just Stockholm Prideparad. Hans resonemang för detta var 
“Jag är inte så politisk av mig och det känns som om Stock-
holm Pride är mer politisk än om man jämför med till ex-
empel Köpenhamn Pride (…) Jag känner nog att jag inte är 
tillräckligt PK(politiskt korrekt) för stockholm Pride”. De som 
svarat att de endast besökt Stockholm Pride som åskådare 
var samtliga cis och heterosexuella och det var även deras 
argument för att inte ha deltagit. 

De flesta av personerna som intervjuades hade hört talas 
om begreppet pinkwashing innan men var inte helt säkra 
på vad det betydde. Några trodde att det hade med den 
feministiska kampen att göra. Efter jag förklarat vad pink-
washing betyder så kunde intervjun fortsätta med den 
definitionen som grund. Vissa av respondenterna reagera-
de med ett igenkännande när jag förklarade begreppet för 
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dom, en svarade med “jaha, det är typ som när tv 3 har en 
regnbågsflagga i sin logga under prideveckan”. Anledning-
en till att på något sätt delta var övergripande densamma 
för alla respondenterna. Pride enligt de intervjuade som 
inte var HBTQ-personer var ett tillfälle att visa sitt support 
för communityn men också ha en kul stund då det förknip-
pas med fest och bra stämning. De intervjuade som var 
HBTQ-personer sa att pride gav en känsla av att “jag är 
stolt att vara flata”, “vi hör alla ihop” och “jag är inte ensam”. 
När det kom till vad varför företagens anledningar att ställa 
delta i paraden så svarade respondent 4 att “Det handlar 
inte så mycket om att just den här gruppen av människor 
ska handla utav dom utan jag tror mer om att man vill 
sprida schyssta värderingar.” Och följde sedan upp med att 
han tvivlar på att stora vinstdrivande har någon typ av ag-
enda bakom sitt beslut att delta mer än att det kan gynna 
dom ekonomiskt och på köpet kan de bättra på din image 
som “do gooders”. 

Samtliga respondenter ansåg att det var väldigt viktigt för 
stora företag att ta ställning i samhällsfrågor och visa att 
man står för mänskliga rättigheter men att det var viktigt 
att man g jorde detta året om och inte endast för att få ett 
ekonomiskt resultat. En av respondenterna svarade “Att ta 
ställning i frågor som miljö, barnarbete och rasism är nå-
gonting som framför allt stora företag måste göra då de 
har en enorm inverkan på oss som konsumenter”. Samtidigt 
fanns det de som tyckte att det var omoraliskt att endast 
göra detta under en vecka då det också finns stora chan-
ser för exponering av sitt varumärke och därmed chans till 
ökad ekonomisk vinst. 
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Responsen på bilden av Apollos lansering av deras nya gra-
fiska profil var mestadels positiv innan jag förklarade vad 
det var de såg. När jag förklarat att det att just en lansering 
av deras nya profil och att de karaktäristiska regnbågsfär-
gerna inte var en del av den nya profilen så väcktes nya 
känslor. HBTQ-respondenterna och även några av de an-
dra reagerade alla med en känsla av avsmak och tyckte att 
det var falsk marknadsföring medan några tyckte att det 
ändå visade på stöd och ställningstagande trots att fär-
gerna inte tillhörde den nya loggan. Den andra bilden som 
visar ett inlägg från en känd influencer väckte mer käns-
lor hos HBTQ-personerna än hos de som inte var HBTQ. 
HBTQ-personerna ansåg att det var viktigt att hetero cis 
personer inte tog plats från HBTQ personer under Pride. 
Respondent 2 sa:

“Jag anser att alla ska får gå i paraden och stötta ända-
målet men precis som en vit person inte kan leda den anti-
rasistiska kampen så kan inte en hetero cis person inte leda 
kampen mot homo- och transfobi” 

Det var av den här anledningen som inlägget skapade ne-
gativa känslor hos många av respondenterna som just de-
finiera sig som HBTQ medan de som inte g jorde det kunde 
se problemet i inlägget men samtidigt ha argument som:

“det är viktigt att det inte bara är homosexuella som syns 
utan att det syns att heteros stöttar Pride också”.

När det kom till queeraktivism, pride som gräsrotsrörelse 
och utvecklingen från Stonewall riots till festen det är idag 
så hade respondenterna blandade svar. Respondent 1 
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berättade att besökt pride när det fortfarande var “frigö-
relseveckan”. 
“På den tiden så innebar Pride att företag startade av 
HBTQ-personer fick ställa upp och sälja sin konst med 
mera, och till skillnad från hur pride ser ut idag så behövde 
företagen då ha en tydlig koppling till hbtq-communityn, det 
här g jorde ju dock att det inte fanns lika mycket pengar i 
pride på den tiden.”

Alla respondenterna kunde se någonting positivt med att 
företag använder sig av den här typen av marknadsstra-
tegi. De flesta tyckte att all typ av representation ger ökad 
acceptans och att det då egentligen inte spelar någon roll 
vad företagets verkliga vilja är samtidigt som några påpe-
kade att det innerst inne inte kändes moraliskt rätt.

Visuell research
Bildresultatet av googlingen “Pride 2018” var en stor mängd 
av väldigt liknande foton. Fotona bestod av bilder på bar-
bröstade personer, stora folkmassor, massvis med regn-
bågsflaggor, dragqueens och personer som kysser varan-
dra. Känslan de här bilderna gav var glädje, fest och kärlek. 
Respondenterna fick också reagera på det här urvalet och 
beskrev det som att de gav en väldigt lycklig bild av hur det 
är att vara HBTQ. 
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5:2 ANALYS OCH SLUTSATS
Nästan alla respondenter var väldigt tydliga med att ut-
trycka att man som stort vinstdrivande företag inte bara 
har ett ekonomiskt ansvar gentemot företaget och dess 
anställda utan också har ett socialt ansvar och måste ta 
ställning i stora samhällsfrågor. Detta stärker teorin om 
CSR och vikten av att just större företag tar sitt ansvar 
(SAGE, 2012, 2). Det visar även på att vi har en mer med-
veten konsument idag och därför ställs högre krav på före-
tagen. Att Pride inkluderar företag som använder sig av just 
pinkwashing var också någonting som respondenterna var 
enade om, men det var delade meningar om fenomenet 
var enbart dåligt. Enligt Oxford dictionary´s (Oxford dictio-
nary, 2019) beskrivning av pinkwashing är den här sortens 
strategi en typ av “goodwashing”, alltså ett företag som vill 
visa sig göra gott för samhället och trots att den har sitt 
dåliga rykte kanske just resultatet kan ge ökad acceptans. 
Den definitionen skulle även kunna liknas vid Pracejus & 
Olsens (2004) teori om CSR där begreppet förklaras som 
när ett företag marknadsför sig i samarbete med ett välgö-
rande ändamål där det blir en så kallad “win win”-situation. 
Detta då företaget vinner exponering för en köpstark mål-
grupp och personer som identifierar sig som HBTQ känner 
sig accepterade.

Det som var intressant var att det i vissa frågor skil-
de sig stort mellan vad just de som definierade sig som 
HBTQ-personer och de som inte g jorde det. Detta tror jag 
beror på att att de personerna har ett minoritetsperspek-
tiv och erfarenheter av diskriminering och trakasserier på 
grund av sin läggning eller könsidentitet/könsuttryck vilket 
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gör att pride och “kampen” har en annan mening för dom. 
Respondenterna som inte definierar sig som HBTQ tyck-
te i stort sätt att man kunde kalla Pride för Queeraktivism 
medan HBTQ-personerna som intervjuades inte tyckte det. 
Bland HBTQ personerna ansåg alla utom en att det här var 
“skamligt” eller “ignorant” av både Carlsberg och influencern 
i fråga då det är uppenbart att bådas intresse endast är 
att tjäna pengar respektive festa i paraden och att varken 
företaget eller influencern faktiskt bryr sig om eventets 
egentliga syfte.  

Respondenterna i undersökningen som definierade sig 
som HBTQ ansåg alla att exponeringen av visuella element 
som är kopplade till HBTQ-communityn, till exempel regn-
bågsfärgerna, g jorde att de kände sig stöttade och sedda 
oavsett om det var på en T-shirt från RFSL eller en Cider 
från Carlsberg. 

Resultatet från den visuella researchen tyder på att Pri-
de utåt ger en bild av att vara HBTQ-person i Sverige är 
fantastiskt och det syns inga tecken på att det är vad det 
en gång var, en kamp för mänskliga rättigheter. Enligt Am-
björnsson(2016) är det vanligt att queeraktivism uttrycks 
genom konstnärliga uttryck och det kan man fortfarande se 
i paraden 2018 men färgglada hemmag jorda plakat med 
slagord på. Samtidigt som Larissa Gruning definierar akti-
vism som “en grupp på två eller fler individer som organi-
serar sig för att influera en eller flera publics genom åtgär-
der som kan innebära utbildning, övertalning, kompromiss, 
tvång eller utpressning” (Swann, 2014, 226). Slutsatsen av 
det skulle kunna vara att trots att Prideparaden inte är det 
arga upplopp det en gång var så kan det fortfarande defi-
nieras som aktivism. 
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6. SLUTDISKUSSION 

Jag själv tillhör HBTQ-communityn och har besökt pridepa-
raden även med familjen som liten. De senaste åren har jag 
även gått paraden och festat i glittret efteråt. Jag tycker 
därför att det här är en jätteintressant diskussion. Jag själv 
men även vänner i min närhet har också blivit utsatta för 
kränkningar och diskriminering på grund utav vår sexuella 
läggning och vet att homofobi fortfarande existerar i allra 
högsta grad även i Sverige och det finns ett flertal rappor-
ter som bevisar detta. 

Om Sverigedemokraterna som är ett demokratiskt valt 
riksdagsparti fick bestämma skulle inte jag varken få gifta 
mig eller skaffa barn med den jag blir kär i. Detta är alltså 
vad det tredje största partiet och 21 procent av folket i ett 
utav de länder som kommit längst i kampen om HBTQ-rät-
tigheter tycker.  Det är ett tydligt exempel på att kampen 
har gått framåt men är långt ifrån över. Hur kan vi fira när 
jag fortfarande är rädd för att kyssa min tjej i det offentliga 
rummet? Hur kan min kamp, vår kamp, användas för att 
multimiljonföretag ska få möjligheten att få publicitet och 
tjäna ännu mer pengar? Pride har g jort, och gör fortfaran-
de så mycket för HBTQ-communityn men bör se tillbaka lite 
på dess historia och härkomst och ställa högre krav på dess 
deltagare så att festivalen inte endast blir ett kommersiellt 
jippo. 
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8. BILAGOR

BILAGA 1. Intervjumanual

Inledande frågor
- Hur gammal är du?
- Definierar du dig som HBTQ-person?
- Har du någon gång deltagit i Prideparaden? om ja, var-
för?

Övergångsfrågor
- Vad tänker du när du hör pinkwashing?
- Varför tror du att företag (som inte aktivt arbetar med 
HBTQ-relaterade frågor) deltar i Prideparaden?
- Vad tänker ser du i dessa bilder och vad ger det dig för 
bild av företagen Carlsberg Sverige AB och Apollo?
- Vad ger det här google-resultatet av foton för bild av Pri-
de och Priderörelsen?

Temafrågor
- På vilka sätt kan ett deltagande i Pride gynna ett företag?
- Vad spelar socialt ansvar/ställningstagande för roll för ett 
företags image? 
- Skulle du definiera Pride som queeraktivism? 
- Hur ser du på hur Priderörelsen har utvecklats från Sto-
newall riots till vad det är idag?

Avslutande frågor
- Finns det någonting positivt med den här typen av expo-
nering?
- Borde pride ha större krav på vinstdrivande företag som 
deltar? vad för krav isåfall?
- Vill du tillägga någonting?
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BILAGA 2. Apollo
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BILAGA 3. Carlsberg Sverige AB
BILAGA  3. Carlsberg Sverige AB
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BILAGA  3. Carlsberg Sverige AB
BILAGA 4. Visuell research Pride 2018
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