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1.0 Innledning 

1.1 Bakgrunn for valg av oppgave 

I Oslo juni 2019 ble gatene fra Grønland til Spikersuppa fylt med 50.000 paradedeltakere og 

275.000 tilskuere heiet dem gjennom byen (Oslopride 2020). Oslo Pride arrangeres hvert år i 

hovedstaden, i solidaritet med de som ikke kan gå, som en politisk markering av mangfoldet 

i byen, et rop om at kampen ikke er over og en feiring av det skeive miljøet og alt som er 

oppnådd i kampe n om like rettigheter.  

 

Representasjonen av skeive personer i mediene er noe som har fattet interessen min 

kontinuerlig de siste årene. Hvis vi ønsker å oppnå likestilling er det min påstand at det er 

mye jobb som gjenstår, og det er mye forskning som kan gjøres på feltet som ikke er gjort 

tidligere. Dette kombinert med min stadig voksende fascinasjon for merkevare og 

kartleggingsjobben som ligger bak en hver presentasjon av merkevare, gjør at jeg ønsker å 

være en del av denne innsatsen. Studiet mitt, prosjektledelse kunst og kreativ næring, har 

lært meg at de forskjellige fagfeltene har en effekt på hverandre i større grad enn jeg først 

antok. En god leder kan eksempelvis styre en merkevare til økonomisk overskudd, ved å lede 

appellerende slik at hen treffer målgruppen og markedsføringen blir suksessfull. Samtidig er 

det viktig å oppnå en balanse som gjør at man er tro mot både merkevare og målgruppe. 

Oslo Pride består av flere elementer, men det folk flest vet om og ofte deltar i, er paraden. 

Den er en stor, grandios feiring med farger og glitter som setter sitt preg på byen en lørdag i 

juni hvert år. Det er samtidig arrangementer som foregår over et strekke på ti dager hvor 

man kan oppleve alt fra å lære om den historiske bakgrunnen til det skeive miljøet til 

sceneshow med dragqueens midt i Oslo sentrum. At vi får oppleve dette mangfoldet midt i 

hovedstaden er ikke selvsagt, historisk sett ligger det mange kamper for rettigheter bak 

denne gruppen og de må fortsatt kjempe for sine rettigheter. Hadde det ikke vært for det de 

skeive forgjengere tidligere ofret hadde vi ikke hatt muligheten. Dette gjør meg nysgjerrig på 

merkevaren Pride, da den representerer den relativt frigjorde nåtiden og den tunge historien 

parallelt. 

 

1.2 Valg av problemstilling 

I oppgaven ønsker jeg å kartlegge hvorvidt kunnskapsformidling i markedsføring kan brukes 

til å skape aksept og toleranse for en folkegruppe som i alle år har vært utsatt for hets på 
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bakgrunn av deres seksuelle orientering. Er det sånn at kunnskap har noe å si for hvordan 

man ser på denne folkegruppen? Har man mindre aksept og toleranse for det man ikke 

forstår? Burde man bruke mer kunnskapsformidling i markedsføring for å bidra i prosessen 

for et inkluderende og likestilt samfunn?  

 

Problemstillingen min er derfor på bakgrunn av ovenfor nevnte spørsmål og tanker: 

Vil markedsføring som fokuserer på formidling av kunnskap kunne skape bredere aksept og 

toleranse for LGBT+ miljøet og tilhørende pride-arrangementer?  

 

1.3 Valg av case 

På et tidspunkt i historien hvor min påstand er at kunnskap ikke lenger er hva det en gang 

var, hvor alt er tilgjengelig hele tiden via internett og hvor vi må være kildekritiske til ethvert 

tidspunkt - har kampen for aksept av skeive personer kommet lenger enn den på noe 

tidspunkt har tidligere. Det er bredere toleranse og en generell oppfatning av at det er 

normalt å være en del av LGBT+ miljøet, spesielt i Norge. Samtidig er det også mye lettere å 

spre meningene sine til et offentlig fora enn det var tidligere, så de som roper negativt blir 

sett og hørt. Allikevel er min påstand at det er kunnskap som gjerne er et steg på veien til 

aksept og toleranse for det vi ikke forstår. I en tid hvor kunnskap er avgjørende for å ikke bli 

påvirket av alle meninger og nyheter vi til enhver tid blir eksponert for, samtidig som 

merkevare blir stadig mer utydelig - hvordan kan kampen for aksept og toleranse kjempes 

ved bruk av kunnskap?  

 

1.4 Disposisjon av oppgaven 

Oppgaven starter med en gjennomgang av hva jeg vil finne ut av i innledningen, deretter 

redegjør jeg for hvilken teori jeg har funnet relevant for dette og hvilke fagområder jeg vil 

trekke inn underveis. Metode blir så presentert etterfulgt av en kartlegging av mitt valg av 

metode og dypdykk i valgte metode. Deretter presenterer jeg resultatene mine og drøfter 

dem før jeg går inn på hva som kunne vært gjort videre og eventuelle endringer jeg ville 

gjort.  
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1.5 Begrepsavklaring 

Jeg ønsker å avklare enkelte begreper jeg bruker i oppgaven min og hvordan jeg velger å 

forholde meg til dem i fremstillingen min. Det er viktig for oppgaven at jeg både avklarer 

begrepene og utdyper videre i teoridelen for å skape et grunnlag for problemstillingen. 

 

LGBT+ miljøet 

LGBT står for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender og er et begrep som brukes for å 

snakke om de i samfunnet som ikke identifiserer seg som heterofile eller heteroseksuelle. 

Etterhvert har det vært behov for å fylle på denne forkortelsen med andre initialer som står 

for andre grupper, eksempelvis Questioning, Intersex, Asexual, Pansexual og andre seksuelle 

orienteringer. Jeg velger å bruke LGBT+, hvor "plus community" er det plusstegnet betyr. 

Dette gjelder alle som ikke har en betegnelse eller følger en trang til å ha en. Når jeg sier 

miljøet, mener jeg alle som identifiserer seg innenfor denne beskrivelsen. 

 

Pride 

Pride er et begrep som brukes om stoltheten i det å være skeiv, å være utenfor 

heteronormen. Denne stoltheten vises fram i form av offentlige arrangementer som setter 

lys på skeive personligheter, historie og kultur - ofte i Juni som er den offisielle Pride-

måneden med bakgrunn i Stonewall-opprøret i New York, 28. Juni 1969 (Berge 2017). 

Arrangementene landet og verden over får ofte navnet pride - og dermed er pride i denne 

oppgaven synonymt med arrangement som synliggjør skeive personligheter og historien, 

samtidig som ordet representerer stolthet.  

 

Paraden 

Under avviklingen av pride-arrangementer, er det ofte en parade på et tidspunkt som brukes 

for å samle store folkemengder, hvor skeive personligheter går/kjører i paraden for å vise 

fram det fargerike fellesskapet. I Oslo i 2019 ble det anslått 50.000 deltakende i paraden og 

275.000 tilskuere (Engesbak 2019).  
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2.0 Teori 

For å kunne undersøke denne problemstillingen har jeg tatt et bevisst valg om å ikke følge en 

enkelt teori, da det er mange sider som skal belyses og behovet for flere teoretiske innslag 

er etter egen vurdering viktig for å kunne analysere tilstrekkelig. Markedsføringsteorien er 

det jeg fokuserer mest på, samtidig som jeg ønsker å utdype ytterligere rundt teori som blir 

avgjørende for å belyse problemstillingen i dette kapittelet. 

 

2.1 Om LGBT+ 

Historisk startet Pride-paradene på Stonewall Inn i New York natt til 28. juni 1969, da folk 

hadde sett seg lei av politiets trakassering av skeive og bestemte seg for å kjempe tilbake 

(Foreningenfri 2020). De ville ha like rettigheter til å elske dem de ville, det som den gang i 

størsteparten av verden var kriminalisert. Det var starten på en lang kamp som feiret 50 års 

jubileum i 2019 og som er langt fra over. Den dag i dag er det fortsatt forbudt å elske noen 

av samme kjønn i 68 av verdens 198 land. Straffen varierer og høyeste straff, dødsstraff, 

eksisterer fortsatt i 12 av landene. Siden 2017 er det fem land som har avkriminalisert 

likekjønnet seksuell orientering, noe som forteller at kampen i høyeste grad er pågående. 

Selv om det i de 130 resterende landene ikke er kriminelt å elske noen av samme kjønn, er 

det kun grunnlovsfestet i 11 land at det ikke kan diskrimineres på bakgrunn av seksuell 

orientering. Selv ikke i Norge er dette grunnlovsfestet (ILGA 2020). 

De siste femti årene har rettighetene til det skeive miljøet gått sakte fremover, samtidig som 

det på 1980-tallet fikk en sterk fiende i sykdommen GRID (Gay Related Infection Disease) 

som senere fikk navnet HIV (Humant Immunsviktvirus). Sykdommen som oppsto på starten 

av 80-tallet smittet hovedsakelig homofile, afroamerikanere og sprøytenarkomane. Man 

visste på det tidspunktet lite om omfanget av sykdommen og hvordan den smitter, derfor 

skapte det mye frykt. Inger Anne Olsen skriver i en artikkel hos Aftenposten om HIV/AIDS: 

"En undersøkelse gjort i 1986 viste at seks av ti nordmenn mente det var farlig å berøre eller 

omgås homofile." (2013) 

Dette sørget for høye dødstall blant den homofile delen av befolkningen, snart verden over. 

Ikke før i 1996 ble det funnet en behandling for HIV/AIDS og homohatet dempet seg noe 

(Olsen 2013). Denne historiske bakgrunnen er relevant for å utdype forholdet til skeive 

personer og hva grunnlaget er for å kunne skape aksept og toleranse. Dette er bakgrunnen 

bak behovet for kunnskap, etter mange år med frykt og usikkerhet fra heteronormen er det 
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mange som fortsatt ikke anerkjenner skeive som likestilt på bakgrunn av historien fylt av 

marginalisering og usynliggjøring (Berge 2017).  

 

2.2 Om Oslo Pride sin rolle 

I Norge har vi Foreningen Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. De har 

kjempet for LGBT rettigheter siden 1950-tallet og er støttespiller blant mange av festivalene i 

Norge som er startet for å belyse kampen for like rettigheter for de som er en del av LGBT+ 

miljøet. Lokallaget i Oslo-regionen er de som startet Oslo Pride, og som fortsatt er en stor 

del av festivalen. Oslo Pride sin rolle består av å skape synlighet og kunnskap for en 

folkegruppe som i mange år har vært undertrykket og bidra til fremgang rundt likestillingen. 

Festivalen består av alt fra den største delen som er paraden, til konserter, utstillinger, 

markedsplass, foredrag m.m. De skaper også gode møteplasser for de i miljøet med tanke på 

at festivalen bruker over 300 frivillige hvert år.  

 

2.3 Om merkevare og markedsføring 

En merkevare er identiteten til varen du ønsker å formidle, samtidig som den også er 

identiteten til selgeren. Jo mer kjent en merkevare er, jo lettere er den å selge, derfor ønsker 

alle som selger eller ønsker noe å bygge en sterk merkevare. En merkevare kan være en 

logo, et navn, en fargepalett eller et valgt tegn, gjerne en kombinasjon av flere. Den mest 

effektive veien til en solid merkevare ligger i å differensiere seg fra konkurrentenes 

merkevare, identifisere selgeren og det unike ved den (Lanseng og Selnes 2016). 

Innovasjonstakten har økt betraktelig siden giganter som Pepsi og Cola la grunnlaget for sin 

merkevare. Tempoet i markedet er stort og kartleggingsprosessen er ikke like enkel. Bildet er 

mer utydelig enn det en gang var, merkevarer som flyr fly kan i dag tilby deg lån, og 

vinylplaten som døde for mange avspillings-varianter siden har gjenoppstått som resultat av 

kultur. Tidligere var merkevareløfte eller at merkevaren representerte et sett med 

assosiasjoner det som var avgjørende for å kunne skape en merkevare som ble kjent igjen, i 

dag er det så store endringer som skjer i så høy hastighet at vi må ha et mål med 

markedsføringen som innebærer å skape en relasjon til kunden. Vi må skape en relasjon som 

tåler endringer i samfunnet og sørge for at den er så sterk at vi kontinuerlig kan finne nye 

måter å styrke den på (Nordhagen og Rogne 2017).  

Nordhagen og Rogne sier følgende: "Erkjennelsen av kundenes nye makt har altså påvirket 
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definisjonen av hva en merkevare er. Definisjonen av merkevare har vært oppdatert før i 

tråd med merkevarens oppgaver, og det er nå på tide å oppdatere den igjen.". (2017) 

 

Når det kommer til markedsføring handler det ikke utelukkende om å selge varer, tjenester 

ideer, men om kunsten i å investere i fornøyde kunder. Dette innebærer å være 

markedsorientert eller kundeorientert i form av å være oppdatert på kundenes, i dette 

tilfellet, holdninger. Å markedsføre en idé krever derfor en kartlegging av holdningene til 

kundene i forkant (Vikøren 2019).  

 

2.4 Avsender og posisjonering 

Avsenderen er den som ønsker å formidle noe ut til mottaker og gjerne spesifikke 

målgrupper. Det skal være helt tydelig hvilken merkevare som står bak når man formidler, 

for at mottakeren skal klare å oppfatte budskapet og huske det. Som avsender er man helt 

avhengig av en sterk merkevare og et klart budskap for å oppnå suksess med 

markedsføringen sin. Avsenderen i dette tilfellet formidler rundt egne arrangement, 

samtidig som de underliggende formidler kunnskap og ønske om aksept for en hel 

folkegruppe. Når arrangementer og produkter blir brukt for å formidle nettopp dette 

budskapet er det viktig at avsender er tydelig, hvor det i dette tilfellet er kjente symboler og 

farger som bidrar til nettopp dette.  

Posisjoneringen av Oslo Pride og budskapet de ønsker å formidle, er noe som handler om 

kultur. Nordhagen og Rogne sier følgende: "Kultur er noe som endrer seg sakte. Det er 

kulturen som bestemmer hvilke verdier og handlinger som er ønsket og akseptable, og det 

er kulturens helter og historier som i praksis bestemmer hva kundene opplever i relasjonen." 

(2017). De ønsker å bidra til en sakte endring i kulturen i samfunnet og hva som er 

akseptabelt. Posisjoneringen til Oslo Pride består at å skape nettopp helter og historier som 

skaper kunnskap på veien mot aksept og toleranse for en hel folkegruppe.  

 

2.5 Mottaker og målgrupper 

Mottakere er "en samling individer som i varierende grad behandler informasjonen de 

tildeles i markedskommunikasjonen" (Nordhagen og Rogne 2017). Når målet med 

markedsføringen er å skape aksept for en hel folkegruppe, er mottaker og målgrupper svært 

bredt. Her ønsker man å treffe hele samfunnet for å skape nysgjerrighet nok til at folk møter 
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opp på arrangementer eller ønsker å vite mer. Målgrupper deles gjerne inn i mer spesifikke 

grupper der det er hensiktsmessig, mens det i denne oppgavens tilfelle handler om å treffe 

så bredt som mulig og treffe et representativt utvalg fra samfunnet.  

 

3.0 Forskningsmetode 

I denne delen skal jeg gjøre rede for hva metode er, hvilken metode jeg har valgt å bruke, 

hvorfor jeg valgte denne metoden og hvordan jeg kan bruke resultatene mine til å diskutere 

problemstillingen.  

 

3.1 Metode generelt 

Metode er det du bruker for å kartlegge det du lurer på. Det er forskjellige teknikker som tas 

i bruk for å hjelpe deg å svare på et eller flere spørsmål. Du kan for eksempel lure på hvorfor 

nettsiden din har mindre besøkende i år enn i fjor, hvorfor festivalen din bare selger billetter 

på høsten eller om den endringen du gjorde i appen din var effektfull. Metode er de 

forskjellige verktøyene vi bruker for å kunne svare på eksempelvis spørsmålene som er nevnt 

her (Næss og Pettersen 2017, 15-19).  

 

Verktøyet metode deles ofte inn i to typer, kvalitativ og kvantitativ. Begrepet kvalitative 

metoder forklares av Næss og Pedersen på denne måten: "Kvalitative metoder retter seg 

mot å forstå et fenomen, og gjerne deltagernes, medlemmenes eller de generelt berørtes 

eget perspektiv på det, gjennom tolkning og refleksjon av ulike typer data." (2017,16) Noen 

av måtene man kan gjennomføre kvalitativ metode er dybdeintervju, tekstanalyse, 

casestudie og diskursanalyse. På den andre siden har vi kvantitative metoder, som handler 

om å samle inn tall som hjelper til å kartlegge fenomenet du undersøker. 

Spørreundersøkelse er den mest utbredte måten å benytte seg av kvalitativ metode, og her 

blir databehandling en stor del av oppgaven, mens refleksjon og observasjon står mest i 

sentrum ved bruk av kvalitativ metode (Næss og Pettersen 2017, 15-19). Samtidig nevnes 

det også kunstneriske metoder og praktiske metoder, som er mer brukt i særegne fag.  

 

3.2 Hvorfor spørreundersøkelse - fordeler og ulemper 

Valget av metode påvirker i stor grad hva slags resultater du får og hvilken vinkling du vil 

kunne ha i din analyse av innsamlede data. Grønmo sier i boken samfunnsvitenskapelige 
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metoder: "I forbindelse med kvantitative undersøkelser får tolkningene av de innsamlede 

data gjerne en mer presis form. Et strukturert design og et avstandspreget, selektivt forhold 

til kildene resulterer i et vel avgrenset og enhetlig datasett" (2016). For å kunne kartlegge en 

gruppe mennesker sine meninger er det naturlig å velge spørreundersøkelse som metode, 

da du etter den er gjennomført vil sitte på en større mengde data som gjør at du kan 

predikere deres oppførsel og respons ved hjelp av analyse og tolkning.  

 

En spørreundersøkelse har en rekke utfordringer som man må forholde seg til når man lager 

selve undersøkelsen og når man analyserer resultatene. Dette er de som har vært relevante 

for valget av spørreundersøkelse i denne oppgaven, selv om det finnes andre ulemper man 

må være klar over, avhengig av hva man hva man forsøker å kartlegge.  

 Dersom svaralternativene ikke er dekkende for meningene til respondenten vil man 

få et upresist svar som resultat av svaralternativene man ga på spørsmålet. Respondenten 

kan også finne på å gi et svar som gjør at h*n høres bedre ut på papiret for eget selvbilde. 

Dette er ulemper som i stor grad kan begrenses ved å utforme spørsmålene slik at de er 

nøytrale, og ved at svarene lages i en skala som er relevant. Der det kommer til nytte kan det 

bidra å ha en mulighet for respondentene å utdype sine svar, og at disse analyseres i 

etterkant sammen med tallene. En annen avgjørende forberedelse for å få mest mulig 

presise svar, er nettopp å skape presise spørsmål. Det skal være lite rom til egen tolkning hos 

respondenten og dersom det brukes begreper i spørreundersøkelsen bør disse avklares i 

innledningen. Dersom respondenten har rom for tolkning er det fare for upresise svar.  

 

Det er også fordeler ved spørreundersøkelser som bidro til at valget falt på denne metoden. 

Avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av behovet for å kartlegge meningene til en større gruppe 

mennesker, hvor spørreundersøkelser er desidert mest effektivt. Behovet for ærlighet i en 

undersøkelse som handler om et noe sensitivt tema er stort, og i spørreundersøkelser er 

anonymiteten total. På den måten denne undersøkelsen ble spredd var det også en effektiv 

måte å få mange svar, som gjør at resultatene er mer representative. Det tar i motsetning til 

spørreundersøkelse lang tid å gjennomføre intervjuer med nok enkeltpersoner til å kartlegge 

holdninger.  
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Valget av spørreundersøkelse når oppgaven krever et grunnlag som viser et 

holdningsmønster var et valg som ble tatt fremfor å ha en kvalitativ undersøkelse som 

intervjuer e.l. på bakgrunn av behovet for holdningskartlegging.  

 

3.3 Det praktiske rundt gjennomførelse av spørreundersøkelsen 

Spørreundersøkelsen ble utformet for å kunne svare best mulig på problemstillingen, og ble 

distribuert selvstendig i form av at det ikke var noen mail-liste, fora eller lignende som kunne 

spørreundersøkelsen kunne distribueres til. Hvordan respondentene ble utvalgt vil bli 

utdypet i et senere avsnitt.  

 

Undersøkelsen ble opprettet 6. mai og avsluttet 10. mai med et resultat på 250 

respondenter. Undersøkelsen besto av totalt 19 spørsmål, var anonym og tok totalt ca 3-5 

minutter å besvare. Det var tre spørsmål med fritekst, og resterende hadde svaralternativer. 

Å si noe om hvor mange svar som trengs for å ha et godt grunnlag er vanskelig, da det er 

mange faktorer som spiller inn, totalt sett er de 250 svarene ansett som et godt antall å 

trekke ut statistikk fra ettersom jeg søker statistikk uten spesielt mange kriterier om hvem 

som svarer, annet enn en foretrukket spredning i alder for et mest mulig representativt 

datasett å analysere. 

 

3.4 Utformingen av spørsmålene med bakgrunn i teori 

I dette avsnittet kommer jeg til å gå gjennom spørsmålene mine og hvorfor 

spørreundersøkelsen ble utformet som den ble.  

 

Hensikten med denne spørreundersøkelsen var å kartlegge om kunnskap spiller inn på 

aksept og toleranse for LGBT+ miljøet samt pride og paraden. Som tidligere nevnt startet 

denne oppgaven med min vedvarende fascinasjon over at homofile/lesbiske veldig sjeldent 

blir fremstilt i reklame - og når de gjør det er det gjerne stereotypen som vises fram. Det fikk 

meg til å tenke på om det kunne være kunnskap som manglet på veien til aksept, forståelse 

og toleranse for denne gruppen. Kunnskap er et steg vi trenger for å ta avgjørelser, ta i bruk 

nye metoder, generelt er kunnskap en stor del av hvordan vi ser verden og kanskje er det 

nettopp kunnskapsformidling som skal til også i denne problemstillingen.  
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Jeg ønsket å nå en så bred aldersgruppe som mulig for at dataen jeg satt igjen med skulle 

være så presentabel som mulig. For å analysere dataen var det også viktig for meg å stille 

spørsmål som gjorde det lettere å forstå hvem som svarte på undersøkelsen og hvilke 

faktorer som påvirket dem. Eksempelvis har man ofte en større mengde kunnskap og 

forståelse dersom man er i nær relasjon med en som er en del av LGBT+ miljøet, nettopp 

fordi man ser en større del av hva det å være en LGBT+ person innebærer og oppnår 

forståelse, og oftest også toleranse for dette.  

 

Overskriften på undersøkelsen var "Pride - Kunnskap og markedsføring". Jeg valgte å ha med 

en begrepsavklaring på "Pride" og "LGBT+ miljøet" for å kvalitetssikre respondentenes felles 

forståelse av hva dette innebærer.  

 

Åpningsspørsmålet var hvilken aldersgruppe man er en del av, for å kunne sikre at jeg fikk et 

bredt utvalg respondenter på undersøkelsen. Dette var for å kvalitetssikre og  også for å 

kunne reflektere ytterligere over holdninger hos de forskjellige aldersgruppene dersom det 

var noe som kom tydelig fram. 

 

Spørsmål 2 og 3: 2) Har du hørt om Pride?* *Før du leste innledningen til denne 

undersøkelsen. 3) Hvis ja, hvor/hvordan hørte du om Pride? 

Her var jeg hovedsakelig interessert i å kartlegge tidligere kunnskap på et minimumsnivå for 

å ha et utgangspunkt til analyse av resterende spørsmål. Jeg ønsket også å finne ut om det 

var LGBT+ organisasjoner eller markedsføringen deres i form av kampanjer o.l som gjorde at 

respondentene var klar over miljøet og hadde en holdning/mening ovenfor dem. 

 

Spørsmål 4, 5 og 6: 4) Hvordan stiller du deg til LGBT+ miljøet? 5) Hvordan stiller du deg til 

Pride generelt? 6) Hvordan stiller du deg til paraden? 

Det er kjent at frykt for stigmatisering og diskriminering gjør at mange lever livet sitt uten å 

vise hvem de er, og dette poengterer behovet for synliggjøring av skeive i det offentlige rom 

og markedsføring. I 2017 var slagordet for Oslo Pride "Gå for meg", og 

markedsføringskampanjen besto av oppfordringer til å gå for de som ikke turte eller kunne 

gå i paraden av forskjellige årsaker, ofte bunnet i frykt for egen seksualitet eller responsen 

fra offentlighet eller nære relasjoner (Berge 2017). Derfor ønsket jeg å skille på de tre, hvor 
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LGBT+ miljøet er skeive personer folk forholder seg til i hverdagen, Pride er et arrangement 

som synliggjør skeive personer og paraden er en uttalelse av det fargerike miljøet og en 

synliggjøring. En artikkel fra 2017, skrevet av Oda Faremo Lindholm fra Dagsavisen, snakker 

om hvorfor alle burde stille opp på paraden og hvorfor den fortsatt er viktig. 

Artikkelforfatteren sier følgende om paraden: "Enten blir den avfeid med påstander som at 

den er overflødig, at det å være homofil i Norge i dag er totalt uproblematisk. Ellers blir 

deltakerne dømt for å være for prangende, for høylytte, for vanskelige å forholde seg til  - 

eller direkte oversatt: for avvikende fra den heteronormative standarden" (2017). Dette er 

hvorfor jeg ønsket å kartlegge disse meningene hver for seg, da det i mange tilfeller også er 

avvik mellom svarene på spørsmål 4,5 og særlig 6. Kunnskap er forsøkt definert av mange 

kjente filosofer, og oppsummeringen er at kunnskap er viten, lærdom, erkjennelse eller 

innsikt (Holmen 2019). I dette tilfellet viser jeg til at innsikt i LGBT+ miljøet er avgjørende for 

å skape aksept eller toleranse, og vil derfor sammenligne svarene her med svarene på de 

neste spørsmålene, spørsmål syv og åtte. 

 

Spørsmål 7 og 8: 7) Tilhører noen i din omgangskrets LGBT+ miljøet? 8) Hvis ja, er dette noen 

du er nære/glad i? 

Dette spørsmålet handlet om å avdekke bias, også kalt skjevhet på norsk. Det psykologiske 

begrepet bias dukker ofte opp i samfunnsvitenskapen og handler om utsagn, valg og 

vurderinger som på systematisk måte avviker fra det som stemmer overens med 

virkeligheten. Status quo-bias er systematisk tendens til å foretrekke det kjente fremfor nye 

alternativer (Svartdal og Teigen 2018). Dette kan tolkes som at de som er nære eller har 

kjente i sin sosiale omkrets som er en del av LGBT+ miljøet, vil ha en annen holdning til dette 

enn de som ikke kjenner noen. Det er også noe det hadde gått an å spørre om, hvorvidt det 

var annerledes før/etter dette/de mennesket/menneskene kom inn i livet til hver enkelt for 

å avdekke om kunnskapen av å ha en nær eller i omgangskrets er nok til å endre 

kunnskapsbildet såpass mye at meningen ville vært annerledes. Det ville vært en mer 

psykologisk undersøkelse jeg ville ha foretrukket kvalitativt dybdeintervju for å gjennomføre, 

og jeg holdt meg derfor til disse spørsmålene.  

 

Spørsmål 9 og 10: 9) Føler du at du har kunnskap om LGBT+ miljøet og pride? 10) Hvis du 

svarte 2-5 på spørsmålet: oppsøkte du kunnskapen selv eller ble du opplyst om den? 
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Her går jeg nærmere sakens kjerne og forsøker å undersøke hvorvidt meningene som 

kommer fram av tidligere spørsmål kan være påvirket av manglende kunnskap. Et 

interessant perspektiv er hvorvidt man er en person som oppsøker kunnskap på egenhånd, 

dette er noe jeg valgte å ha med for å kunne måle opp mot de som ikke oppsøker kunnskap 

selv og samtidig se på om de har noen fra LGBT+ miljøet i omgangskrets eller nær relasjon, 

da dette ikke nødvendigvis betyr at man ikke oppsøker kunnskap selv - kun at man har fått 

den uten å oppsøke den. Dette er noe som er interessant å se opp mot hverandre, helt av 

egen interesse. 

 

Spørsmål 11, 12 og 13: 11) Påvirker din kunnskap eller mangel på kunnskap hvordan du 

stiller deg til LGBT+ miljøet og Pride? 12) Hvis du har mulighet, utdyp svaret på spørsmålet 

ovenfor. 13) Hvis du har kunnskap om LGBT+ miljøet - tror du selv dette har gjort deg mer 

aksepterende? 

Å få respondenten til å vurdere selv hvorvidt dette er noe som påvirker deres holdninger er 

et perspektiv jeg ønsker å utforske i både spørsmål 11 og 13, selv om jeg forstår at det har 

sine begrensninger å stille spørsmålet så kort og at et dybdeintervju ville latt meg observere 

bedre og være en del av resonnementet til respondenten på en mer utdypende måte. Derfor 

valgte jeg å ha en seksjon hvor respondenten selv kan utdype dersom de ønsker å dele av 

resonnementet, hvilket ville gi meg et bedre overblikk ala det jeg ville fått dersom jeg satt 

ovenfor intervjuobjektet og kunne observere reaksjonene.  

 

Spørsmål 14: Er det en markedsføring/reklame av Oslo Pride du har lagt spesielt merke til? 

Eventuelt hva besto den av og hvorfor la du merke til den? 

Dette er et spørsmål som går på å avdekke hva folk legger merke til når det kommer til 

reklame, og også for å avdekke om den kampanjen jeg anser som mest kunnskapsrik ble lagt 

merke til. Kampanjen foregikk i 2019, under 50-års jubileumet til Stonewall-opprørene, og 

ble produsert av Hausmann reklamebyrå. "En historie verdt å kjempe for!" var slagordet, og 

kampanjen besto av en film som viste pride-sekvenser opp gjennom årene, instagram-bilder 

som fortalte forskjellige historier og milepæler på en egen instagramkonto for anledningen 

samt et par lydsnutter fra seniorer i LGBT+ miljøet som forteller øyeblikk de husker godt. 

Hausmann skriver følgende: "Målet for kampanjen var at dagens unge skulle få en nærhet til 

historien, og alle kampene som ble kjempet for at vi skal være der vi er i dag." (2018).  
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Spørsmål 15, 16, 17 og 18: 15) Har du deltatt på Pride (parade eller event)? 16) Hvis ja, har 

du lyst til å delta igjen? 17) Hvis ja, hvorfor deltar du på pride? 18) Hvis nei, hva er årsaken til 

at du ikke har deltatt? 

Denne spørsmålsrekken handler hovedsakelig om å avdekke korrelasjonen mellom om 

respondentene er positive til LGBT+ miljøet, pride og parade. Jeg ønsker å avdekke om jeg 

kan se et gap mellom LGBT+ miljøet og pride mot paraden i seg selv.  

 

Spørsmål 19: Identifiserer du deg selv som noe annet enn heterofil/heteroseksuell? 

Dette handler også om bias, i form av status-quo bias. Min antagelse er at når man selv er en 

del av LGBT+ miljøet innehar man kunnskap om temaet og er positiv til det, selv om dette 

ikke nødvendigvis gjelder alle vil jeg anta at det gjelder flesteparten. Det er også sånn at 

enkelte skeive personer fortsatt finner deres egen seksualitet så uakseptabel at de holder 

det unna sin egen bevissthet og sin egen offentlige personlighet. (Drescher 2004). Jeg velger 

å ha med dette spørsmålet på bakgrunn av hvor langt vi har kommet i dag og at jeg antar 

flesteparten vil ha et bias når de svarer på disse spørsmålene om de er skeive. 

 

3.5 Utvelgelse av respondenter 

Min taktikk var å dele undersøkelsen på egne sosiale medier kontoer samt be enkelte i min 

omgangskrets i forskjellige aldersgrupper dele på sine sosiale medier. Jeg prøvde å kartlegge 

om det var muligheter for å bruke noen sitt nyhetsbrev eller lignende til å legge ved 

spørreundersøkelsen, og endte med å vurdere det dithen at det ikke var hensiktsmessig med 

tanke på at de eneste som logisk sett kunne hatt bruk for dataen jeg innhentet eller kunne 

ha delt spørreundersøkelsen uten fordeler var Oslo Pride/Foreningen Fri. De har stor 

bestanddel av LGBT+ miljøet som medlemmer og jeg ønsket helst stort sett svar fra de som 

ikke er en del av LGBT+ miljøet. Ved bruk av kvalitativ metode kunne det vært interessant å 

snakke med noen som er en del av LGBT+ miljøet og reflektere over deres oppfattelse av 

kunnskap rundt tema, samtidig har ikke jeg tro på at statistikk i den formen jeg ønsket ville 

vært representativ dersom det var mange fra LGBT+ miljøet som tok undersøkelsen.  

En metode jeg ikke hadde ressurser nok til å bruke, er å gjøre slik Statistisk Sentralbyrå 

eksempelvis gjør, å treffe bredt på geografi, kjønn, bakgrunn og andre faktorer. Dette ville 

gitt et mest representativt svar.  
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3.6 Autentisitet og troverdighet - kildekritiske vurderinger. 

Grønmo går gjennom en rekke typer av kildekritiske vurderinger, hvor nøkkelordene er 

tilgjengelighet, relevans, autentisitet og troverdighet (Grønmo 2016). Tilgjengelighet var ikke 

en problemstilling med tanke på at mitt ønske var å nå ut til så mange som mulig og i så bred 

aldersgruppe som mulig, og dermed hadde jeg mange muligheter for hvordan jeg skulle 

distribuere min spørreundersøkelse. Når det kommer til relevans gjorde jeg som tidligere 

nevnt et valg om å ikke bruke tilgjengelige kilder som Oslo Pride eller FRI sitt nyhetsbrev eller 

kanaler til å distribuere min spørreundersøkelse da jeg ikke ønsket nevnte målgruppe, som 

var min refleksjon rundt relevans. Når det kommer til autentisitet så har jeg valgt å ha en 

anonym undersøkelse, som gjør at jeg har sikret etter beste evne at jeg kan stole på at kilden 

er autentisk og har svart etter beste evne. Noe som kan sette tvil til autentisitet ville 

eksempelvis vært å ha en spørreundersøkelse hvor man tilbyr premie for å svare på 

undersøkelsen, eller ber om ærlige tilbakemeldinger på forhold som angår relasjoner 

mellom mennesker og ikke har anonym undersøkelse. Troverdigheten til mine respondenter 

er så god den kan være, den er anonym og den er formidlet gjennom flere forskjellige 

personer samt på flere forskjellige kanaler.  

 

3.7 Reliabilitet og validitet 

Larsen sier følgende: "..det er to ting som det er veldig viktig å ta hensyn til, nemlig at vi 

sikrer høy grad av validitet og reliabilitet." (2012). Når det kommer til validitet så handler det 

om å sikre gyldighet eller relevans, når det kommer til å stille de riktige spørsmålene slik at 

dataen vi samler inn treffer problemstillingen vi ønsker å utforske. Min problemstilling 

krever en holdningsundersøkelse og en kartlegging av tankene til et representativt utvalg av 

samfunnet. Det er noen spørsmål jeg ikke anser som like relevant, som jeg kommer tilbake 

til i resultat-delen. Validiteten kunne vært bedre dersom jeg hadde ressurser til å velge ut 

respondenter basert på geografi, bakgrunn og andre relevante faktorer. Allikevel vil jeg si at 

med de ressursene jeg hadde tilgjengelig fikk jeg god spredning i alder og validiteten er god.  

 

Reliabilitet handler på samme måte som validitet om kvaliteten på dataen som har blitt 

samlet inn, men når det kommer til reliabilitet handler det om å sikre nøyaktighet eller 

pålitelighet (Larsen 2012). Å sikre at spørsmålene er stilt på korrekt måte og at 
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svaralternativene er presise er avgjørende, og etter nøye vurderinger kan jeg påstå at det er 

høy reliabilitet i undersøkelsen som ble distribuert i forbindelse med denne oppgaven.  

 

4.0 Resultater 

Jeg vil i dette avsnittet gå gjennom resultatene av spørreundersøkelsen, og kartlegge hvert 

enkelt spørsmål hver for seg. Dette vil gi et grunnlag for senere analysedelen hvor jeg samler 

resultatene og hva de betyr for problemstillingen min. Jeg vil gå nærmere inn på en 

vurdering av hvordan resultatene bidrar til å bistå meg i svaret på problemstillingen min med 

tanke på utformingen av spørreundersøkelsen på et senere tidspunkt.  

 

Noen spørsmål er valgfrie, i disse tilfellene vil jeg spesifisere hvor mange som har svart på 

spørsmålet, i alle andre tilfeller er antallet svar forenlig med antallet respondenter på 

spørreundersøkelsen, hvilket var 250 stykker. Det vil også bli utdypet hvilke skalaer som er 

brukt under hvert enkelt spørsmål.  

 

Figur 1: Spørsmål 1. Hva er alderen din? (Obligatorisk) 

    
61-70 = 4,4% 

71+ = 2% 

 

Som vi ser av tallene er det det jeg vil kalle jevn fordeling på aldersgruppene, også med 

tanke på at jeg har delt de tre første aldersgruppene i færre år enn de andre, tatt i 

betraktning psykologien i det å være i samme aldersgruppe. Vi ser at de øvre aldersgruppene 

er mindre representert, 61-70 og 71+, dette må vi anta er på bakgrunn av hvor mange i den 

aldersgruppen som er tilstede på sosiale medier generelt. Statistikken forteller oss at blant 

de som er 65-74 år er 33% daglig tilstede på sosiale medier, og 75-79 år er det 17% ifølge 
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Statistisk Sentralbyrå (Røgeberg 2018). Dette er allikevel ikke et representativt utvalg med 

tanke på at undersøkelsen er sendt ut i mitt og mine bekjentes nettverk, ikke valgt ut slik 

Statisk Sentralbyrå eksempelvis ville dekt forskjellige geografiske, og bakgrunnsdata. 

Jeg vil ikke ta i betraktning alderen på hvert enkelt spørsmål, da det jeg ønsker å kartlegge 

på tvers av aldersgruppene og befolkningen som en enhet.  

 

Figur 2: Spørsmål 2. Har du hørt om Pride? (Obligatorisk) 

     
Hensikten med dette spørsmålet er å avdekke hvorvidt respondentene har grunnlag for å 

svare på resten av spørsmålene i spørreundersøkelsen, og her er det med 100% ja avdekket 

allerede at respondentene har et grunnlag. Dette er noe som derfor ikke vil ha en påvirkning 

på resten av spørreundersøkelsen.  

 

Spørsmål 3: Hvis ja, hvor/hvordan hørte du om Pride? (Valgfritt) 

236 svar. 

En gjennomgang av alle svarene gjør at tre ting går igjen: media/nyhetsbilde, venner/kjente 

og å ha observert pride-eventer eller parade i bybildet/på sosiale medier. Av alle svarene så 

fikk jeg kartlagt det jeg ønsket rundt om det var LGBT+ organisasjoner eller markedsføringen 

dere som gjorde Pride kjent for befolkningen. Det finnes ikke et klart ja som svarer at det er 

markedsføring som har gjort dem klar over pride, selv om man kan se observasjon av pride i 

seg selv som et svar som fortelle at LGBT+ organisasjoner har gjort dem klar over det, dog 

var det kampanjer eller lignende jeg var ute etter.  
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Figur 3: Spørsmål 4. Hvordan stiller du deg til LGBT+ miljøet? (Obligatorisk) 

 
Her ble det oppgitt en skala hvor 1 er negativ og 5 er positiv.  

 

Gjennomsnittssvaret på dette spørsmålet er 4,53. Av de som svarte to eller mindre på dette 

spørsmålet (seks respondenter) vil jeg sammenligne med svaret på spørsmålet om man har 

noen man er glad i som er en del av LGBT+ miljøet - fire av de seks svarte nei på dette 

spørsmålet. Med tanke på at det var såpass få som stilte seg negativ er det vanskelig å 

komme til en konklusjon basert på svartallene.  

 

Figur 4: Spørsmål 5. Hvordan stiller du deg til Pride generelt? (Obligatorisk) 

 
Her ble det oppgitt en skala hvor 1 er negativ og 5 er positiv.  

 

Gjennomsnittet på 4,51 forteller at det ikke er stor forskjell fra spørsmål fire, allikevel er jeg 

interessert i å følge videre min påstand om at kunnskap er innsikt og sammenligne med 

svaret på spørsmål åtte. Her er det fire av tolv som svarer at de har noen i nær relasjon/noen 

de er glad i som er en del av LGBT+ miljøet. Det er samme statistikk som på forrige spørsmål, 

en tredjedel.  



 20 

 

Figur 5: Spørsmål 6. Hvordan stiller du deg til paraden? (Obligatorisk) 

 
Her ble det oppgitt en skala hvor 1 er negativ og 5 er positiv.  

 

Her faller gjennomsnittet ytterligere, til 4,30. Jeg vil fortsette sammenligningen med 

spørsmål åtte, og her ser jeg at åtte av sytten har noen i nær relasjon eller noen de er glad i 

som er en del av LGBT+ miljøet. Statistikktrenden endrer seg i dette spørsmålet og det er 

nede på nesten halvparten.  

 

Figur 6: Spørsmål 7. Tilhører noen i din omgangskrets LGBT+ miljøet? (Obligatorisk) 

 
Dette spørsmålet ble stilt både for å avdekke hvorvidt kunnskapen om LGBT+ miljøet, pride 

og paraden ble påvirket av personlige årsaker. Det er hovedsakelig viktig i relasjon med de 

andre spørsmålene og svaret på dette i seg selv forteller kun hvor mange av respondentene 

som kjenner noen i LGBT+ miljøet. 
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Figur 7: Spørsmål 8. Hvis ja, er dette noen du er nære/er glad i? (Valgfritt) 

      
214 svar.  

 

At noen kjenner noen i LGBT+ miljøet er interessant i forholdet mellom kunnskap og 

toleranse/aksept, dog er dette oppfølgingsspørsmålet det viktigste da det gjerne er de man 

står nærmest man lærer mest av. Dette spørsmålet blir brukt hovedsakelig i relasjon med 

andre spørsmål i spørreundersøkelsen og resultatene av dette blir avdekket der det er 

relevant for andre spørsmål. 

 

Figur 8: Spørsmål 9. Føler du at du har kunnskap om LGBT+ miljøet og pride? (Obligatorisk) 

 
Dette er en mer direkte vinkling mot problemstillingen, hvor det avdekkes hvor mange av 

respondentene som føler at de har kunnskap om LGBT+ miljøet og pride. De respondentene 

som svarte en eller to på dette spørsmålet, hadde gjennomsnitt 3,76 på spørsmål fire, 3,72 

på spørsmål fem og 3,56 på spørsmål seks. Dette til sammenligning med de resterende 

respondentene som hadde gjennomsnitt 4,6 på spørsmål fire, 4,6 på spørsmål fem og 4,4 på 

spørsmål seks.  
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Figur 9: Spørsmål 10. Hvis du svarte 2-5 på spørsmålet: oppsøkte du kunnskapen selv eller ble 

du opplyst om den? (Valgfritt) 

 
En avklarende statistikkopplysning: 59 av respondentene som avga svar fra 2-5 svarte begge 

alternativene, dermed er det 66 som kun oppsøkte kunnskapen selv og 125 som kun ble 

opplyst om den. Resultatet er at omtrent to tredjedeler har oppsøkt kunnskap selv, fremfor 

å bli opplyst av eksempelvis markedsføring.  

 

Figur 10: Spørsmål 11. Påvirker din kunnskap eller mangel på kunnskap hvordan du stiller 

deg til LGBT+ miljøet og Pride? (Obligatorisk) 

     

Dette er tall som vil kunne tas i bruk i analysen av resultatene og oppgaven, alene forteller 

de prosentandeler.  

 

Spørsmål 12: Hvis du har mulighet, utdyp svaret på spørsmålet ovenfor. (Valgfritt) 

109 svar.  

Et svar jeg vil trekke fram her, er en respondent som uttrykker at h*n har kjent/kjent til 

homofile siden h*n var liten og at det for h*n er normalt på lik linje som forskjellige hår- og 

kroppsfasonger. Denne respondenten svarte også ja på at h*n har kunnskap. En annen 
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respondent sier at jo mer h*n lærer jo mer forstår og respekterer jeg, h*n svarte også ja på 

at h*n har kunnskap. Et tredje konkret svar jeg velger å trekke fram er en respondent som 

svarte at med kunnskap får man svar på spørsmål som kanskje er litt vanskelige, tabubelagte 

eller rett og slett litt skumle - spørsmålene får riktig svar og uvitenheten og usikkerheten 

viskes ut. Denne respondenten hadde også svart ja på at h*n hadde kunnskap. Alle disse 

svarene samsvarer med at kunnskap har bidratt til positiv holdning ovenfor LGBT+ miljøet og 

pride.  

Mange svarer også med forskjellige formuleringer at de ikke trenger kunnskap for å støtte 

grunnleggende menneskesyn (disse respondentene har svart ja på om de har kunnskap), dog 

viser dette meg som tolker av svarene at de har innsikt i og dermed kunnskap om at dette er 

grunnleggende menneskesyn - som lener mot egen påstand om at kunnskap er et steg på vei 

mot toleranse og respekt. 

 

Figur 11: Spørsmål 13. Hvis du har kunnskap om pride og LGBT+ miljøet - tror du selv at dette 

har gjort deg mer aksepterende? (Valgfritt) 

     
249 svar. 

Dette avdekker hva respondentene selv føler om kunnskap og om de har et forhold til om 

det har påvirket deres syn på det. Samtidig er det vanskelig å få et tydelig resultat når selv de 

som mener de ikke har kunnskap (se spørsmål 9) har svart på spørsmålet. Dette gjelder 7 av 

249 respondenter og det er derfor en liten avviksprosent.    

 

 

 

 



 24 

Spørsmål 14: Er det en markedsføring/reklame av Oslo Pride du har lagt spesielt merke til? 

Eventuelt hva besto den av og hvorfor la du spesielt merke til den? (Valgfritt) 

123 svar. 

En del nevner her selve pride-flagget som på mange måter er et symbol og ikke en 

markedsføring, dog viser det seg at respondentene anser det som noe de legger spesielt 

merke til og da kan det med velvilje ansees som markedsføring, noe et par respondenter selv 

påpeker. Det er en som nevner Gå for meg kampanjen, og flere som nevner sosiale medier 

arrangement og filmer, ellers er det ingen som har lagt merke til Oslo Pride 

markedsføring/reklame. Det største flertallet sier at de ikke har lagt merke til noe. 

 

Figur 12: Spørsmål 15. Har du deltatt på pride (parade eller event)? (Obligatorisk) 

     
Resultatet av dette spørsmålet er mulig å sette i relasjon med andre spørsmål, dog er det 

vanskelig å si om denne spørsmålsrekken (spørsmål femten, seksten og sytten og atten) har 

med geografisk plassering å gjøre og derfor er ikke resultatet fullt til å stole på slik jeg har 

avklart i reliabilitetsdelen.  

 

Figur 13: Spørsmål 16. Hvis ja, har du lyst til å delta igjen? (Valgfritt) 

    
132 svar. 
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På forrige spørsmål er det 81 respondenter som avgir svaret ja, og på dette spørsmålet er 

det 132 svar, det er noe jeg vil kalle et ikke entydig resultat som er vanskelig å tolke til et 

bidrag til analysen.  

 

Spørsmål 17: Hvis ja, hvorfor deltar du på Pride? (Valgfritt) 

74 svar.  

Her vil jeg starte med å trekke fram et representativt svar, hvor respondenten sier h*n deltar 

for å være sammen med venner av alle "kategorier", fordi det er morsomt, for å vise 

solidaritet og fordi jeg føler meg inkludert. Dette oppsummerer de fleste svarene på dette 

spørsmålet, resultatet viser at respondentene deltar både ønske om å delta på noe som 

anses å være en folkefest og for å støtte en viktig sak.  

 

Spørsmål 18: Hvis nei, hva er årsaken til at du ikke har deltatt? (Valgfritt) 

140 svar.  

Flere nevner at de ønsker å delta, og ikke har hatt anledning både på grunn av 

arbeidssitusjon og avstand til pride-arrangementer. Flere nevner også at de ikke føler det er 

interessant/ikke føles relevant. Noen få nevner at de ikke er glade i store folkemengder og 

derfor ikke kan/velger å ikke delta. Dette oppsummerer svarene og blir grunnlag for analyse. 

 

Figur 14: Spørsmål 19. Identifiserer du deg selv som noe annet enn heterofil/heteroseksuell? 

(Obligatorisk) 

     
Usikker: 4,4% 

 

Av de som tok undersøkelsen er det 15,6% som er en del av LGBT+ miljøet, dette vil jeg 

sammenligne med svaret på spørsmål fire, fem og seks hvor det avklares om man er positiv 
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eller negativ til LGBT+ miljøet, pride og paraden. Her er det lite forskjell, da de som svarte 

nei eller usikker på dette spørsmålet hadde 4,48 i gjennomsnitt på spørsmål fire, 4,49 på 

spørsmål fem og 4,27 på spørsmål seks. De som svarte ja på dette spørsmålet hadde 4,79 i 

gjennomsnitt på spørsmål fire, 4,66 på spørsmål fem og 4,53 på spørsmål seks.   

Jeg vil også sammenligne med spørsmål ni, hvor det avklares om man føler man har 

kunnskap til LGBT+ miljøet og pride. Her ser vi at de som svarte nei eller er usikre på dette 

spørsmålet, har et gjennomsnitt på 3,52 på spørsmål ni, mens de som svarte ja har et 

gjennomsnitt på 4,18. Dette avdekker at de som er en del av LGBT+ miljøet har et noe 

høyere kunnskapsnivå. 

 

5.0 Analyse  

Under analysen vil jeg bruke teorien som er presentert i oppgaven til å drøfte hvorvidt 

kunnskapsformidling i markedsføringsperspektiv vil kunne bidra til å skape mer aksept og 

toleranse ovenfor en folkegruppe som har levd i mange år med et minimum av aksept for sin 

seksuelle orientering. Metoden som jeg har gjort rede for og teoriforankret vil drøftes, 

sammen med teori, for å skape et bedre bildet rundt hvorvidt dette er mulig og om 

kunnskap i det hele tatt bidrar i dette perspektivet. Resultatene av spørreundersøkelsen er 

presentert for å kunne skape et bedre bilde i denne sammenhengen.  

 

Problemstillingen er som følger:  

Vil markedsføring som fokuserer på formidling av kunnskap kunne skape bredere aksept og 

toleranse for LGBT+ miljøet og tilhørende pride-arrangementer?  

 

Det fremkommer av funnene i spørreundersøkelsen at det som står sterkest i merkevaren 

hos Oslo Pride er regnbueflagget, det er et symbol mange nevner som markedsføring de har 

sett opp gjennom og som de kjenner igjen umiddelbart. Ut ifra det merkevareteorien sier er 

en god merkevarebygging å skape en fargepalett eller et valgt tegn (gjerne en kombinasjon 

av flere) som gjør at de blir gjenkjent enkelt. Dette er ikke et symbol som er utelukkende 

Oslo Pride sitt, dog er det symbolet for alt engasjement rundt LGBT+ og pride som startet i 

New York for 51 år siden. Av det respondentene forteller kan vi derfor med trygghet 

anerkjenne at det er en merkevare med en sterk identitet da regnbuefargene er direkte 

knyttet til LGBT+ organisasjoner.  
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 Samtidig sier teorien om merkevare at en endring i hvordan vi bygger merkevare har 

skjedd de siste årene som følge av den stadig raskere utviklingen i samfunnet, og at 

relasjonen til kunden blir stadig viktigere. I tilfeller som organisasjoner som kjemper for 

rettigheter og representerer en spesifikk folkegruppe er det spesielt viktig å kunne skape 

relasjoner for å kunne komme lengre i kampen man står i, og for å skape aksept og 

toleranse. Vi kan se at respondentene som har svart på hvordan de fikk høre om pride, i 

svært liten grad har hørt om dem gjennom markedsføring fra avsender som i dette tilfelle er 

LGBT+ organisasjoner som Oslo Pride eller FRI. Det forteller at det er rom for mer 

markedsføring fra deres side, og hva slags markedsføring vil jeg utdype ytterligere. 

 

Når vi ser på funnene av hvor positive respondentene er til LGBT+ miljøet, pride og paraden, 

ser vi tydelig en forskjell. Vi ser at respondentene er stort sett positive til LGBT+ miljøet, 

stort sett positive til pride, og litt mindre positive til paraden. Min påstand var i forkant at de 

som ikke innehar kunnskap om LGBT+ miljøet heller ikke er positive til det på bakgrunn av at 

kunnskap er et steg på vei til toleranse for noe man i utgangspunktet ikke forstår. I forhold til 

de andre spørsmålene i denne kategorien var spørsmålet om positivitet til LGBT+ miljøet det 

som hadde høyest gjennomsnitt, det var også en påstand i forkant av undersøkelsen basert 

på opplevelsen av mediefremstillingen rundt den tiden paraden finner sted. Paraden får, slik 

jeg har henvist til tidligere, årlig protester for sin synliggjøring og meningene som dukker opp 

i mediebildet på denne tiden viser at dette er noe selv de som stiller seg nøytrale/positive til 

LGBT+ miljøet syns blir i overkant mye. 

 En sammenligning av funnene når det kommer til hvorvidt respondentene føler de 

innehar kunnskap om LGBT+ miljøet og pride med svarene på hvorvidt de er positive til 

LGBT+ miljøet, pride eller paraden, viser tydelig at de som innehar lite eller ingen kunnskap 

har et gjennomsnitt som er betydelig lavere enn de som føler de innehar kunnskap. Dette er 

det mest direkte svaret det er mulig å få ut fra denne spørreundersøkelsen på om kunnskap 

bidrar til aksept/toleranse. Markedsføringsteori forteller at for å selge en idé må man være 

kundeorientert og være kjent med kundenes holdninger i forkant av markedsføringen for å 

nå gjennom til målgruppen, noe som i dette tilfellet innebærer at de vi ønsker å påvirke 

trenger kunnskap. Dette fremkommer av funnene hvor vi som nevnt tydelig ser at det ligger 

et bias i å være nære noen som er en del av LGBT+ miljøet, da de har mer kunnskap om 

emnet. 
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Resultatene viser at mange er nysgjerrig og oppsøker kunnskap selv, og at respondentene 

selv er delt når det kommer til hvorvidt de selv mener at sin mangel på kunnskap/at de 

innehar kunnskap påvirker deres syn på LGBT+ miljøet og pride. Flere av de som svarer nei 

begrunner dette med at de ikke trenger kunnskap for å støtte grunleggende menneskesyn, 

mens flere av de som svarer ja forteller at uvitenhet og usikkerhet som i utgangspunktet kan 

skape negativitet gjerne viskes ut av kunnskap. Dette bekrefter at de som i utgangspunktet 

er negative til LGBT+ miljøet og pride vil trenge kunnskap for å kunne akseptere eller 

tolerere det. De som svarer nei har begrunnelser som gir grunn til å tro at de fikk 

kunnskapen i tidlig alder og dermed ikke anser det som kunnskap, heller et helt normalt 

menneskesyn, hvilket lener mot min påstand ytterligere. Respondentene svarer også stort 

sett at de tror det har gjort dem mer aksepterende dersom de innehar kunnskap.  

 

Teorien om merkevare forteller altså at vi må skape relasjoner med kundene, og uten at de 

vi ønsker å nå er positive til det vi skal formidle er ikke dette mulig. Basert på funnene i 

denne oppgaven kan jeg nå si at dersom det blir formidlet mer kunnskap i markedsføringen 

og merkevarebyggingen, så vil det bidra til positivitet til saken som skal formidles, og det vil 

være lettere å skape aksept og toleranse.  

 

Når resultatene var som de var når det kommer til kunnskapsnivået, må jeg si at jeg mener 

det er mye kunnskap som kan formidles, og jeg håper at det en dag er mulig å komme 

utenom stereotypiene for de som ikke har noen fra LGBT+ miljøet rundt seg. Det vi 

eksempelvis ser i reklame- og markedsføring generelt når det kommer til lesbiske er et 

absolutt minimum, og det vi ser er ofte stereotyper som vi bør unngå (Roderick 2017). 

Derfor er det rimelig å påstå at dersom LGBT+ organisasjonene får distribuert 

kunnskapsformidling gjennom reklame, hvor målgruppen går utenfor deres egne følgere - at 

dette vil bistå i prosessen for å skape bredere aksept og toleranse for denne folkegruppen 

generelt, ikke bare for å treffe med egne arrangementer og budskap. Vi trenger mangfold i 

formidlingen vår, og kunnskap er veien å gå for å gjøre dette mulig.  
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6.0 Refleksjon rundt eget arbeid 

Her vil jeg dele mine tanker om hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes, og/eller om 

det er noe jeg ville undersøkt videre om det skulle bli et alternativ. 

 

Når det kommer til egen undersøkelse av fenomen, ønsker jeg at jeg hadde avgrenset mer 

tydelig, eksempelvis til Oslo Pride. Dette var en fortløpende vurdering jeg foretok underveis, 

om jeg skulle snevre inn ytterligere for å kunne få mer konkrete svar. Samtidig har jeg også 

brukt dem i oppgaven som eksempel, og til spørsmål i spørreundersøkelsen for å ha noe 

konkret å bruke.  

 

Det første jeg ville gjort videre var å skape et bredere grunnlag når det kommer til metode. 

Jeg mener det er hensiktsmessig å både ha fokusgrupper som kan utdype svarene på 

spørreundersøkelsens spørsmål ytterligere, hvor man kan observere uttrykk og refleksjoner 

underveis og ha dybdeintervju med Oslo Pride og/eller Fri sin ansatt-stab. Dette vil skape et 

overblikk over både den siden som ønsker å bli godtatt som en naturlig del av samfunnet, 

deres opplevelse av hva slags hat eller mangel på kunnskap som skaper fiendtlige 

situasjoner, og å få en forståelse av den siden som mangler kunnskap. Det er viktig å se en 

situasjon fra alle sider, og i dette tilfellet avdekker spørreundersøkelse deler av den - dog vil 

det trengs kvalitative resultater for å kunne avdekke alle sider. 

 

Selve utformingen av spørreundersøkelsen krevde mer enn jeg i utgangspunktet antok. Det 

tok tid å formulere spørsmål slik de burde være formulert, og selv om jeg vurderte den over 

lengre tid før jeg gjorde den tilgjengelig for respondentene, opplever jeg at jeg i etterkant 

tenker at det er flere spørsmål som kunne vært interessant å ha fått svar på til 

sammenligning med andre spørsmål respondentene svarte på. Valget om å ikke spørre om 

kjønn, var en bevisst handling som gikk ut på at jeg ikke ønsket å se på kjønnsforskjellene, 

men samfunnet som en helhet. Alder var det viktigste, mest for å sørge for en god spredning 

i alder. Det handler også litt om saken som kjempes, likestilling for alle kjønn og seksuelle 

orienteringer, dersom vi alltid stiller kjønn som en faktor og bedømmer på bakgrunn av den 

så er vi heller ikke likestilt. Jeg vil også legge til at spørsmål 15, 16, 17 og 18 ikke virker like 

relevant for oppgaven som tiltenkt og at det er spørsmål jeg kunne sløyfet/omformulert.   
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8.0 Vedlegg 

8.1 Spørreundersøkelse 
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