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ABSTRACT	  
Titel: Reagera då för fan! – En kvalitativ studie om provokation som 
marknadskommunikationsstrategi 
 
Författare: Maria Norlin och Steven Persson 
 
Kurs, termin och år: Kandidatuppsats, HT 2013 
 
Antal ord i uppsatsen: 21 879 
 
Problemformulering och syfte: Det blir svårare och svårare att fånga människors 
uppmärksamhet på grund av den stora mängden medialt brus i samhället. Provokation 
används som ett angreppssätt för att försöka nå igenom. Syftet med denna studie är att 
genom fyra kampanjer undersöka hur provokationsmarknadsföring använts samt varför det 
används i syftet att skapa samhällsdebatt. 
 
Metod och material: Studien använder sig av metodtriangulering i form av kvalitativa 
samtalsintervjuer, fokusgruppsintervjuer och en kvantitativ innehållsanalys. 
 
Huvudresultat: De studerade byråerna använder provokation medvetet i kampanjerna och 
studiens representanter för allmänheten har uppfattat kampanjerna som provocerande. 
Fyra faktorer, varav tre sammanhängande, ligger till grund för att 
provokationsmarknadsföring används. Den första faktorn är att en liten mediabudget gör 
att det är nödvändigt för uppdragsgivaren att nå ut på alternativa sätt. Det leder till de två 
andra faktorerna som innebär att byråerna har som mål att kampanjerna ska få medialt 
utrymme för att sprida budskapen och för att intressera media används provokation som 
strategi. Den fjärde faktorn syftar till att använda provokation för att väcka känslor hos den 
slutgiltiga målgruppen. Både studiens representanter för allmänheten och personer från de 
intervjuade byråerna anser att provokationen i kampanjerna måste vara motiverad och 
förankras i ett behjärtansvärt ändamål. 
 
Nyckelord: Provokationsmarknadsföring, provokation, provocerande, kampanjstrategi, 
opinionsbildning, marknadskommunikation, media advocacy, dagordningsteorin, shock 
tactics, samhällsdebatt, opinion. 
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1.	  INLEDNING	  OCH	  PROBLEMFORMULERING	  

Denna introduktion behandlar studiens tema, dess relevans inom den vetenskapliga grenen och dess relevans 
för samhället. Kort redogörs det för svårigheten att nå ut till människor, hur provokation ofta är det som 
får oss uppmärksamma på ett budskap och vilka kanaler i samhället som förser människor med 
information om världens händelser. 
 
Introduktion  
Vi kan genom våra egna observationer se att vi varje dag möts av företag och 
organisationer som försöker fånga vår uppmärksamhet i den stora mängden av 
kommunikation som sänds ut. Bara genom att se till oss själva och vad vi reagerar på så kan 
vi se att vissa har lyckats nå fram och att andra inte gjort det. Vi ignorerar kommunikation 
och reklam som vi inte tycker är relevant för oss men ändå lyckas vissa att få vår 
uppmärksamhet trots att det handlar om ett ämne som vi inte i vanliga fall skulle reagera 
på. Vi har själva upptäckt att det många gånger handlar om framför allt kommunikation 
som har en provocerande attityd. Denna typ av kommunikation får oss att stanna till och 
fundera oberoende av vilket ämne som tas upp.  

Alla människor verkar reagera olika på samma budskap när de blir provocerade. Vissa 
blir förbannade medan andra tycker att det är ett bra och annorlunda sätt att nå ut med ett 
budskap. Vi har även kunnat se att media verkar intresserar sig för denna 
kommunikationsstrategi eftersom det har gått att läsa i tidningarna om kampanjer som 
provocerar fram reaktioner. Hur vi än vänder och vrider på det så ser det ut som om 
provokativ kommunikation lyckas ta sig igenom det brus av information som idag annars 
är så svårt att ta sig igenom. Men hur planerat är det att använda provokation som strategi? 

1.1.	  Problembakgrund	  
Mårtensson refererar till Wiio (1973) som menar att det blir svårare och svårare att fånga 
människors uppmärksamhet eftersom vi idag exponeras för mer information än vi kan 
bearbeta (Mårtensson, 2008:177). En stor del av den marknadskommunikation som sänds 
ut kommer från ideella organisationer som försöker skapa opinion i samhället (Dahlén & 
Lange, 2009:438). Det finns många olika strategier för hur en opinionskampanj ska 
utformas (Berg & Jonsson, 1991:267). 

Enligt Dahl, Frankenberger och Manchanda är det allmänt känt att chockerande reklam 
används i marknadskommunikation, särskilt i samhällskommunikation (Dahl, 
Frankenberger och Manchanda, 2003:268) och det har blivit en medveten strategi att 
chockera och provocera (Vézina & Paul, 1997:180). Denna typ av strategi används 
framförallt eftersom det är svårt att nå ut till målgruppen i dagens informationsflöde (Javed 
& Zeb, 2011:4). Det finns forskning som säger att det är effektivt med provokation som 
kommunikationsstrategi. 

Provokationen drar till sig uppmärksamhet och har en positiv effekt på hur en 
människa minns ett budskap (Dahl, Frankenberger & Manchanda, 2003:276). Samtidigt 
finns det forskning som tyder på att det kan ha negativa effekter. Den provocerande 
faktorn kan skapa en låg acceptans och ett ogillande (Vézina & Paul, 1997:178). Dahlén 
och Lange nämner att det kan innebära problem att använda upphetsning eftersom det kan 
uppfattas som stötande. Hjärnan skyddar sig genom att blockera information som skapar 
för stor upphetsning och mottagaren kommer därför inte att komma ihåg informationen 
(Dahlén och Lange, 2009:416). Trots att det finns delade meningar, om det är positivt eller 
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negativt att använda provokation i marknadskommunikation, så förekommer det i olika 
kampanjer. 

Opinionsskapare behöver inte alltid nå ut direkt till de människor vars beteende ska 
påverkas utan det går att rikta sig till indirekta målgrupper som i sin tur har möjlighet att 
påverka den stora målgruppens beteende (Dahlén & Lange, 2009:446-447). En sådan 
indirekt målgrupp kan vara media. Samhällsproblem behöver massmedias draghjälp för att 
få medborgare medvetna om problemen innan de kan klassas som samhällsproblem 
(Dearing & Rogers, 1996:2). Medierna ger oss kunskap och information om nya händelser 
som sker i världen och det som de rapporterar om blir även viktigt för samhället 
(McCombs, 2006:23). Det som tas upp på mediernas dagordning kan komma att skapa 
opinion (McCombs, 2006:156).  

Att skapa opinion i samhället kan därför ske på flera sätt, dels genom indirekta 
målgrupper så som journalister och media och dels genom att försöka påverka den direkta 
målgruppen så som allmänheten, politiker och makthavare. Hur har det arbetats med 
direkta och indirekta målgrupper och hur reagerar allmänheten på denna typ av 
marknadskommunikationsstrategi?  

Denna studie kommer att se hur provokation i marknadskommunikation används och 
varför det används när det kommer till att skapa opinion i samhälle. Studien kommer även 
att, med utgångspunkt ur några fall, bidra med en ökad förståelse om hur provokation 
använts som strategi i ett kommunikationsperspektiv. Det gör att denna uppsats är till nytta 
för de som tänkt använda provokation som strategi för att försöka skapa opinion. 

1.2.	  Syfte	  	  
Syftet med denne studie är att undersöka hur provokationsmarknadsföring använts samt 
varför det använts i syfte att skapa samhällsdebatt. 

1.3.	  Frågeställningar	  
För att besvara syftet ställs följande frågeställningar: 

- Hur har byråerna arbetat med provokation för att skapa opinion? 
- Hur uppfattar den direkta målgruppen denna typ av kampanjstrategi i de olika 

fallen? 
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1.4.	  Bakgrund	  
Detta kapitel beskriver kort en bakgrund om hur studiens fall förhåller sig till provokation och 
lagstiftning. Kapitlet beskriver även i korta drag de fall som studien omfattar med en beskrivning av fallens 
omfattning, material, kampanjskapare och uppdragsgivare. 

 
Vad som är provocerande varierar från person till person (Javed & Zeb, 2011:9). Det gör 
att inte alla kommer att uppfatta de kampanjer som valts till denna studie som 
provocerande. Definitionen som valts för vad som är provocerande utgår från studier om 
provokation i reklam och studier om chocktaktiker. 

Provocerande och chockerande marknadskommunikation bygger på samma faktorer, 
skillnaden är att chockerande marknadskommunikation går steget längre där målet är att 
skaka om sin publik. Ändå provocerar oftast chockerande marknadskommunikation sin 
publik vilket har gjort att vi i denna uppsats låter dem gå hand i hand men fokuserar på den 
provocerande aspekten. 

Kriteriet för att marknadskommunikation ska anses provocerande är att ett tabubelagt 
ämne tas upp (Vézina & Paul, 1997:180). Dahl, Frankenberger och Manchanda nämner att 
Gustafson och Yssel (1994) och Venkat och Abi-Hanna (1995) menar att ett kriterium för 
att reklam blir chockerande är att den förolämpar sin publik (Dahl, Frankenberger & 
Manchanda, 2003:268). För att bli chockerande ska reklammaterialet även överträda lagar, 
sedvänjor eller moral i kombination med att det överraskar (Dahl, Frankenberger & 
Manchanda, 2003:277). Även Javed och Hareen säger att det ska finnas med något 
överraskande element då det är en viktig del i vad som gör skillnaden mellan chockerande 
och en icke chockerande reklam (Javed och Hareen, 2011:1). 

Vézina och Paul nämner två till faktorer som spelar in för att reklam ska bli provokativ. 
Det ena är att reklam särskiljer sig från annan reklam och det andra är att det finns en 
tvetydighet där reklammaterialet kan tolkas på fler än bara ett sätt (Vézina & Paul, 
1997:179-180). Av dessa anledningar har vi valt att söka efter kampanjer som uppfyller så 
många av dessa faktorer som möjligt samt att de är kampanjer som är ute efter att skapa 
opinion och inte är vinstdrivande. Utifrån dessa kriterier har vi identifierat fyra kampanjer 
som vi baserar vår studie på. 

 
Lagstiftning kring hur marknadskommunikation får utformas 
Det finns lagar kring etik och moral för hur man får utforma reklambudskap. 
Konsumentverket (www.konsumentverket.se, 2013) skriver att: 
 

Marknadsföringslagen omfattar inte reklam som väcker anstöt eller kan uppfattas som olämplig av 
andra anledningar. Det kan exempelvis vara reklam som är diskriminerande eller som kan uppmuntra 
till olämpligt beteende hos barn. Denna typ av reklam kan anmälas till Reklamombudsmannen 
(Konsumentverket, 2013)  

 
Reklamombudsmannen använder sig i sin tur av ICC:s regelverk (2011:02) för reklam och 
kommunikation där det står: 
 

Slutligen täcker reglerna inte framställningar vars huvudsakliga ändamål är att vara underhållande 
eller utbildande och som således inte primärt har ett kommersiellt syfte, såsom film, böcker, 
tidskrifter och dataspel. (ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation) 

 
Detta betyder att de utvalda fallen för denna studie inte omfattas av marknadsföringslagen 
eftersom de inte har ett primärt kommersiellt syfte. Spelreglerna för hur en 
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opinionsbildande kampanj utformas kan därför skilja sig från vanlig kommersiell 
marknadsföring gällande etik och moral. Det medför att reklambyråerna själva sätter 
gränsen för hur omoralisk en kampanj får vara och inte. 
 
Kampanj: Miss Skinny  
Kampanjen Miss Skinny valdes för att den överraskar genom att utge sig för att vara något 
den inte är. Miss Skinny får därigenom en tvetydighet och kan tolkas på flera sätt. 
Kampanjen tar upp det tabubelagda ämnet ätstörningar och överstrider etiska och 
moraliska frågor när den säger att vi måste se ut på ett visst sätt för att passa in i samhället. 
Kampanjen använder samma bilder som alla modeföretag men för ett annat syfte och 
särskiljer sig därför från dessa. 

Miss Skinny är framtagen av reklambyrån Shout där uppdragsgivaren är riksföreningen 
mot ätstörningar, Frisk & Fri. Pontus Caresten, som arbetar på Shout, var copywriter i 
projektet och tog tillsammans med en art director fram idén till Miss Skinny. Kampanjen 
lanserades hösten 2013 och lät omgivningen tro att ett nytt klädföretag skulle komma ut på 
marknaden och att de bara sålde kläder till kvinnor i storleken ”zero”, det vill säga storlek 
32. Kampanjen bestod av flera delar i form av en annonsaffisch (se bilaga 8) som 
placerades i en busskur på Stureplan i Stockholm, en Facebook-sida som idag är nedstängd, 
en hemsida (se bilaga 9) och brev som skickades ut till kända bloggare. Brevet innehöll 
samma bild som på affischen fast i ett mindre format. I utskicket gick det att läsa: 

 

Miss Skinny riktar sig till självsäkra, unga kvinnor som inte är rädda för att sticka ut. Vi säger som 
det är. Vi välkomnar ett smalare ideal. Varje vecka får butiken in utvalda nyheter i size zero från 
hundratals varumärken – allt från internationella modehus till svenska designers. Kategorierna 
innefattar toppar, klänningar, jackor, byxor, jeans, kjolar och underkläder. (Miss Skinny, 2013) 

 
På hemsidan dyker först kampanjen för Miss Skinny upp, men efter en viss tid eller genom 
att klicka på sidan, så byts informationen ut och visar upp avsändaren Frisk & Fri. En 
informativ film går igång med information angående ätstörningar och vad som kan göras 
för att förebygga dem (www.miss-skinny.se/#, 2013). 
 
Kampanj: CP-ölet CPA  
Kampanjen CP-ölen CPA valdes för att den både förolämpar och överraskar sin publik med 
en nidbild av funktionshindrade. Att porträttera en funktionshindrad på ett negativt sätt 
gör även att kampanjen överskrider vad som ses som moraliskt korrekt i samhället. 
Kombinationen alkohol och funktionshinder är i sig ett tabubelagt ämne. 

Kampanjen skapades för Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL, av 
byrån Hey It’s Enrico Pallazzo och lanserades under sommaren 2013. Creative director 
Fredrik Ganslandt arbetar på Hey It’s Enrico Pallazzo och är den som tagit fram idé och 
koncept till kampanjen. Det är en fysisk produkt (se bilaga 6) som varit med på mässor och 
som nu säljs på utvalda krogar som uppfyller kriterierna för handikappanpassning. I 
kampanjen ingår en informationsfilm där fördomarna mot CP-skadade tas upp 
(www.vimeo.com/67311740, 2013). 
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Kampanj: Bordellen i Almedalen  
Kampanjen Bordellen i Almedalen valdes för att den berör det tabubelagda ämnet 
prostitution. Bordellen i Almedalen valdes även för att kampanjskaparna överraskade och bröt 
mot sociala normer genom att bygga upp en fysisk bordell. Kampanjen skapades av 
reklambyrån GyroHSR och PR-byrån Spotlight PR och lanserades under Almedalsveckan 
sommaren 2010. Projektet är framtaget av Christina Gillberg som har varit projektledare, 
Mats Gardmo som jobbat som copywriter samt Mats Wallin som har varit art director. 
Uppdragsgivaren bakom projektet var Järfälla Tjejjour. Då bordellen placerades under 
politikerveckan i Almedalen så överraskande den många och särskilde sig därigenom, 
främst då bordellen under 24 timmar stod okommenterad utan att det avslöjades vad den 
var till för eller vem som var avsändaren. Det medförde att de människor som såg 
bordellen kunde tolka den på flera olika sätt. 

Inifrån bordellen hade de monterat en kamera som sände live till en kampanjsida. I tre 
svenska tidningar, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten publicerade 
det tre helsidesannonser, samt en sida i Gotlandsnyheter (se bilaga 10 och 11). Detta 
kompletterades med en Facebook-grupp som gick under namnet “Inte sexköpare”. Det 
finns även en film som sammanställer kampanjen och vad den fått för medial 
uppmärksamhet (www.matsmats.se/matsmats/CASE_2.html, 2010).  

 
Kampanj: Deception by Marlboro 
Kampanjen Deception by Marlboro valdes för att den bryter moraliska gränser, dels genom att 
skapa en parfym som luktar cigarettfimpar och dels genom att olovligt lansera kampanjen i 
ett känt cigarettmärkes namn (se bilaga 4). Kampanjen överraskar sin publik genom att låta 
utvalda människor lukta på parfymen i tron att det är en vanlig parfym men som luktar 
cigarettfimp och särskiljer sig därigenom den från andra parfymer. Överraskningsmomentet 
innefattar även momentetet att inte avslöja avsändaren i den första delen av kampanjen. 

Kampanjen skapades av en gränsöverskridande arbetsgrupp av olika byråer och 
personer där kreatören och projektledaren Fredrik Forsling på byrån TANK/Y&R, 
tillsammans med Katja Sener, varit ansvariga för kampanjens grundidé. Kampanjen 
lanserades sommaren 2008 och handlar om hur tobaksindustrin framställer rökning på ett 
glamoröst sätt och hur de marknadsför sina varumärken genom andra produkter. 
Parfymlanseringen skedde genom fyra event i olika gallerior (se bilaga 5) och även en 
eventfest. Under kampanjen skapades också en informationsfilm 
(www.youtube.com/watch?v=sz2JZrLp9Q0, 2008). 
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2.	  TEORI	  OCH	  TIDIGARE	  FORSKNING	  	  
I denna del kommer vi presentera det teoretiska ramverk som studien utgår från. Inledningsvis presenteras 
angreppsättet Shock Tactics, som följs av opinionsbildning. Avslutningsvis redogör kapitlet för litteratur 
kring Media Advocacy och Dagordningsteorin. 

2.1.	  Shock	  Tactics	  
Under 1990-talet började en ny typ av taktik i marknadskommunikation dyka upp där fokus 
låg på att nå ut med sociala och politiska budskap. Pionjären var modeföretaget United 
Colors of Benetton, som i stället för att använda vanliga “modeaffischer” med produkter, 
visade bilder på orättvisor och sociala frågor i samhället. Dessa affischer visade upprörande 
bilder som bland annat berörde rasism, AIDS och krig. I vissa länder blev de förbjudna då 
de väckte för starka känslor. Samtidigt blev kampanjerna uppmärksammade och hyllade 
eftersom de skapade debatt kring ämnena. 

Trots att det var känsliga ämnen kom en debatt att bli större än de sociala frågorna som 
representerades och det var debatten om vad reklam bör innehålla. Denna taktik, som 
sedan kom att användas av flera andra märken, bland annat Diesel, FCUK och Body Shop, 
kom att kallas för Shock Tactics (Sandikci, 2011:42). I denna uppsats kommer Shock 
Tactics framöver att benämnas som chockerande taktiker. Denna taktik har använts runt 
om i världen för att skapa medvetenhet kring sociala frågor (Javed & Zeb, 2011:2). 

Sandikci skriver att Goldman och Papson år 1996 nämner att konsumenter blir mer 
kunniga om reklam och att det därför blir svårare för reklamskaparna att skapa reklam som 
drar till sig uppmärksamhet. Sandikci menar därför att reklamskapare vill skapa ångest hos 
målgruppen för att nå fram och chockerande taktiker används då för att slå igenom 
(Sandikci, 2011:43). 

Oliviero Toscani, som är mannen bakom United Colors of Benettons provocerande 
reklamkampanjer, säger själv att den enkla vägen att sälja en produkt eller tjänst är genom 
att anspela på sex. Att göra på det sättet är vanligt och en sådan reklam får då konkurrera 
med många andra liknande reklambudskap. Om ett budskap i stället är tillräckligt starkt och 
utmanande så kommer det att frammana diskussion (Toscani, 1995:39). 
 
Vad det är som gör att reklam blir chockerande 
Sandikci radar upp ett flertal forskare som menar att reklamvärlden har skalat bort alla 
politiska och sociala problem från det språk som sänds ut i reklam (Sandikci, 2011:44). 
Genom att byta ut reklam som människorna är vana att se och i stället visa sociala och 
politiska budskap där de inte brukar finnas så skapas en förvirring. Människorna vet inte 
om de ska se budskapen som om de representerar samma overkliga värld som den reklam 
de är vana vid eller om budskapet ska tas på allvar. Det gäller framför allt när bilder visas i 
reklam som normalt hör hemma i nyhetsvärlden och som annars inte visas i reklam. Att 
använda reklam på detta sätt är bara det chockerande eftersom det bryter mot den logiska 
reklamuppbyggnaden (Sandikci, 2011:43). Genom att ändra på de normer som finns inom 
reklam skapas inte bara ett politiskt forum utan även sättet att se på reklam till något större 
än bara ett kapitalistisk forum (Sandikci, 2011:46). 

Som det redan nämnts i vår definition så är överraskning i kombination med 
normöverskridande element en del av vad som utgör att något blir chockerande (Dahl, 
Frankenberger & Manchanda, 2003:277). Överraskningsmomentet skapar uppmärksamhet 
och får människor att börja bearbeta information (Dahl, Frankenberger & Manchanda, 
2003:271). Att ha med ett oväntat och överraskande moment är det som huvudsakligen får 
icke chockerande reklam att bli chockerande reklam (Javed & Zeb, 2011:1). 
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Ämnen som tas upp ska, för att bli provocerande, vara tabubelagda (Vézina & Paul, 
1997:180). Reklam ska bryta den sociala normen eller förolämpa sin publik men det kan 
även vara faktorer som överträder lagar, sedvänjor eller moral (Dahl, Frankenberger & 
Manchanda, 2003:268). Som tidigare nämnts menar Vézina och Paul att det finns två andra 
faktorer som spelar in för att reklam ska bli provocerande. Dessa faktorer är att reklam ska 
särskilja sig från annan reklam och att det ska finnas en tvetydighet som gör att 
reklammaterialet kan tolkas på flera sätt (Vézina & Paul, 1997:179-180). 

Eftersom människor avtrubbas när de ser något gång på gång så blir människor även 
avtrubbade av chockerande reklam. Det innebär att dosen hela tiden måste höjas lite för att 
ge samma effekt annars förlorar den sin kommunikativa kraft (Javed & Zeb, 2011:8). 
 
Effekterna av att använda chock som taktik 
Att använda chockerande taktiker ger enligt Sandikci effekt på två nivåer. Den första är att 
det skapar opinion i de sociala och politiska frågor som tas upp. Den andra nivån är att det 
skapar ett agerande där människorna redan har bestämt sig för hur de förhåller sig till 
budskapet som rätt eller fel och därefter handlar utmed detta. Det kan ske genom att 
personen hör av sig till företaget, bojkottar deras produkter eller köper mer från det 
företaget beroende på det ställningstagandet personen har gjort efter att denne sett 
reklammaterialet (Sandikci, 2011:47). Det hänger ihop med det Javed och Zeb säger om att 
chockerande reklam fungerar för att den sätter sig så djupt att en person till sist är tvungen 
att agera. Det blir effektivt eftersom tillvägagångssättet har hittat en svag punkt hos den 
som utsätts för det (Javed & Zeb, 2011:3). För att reklammaterialet ska bli effektivt och 
generera någon form av respons är det även viktigt att reklammaterialet är enkelt att förstå 
(Javed & Zeb, 2011:6). 

Dahl, Frankenberger och Manchanda skriver att chockerande reklam används i 
samhällsinformation för att skapa uppmärksamhet, ändra attityder och påverka människors 
sätt att agera (Dahl, Frankenberger & Manchanda, 2003:268). De har gjort en studie på hur 
människor reagerar när chock är en del av taktiken för att få ut ett budskap. Studien gjordes 
på 140 studenter där de visade upp tre olika reklammaterial där ett var skrämmande, ett 
chockerande och ett informerande. Syftet var att undersöka vilket av dessa material som 
hade mest inverkan på personerna (Dahl, Frankenberger & Manchanda, 2003:276). Deras 
resultat i studien visar hur chockerande koncept är det viktigaste för att få en större 
medvetenhet om innehållet i reklam. De kommer även fram till att chockerande reklam är 
överlägsen icke-chockerande reklam när det gäller att skapa uppmärksamhet och få 
människor att komma ihåg reklamkampanjer (Dahl, Frankenberger & Manchanda, 
2003:276).  

I deras resultat rekommenderar de både reklamskapare och beslutsfattare att använda 
sig av chockerande innehåll i reklamkampanjer. Det beror på att det har en positiv effekt på 
uppmärksamheten, minnet och uppförandet men att det fortfarande är viktigt att inte vara 
för normöverskridande (Dahl, Frankenberger & Manchanda, 2003:277-278). 
 
Problem med upphetsande reklam 
Ett inlärningssätt är att göra målgruppen upphetsad eftersom detta höjer beredskapen och 
förmågan att bearbeta nya intryck. Anledningen till att det fungerar på det viset är att 
hjärnan tror att det handlar om något viktigt när upphetsning skapas och hjärnan har därför 
lättare att registrera händelsen (Dahlén & Lange, 2009:415). Det går att skapa upphetsning i 
reklamkampanjer genom att använda kraftfulla element som gör att reklamkampanjen 
fastnar i minnet. Problemet med att använda upphetsande element är att de kan uppfattas 
som stötande (Dahlén & Lange, 2009:416). Hjärnan kan uppfatta en hög grad av 
upphetsning som fara och då blir effekten motsatt. Hjärnan skyddar sig från faran genom 
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att blockera information, minnet kommer därför inte att registrera det utsända budskapet 
och därför ej heller minnas det (Dahlén & Lange, 2009:416). Ytterligare en negativ faktor 
med för chockerande och skrämmande reklam är att mottagaren bara väljer att se en del av 
meddelandet vilket kallas selektiv perception. Mottagaren skyddar sig då genom att inte ta del 
av hela materialet för att slippa stötande intryck och det kan leda till att mottagaren tolkar 
meddelandet på ett annat sätt än det var menat (Petersson, 2009:180). 

Är reklammaterialet för skrämmande och chockerande kommer folk inte att relatera till 
reklammaterialet eftersom de själva inte ser sig själva som dåliga människor som behöver ta 
åt sig av budskapet. Det leder till att de inte bryr sig om reklammaterialet (Javed & Zeb, 
2011:2). 

Ytterligare ett problem med upphetsning är ifall de upphetsande elementen ligger för 
långt från reklamkampanjens innehåll. Då finns risken att själva reklambudskapet inte får 
uppmärksamhet utan att uppmärksamheten i stället enbart riktas mot själva 
upphetsningselementet och att det enbart läggs på minnet (Dahlén & Lange, 2009:416). 

En annan aspekt med stötande reklam är att den kan leda till ökad uppmärksamhet 
under en kort tid och att det är lättare att stå ut i mängden men att det under en längre tid 
kan skada organisationens image (Javed & Zeb, 2011:8). 

2.2.	  Opinionsbildning	  
I Sverige är det fritt fram att framföra sina åsikter genom grundlagarna 
yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Lagarna tillåter att det pågår en 
politisk debatt och vem som helst kan därför driva opinionsbildning (Svensson & 
Gustafsson, 1996:12). 

Opinionsbildning har gått från att använda sig av lokala opinionsbildare, med 
presskonferenser eller genom pressreleaser, till att rikta sig direkt till de som ska beröras 
genom exempelvis annonser och affischer. Det har även blivit vanligare att organisationer 
som inte är politiska gör sig hörda i allmänna debatter för att försöka påverka i vissa 
sakfrågor (Berg & Jonsson, 1991:256). 
 
Att skapa en opinionskampanj 
Enligt Dahlén och Lange så är det viktigt att tänka på olika faktorer när det 
opinionsbildande budskapet utformas. Identifikation är viktigt för att målgruppen ska 
känna igen sig och att känna att budskapet är relevant för dem. Vidare är konkretisering 
viktigt för att människorna ska kunna förstå konsekvenserna av budskapet och hur de 
genom detta ska kunna ändra sina beteenden. Motivation krävs för att få målgruppen att 
vilja ändra sitt beteende. Ytterligare en annan faktor som har betydelse är att budskapet 
sänds ut i rätt tid och så nära beteendet som möjligt som man vill förändra (Dahlén & 
Lange, 2009:449). Det är bra att vara först ut med problemet eller vinkeln som ska belysas, 
annars kommer organisationens bild av problemet att konkurrera med andra 
organisationers synsätt på problemet som redan har vinklat det (Berg & Jonsson, 
1991:269). 

Dahlén och Lange nämner även en annan faktor som viktig i opinionsbildandet och det 
är hur omfattande och långsiktig kampanjen är. Det kan ta flera år att förändra åsikter och 
en opinionsbildande kampanj måste därför tänka på långsiktigheten (Dahlén & Lange, 
2009:453). Det går inte att lita på att samhällsdebatten ska fortsätta att ta upp frågan efter 
en kortsiktig kampanj. Resurser spelar här en stor roll men i den mån det går ska det 
eftersträvas att skapa långsiktiga kampanjer. Det gäller att upprepa samma budskap och se 
till att det finns en samstämmighet mellan de olika kampanjerna som körs efter varandra. 
Om kampanjerna inte förlöper på det viset fördyrar det arbetet på sikt (Dahlén & Lange, 
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2009:441-442). Även Petersson menar att ju längre en människa blir utsatt för ett budskap 
desto större inflytande får budskapet på personen och människans minne påverkar därför 
hur stort inflytande ett budskap får (Petersson, 2009:181). 

När det skapas opinionsbildningskampanjer så är det även viktigt att få målgruppen att 
själva känna att de kan göra förändringen genom att de får de tankesätt eller verktyg de 
behöver för själva förändringen (Dahlén & Lange, 2009:441). Enligt Dahlén och Lange så 
bör vissa saker undvikas när en opinionskampanj skapas. Många använder skrämseltaktik 
vilket ofta motverkar syftet då det kan stöta bort människor. De tänker att budskapet inte 
är riktat till dem eftersom en försvarsmekanism slår igång (Dahlén & Lange, 2009:441-442).  

Det andra som kan göras fel är att överskatta hur målgruppen bearbetar budskapen. 
Finns det utrymme för subjektiva tolkningar och att budskapet är för komplext så finns det 
en risk att budskapet misstolkas. Ska komplexa samband förklaras är det bättre att vara 
konkret (Dahlén & Lange, 2009:441-442). Berg och Jonsson skriver att känslor är en annan 
viktig faktor när åsikter ska förändras och att känslor lättare ändrar attityder än rationella 
argument (Berg & Jonsson, 1991:250). Det hänger ihop med det Berg och Jonsson säger 
om att det är fördelaktigt att använda ett laddat koncept när stöd söks till en 
attitydförändring (Berg & Jonsson, 1991:274). 
 
Målgruppen för opinionsbildning 
Det är viktigt för opinionsbildarna att rikta sig till rätt målgrupp. Det går att rikta sig direkt 
till de som opinionsbildarna vill ska förändra sitt beteende, direkta målgrupper, men det 
kan även vara effektivt att rikta sig till indirekta målgrupper. Indirekta målgrupper kan vara 
sådana som har möjlighet att påverka ett visst beteende hos andra (Dahlén & Lange, 
2009:446-447). Det är viktigt att nå rätt person eftersom detta kommer att påverka 
kampanjens fortsatta spridning (Dahlén & Lange, 2009:448). 

Det gäller också att förstå sin målgrupp och deras attityder för att kunna utforma 
kommunikationen på rätt sätt. Många gånger beter sig målgruppen på ett motsatt sätt till 
det beteende som opinionsbildaren vill åstadkomma eller så har målgruppen aldrig tänkt i 
de banorna och tycker därför inte att budskapet är relevant för dem. En till aspekt kan vara 
invanda mönster, rutiner och beteenden hos målgruppen som gör att de inte orkar ändra på 
sitt tankesätt (Dahlén & Lange, 2009:448). 

2.3.	  Dagordningsteorin	  
För att dra uppmärksamheten till ett problem och för att skapa en debatt kan det vara bra 
att fokusera på ett större område runt problemet för att få stöd från massmedia. Det är då 
inte innehållet i debatten som är det viktigaste utan att ämnet får uppmärksamhet. Det är 
viktigt att frågorna kommer upp på dagordningen eftersom det ger en plattform till 
budskapet (Berg & Jonsson, 1991:269). 

För att sammanfatta den dialog som sker mellan olika parter, så är begreppet agenda-
setting eller att sätta dagordningen, en vanligt förekommande term i diskussioner kring 
politik och den allmänna opinionen. En agenda är ett dynamiskt samspel över tid där 
ämnen och frågors aktualitet rangordnas hierarkiskt (Dearing & Rogers, 1996:2). Dessa 
samtal pågår jämt och ständigt – från balkongkonversationen med grannen till politiska 
diskussioner på toppnivå. Centralt i dessa samtal är vilka ämnen som ska vara dominerande 
när det kommer till samhällets fokus och agerande. De som ofta styr och spelar en viktig, 
men också en kontroversiell roll i dessa ämnen, är massmedierna (McCombs, 2006:16). 

Själva dagordningsprocessen handlar om att företrädare som representerar olika 
samhällsproblem slåss om att få mediernas, allmänheten och lagstiftande organs 
uppmärksamhet för problemet eller frågan. Den ger även svar på varför vissa 
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samhällsfrågor och ämnen finns tillgängliga för allmänheten, hur opinion formas samt hur 
samhällsproblem kan påverkas genom lagstiftningar eller andra riktlinjer (Dearing & 
Rogers, 1996:1-2). 

 
Att påverka den allmänna opinionen 
Medierna förmedlar en andrahandsverklighet till samhället som formas genom 
journalisternas observationer av företeelser och situationer (McCombs, 2006:23). De ger 
oss kunskap och information om nya händelser som sker i världen, men agerar även som 
ett filter som bestämmer vad som är centralt och viktigt. Det är den typen av 
innehållsmässig ordning som sedan bidrar till att skapa allmänhetens agenda och få 
medborgarna att prioritera de viktigaste ämnena som de sedan kan börja debattera och 
agera utifrån (McCombs, 2006:24).  

Masskommunikationen sägs ha tre breda sociala funktioner. Den ena är att 
dagordningsprocessen är en vital del i det bevakningsarbete som ger allmänheten viktiga 
perspektiv på den övergripande bilden av olika ämnen. För det andra har den också 
funktionen som länk mellan samförståndet i samhället. Allmänheten får en bättre förståelse 
när medierna introducerar olika ämnen. Genom att exponeras för massmedier blir 
människor varse om betydande saker i omgivningen utanför det närmaste synfältet och ger 
därmed ett fåtal utvalda ämnen en särskild betydelse (McCombs, 2006:172). 

Som tredje funktion är masskommunikationen en kulturförmedlare. Mediernas och 
medborgarnas dagordningar vilar på en fundamental dagordning som formar en 
samhällskultur. Mediernas dagordningar över sakfrågor förmedlar viktiga budskap om 
kulturen i samhället och mediernas dagordningsmakt över dessa mer generella 
medborgarattityder är generellt av större vikt än en dagordningseffekt på specifika 
sakfrågor och åsikter (McCombs, 2006:175). 
 
Dagordningsmakten - hur den uppstår och dess effekter 
Masskommunikationen inverkar på dagordningen överallt och makten över den är en stark 
och utbredd effekt som uppstår av ett specifikt innehåll i massmedierna (McCombs, 
2006:61). Det finns alltid en uppsjö av ämnen som ständigt tävlar med varandra om 
allmänhetens uppmärksamhet men medborgarnas kapacitet är begränsad och kan bara 
hantera ett fåtal ämnen åt gången. Mediernas dagordningar är även de kapacitetsmässigt 
begränsade i form av fysisk tidningsstorlek och tidsutrymme i TV- och radiosändningar 
(McCombs, 2006:63). 

Mediernas dagordningsmakt uppstår ur det behov allmänheten har att känna sig 
orienterad. När de inte har tillräcklig kunskap om ett ämne, så är ofta medierna det verktyg 
som används för att fylla luckan (McCombs, 2006:80). Själva effekten av dagordningen 
beror inte på mottagandet av ett eller två budskap, utan om den sammanlagda styrkan i 
flera budskap, som har olika innehåll men samma tema (Dearing & Rogers, 1996:14-15). 

I samhället existerar många olika dagordningar och ursprunget till mediernas 
dagordningar härstammar från andra organisationers agendor som innehåller viktiga sak- 
och politiska frågor. Ett samhällsproblem blir inte ett större, offentligt problem såvida det 
inte belyses av medierna och dess aktualitet styrs av förmågan att kunna generera ny 
information för att behålla ämnets relevans (Dearing & Rogers, 1996:4). Organisationer 
som påverkar mediernas dagordning kan vara olika lagstiftande organ, ideella 
organisationer, dagordningar hos konkurrerande tidningar och ämnen som introduceras av 
PR-konsulter (McCombs, 2006:131). 
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2.4.	  Media	  Advocacy	  
En teoretisk utgångspunkt som direkt kan kopplas till tidigare nämnda dagordningsteorin 
är teorin Media Advocacy där dagordning har en central roll (Wallack, 2002:28). Media 
Advocacy går ut på att ett strategiskt sätt använda sig av nyhetsmedia för att skapa 
uppmärksamhet kring ett socialt eller hälsorelaterat problem i samhället (Holder & Treno, 
1997:189). Den används i kombination med mobilisering av organisationer och grupper i 
syfte att låta dem komma till tals för att påverka policys (Wallack, 2002:27). 

Media Advocacy ses som en del av en större övergripande strategi för att skapa 
förändringar i samhället (Wallack, 2002:28). Media Advocacy används inte för att specifikt 
ändra beteenden hos individer, men kan förändra beteendet genom ökad medvetenhet och 
ny kunskap tack vare mediernas rapportering (Holder & Treno, 1997:190). Traditionella 
mediekampanjer fokuserar ofta på att fylla ett informationsglapp. Glappet består av 
bristande information om exempelvis ett samhällsproblem. Expertis och media bidrar och 
sprider informationen som är till för att fylla detta glapp. Media Advocacy fokuserar i stället 
på ett problem utifrån bristen på makt, genom att försöka påverka makthavare och 
politiker för att skapa förändringar (Wallack, 1994:422). 
 
Hur Media Advocacy skiljer från traditionella kampanjer 
Kampanjer som använder sig av Media Advocacy skiljer sig på många sätt ifrån traditionella 
opinionskampanjer i syfte att påverka folkhälsa och sociala problem. Media Advocacy 
sammankopplar folkhälsa och sociala problem med sociala orättvisor i stället för att 
fokusera på individuella brister. Den riktar sig primärt till opinionsbildare och policymakare 
i stället för de som faktiskt upplever det sociala problemet. Den syftar till att arbeta med 
olika grupperingar för att öka deras inflytande och förstärka deras röster i stället för att bara 
förmedla förändrande budskap (Wallack, 2002:28). 

Enligt Wallack m.fl., särskiljer sig Media Advocacy på fem punkter. Den första punkten 
handlar om att Media Advocacy överlag bygger på mobilisering i samhället bland 
organisationer och att ge dem möjligheter att med egna ord berätta sin egen historia. 
Nyckelkomponenter är agenda-setting och framing som handlar om att lansera ämnet på 
mediernas dagordning samt ämnets gestaltning. Den tredje aspekten handlar om att Media 
Advocacy ser individer och grupper som opinionsbildare som kan använda sin energi och 
kunskap för att skapa en förändring. Den fjärde aspekten är att Media Advocacy syftar till 
att skapa långsiktiga förändringar medan den femte delen innebär att fokusera på problem i 
samhällets strukturer i stället för individuella problem och beteenden (Wallack m.fl., 
1993:74). 

Det möjliggörs genom att fokusera på den miljö som omger individen (Wallack, 
1994:421). Angreppsättet har stöd i forskningen som visar att miljömässiga faktorer är 
vitala för välmåendet i samhället (Wallack m.fl., 1993:74). En av hörnstenarna i Media 
Advocacy är att aktivister driver ett ämne som är intressesant för media att rapportera om 
genom att det är intressant för allmänheten och är direkt kopplat till välmåendet i samhället 
(Wallack m.fl., 1993:75). 
 
De fem praktiska stegen i Media Advocacy 
Ett praktiskt genomförande av Media Advocacy kan delas in i fem steg. Primärt är det 
fundamentalt att ha ett tydligt mål och veta vad som skall uppnås med kampanjen. Det 
andra steget innebär att ta reda på vilka kampanjen riktar sig mot och att ta reda på om den 
individen eller organisationen har makt nog att kunna genomföra en förändring (Wallack, 
1994:424). 

Det tredje steget handlar bestämma hur problemet skall framställas samt konstruera 
budskapen (Wallack, 1994:424). Att övervaka rapporteringen, förstå vad som är av värde 
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för att bli rapporterat och att skapa nyhetsevent är också viktigt (Wallack, 2002:29). Att få 
media att plocka upp ett samhällsproblem på sin dagordning bidrar med legitimitet och 
kredibilitet till problemet eller de som vill belysa problemet (Wallack, 2002:29). 

Media Advocacy används för aspekter som angår den bredare massan, exempelvis att 
betona socialt ansvarstagande, personligt ansvar och sedan presentera en klar och koncis 
problemlösning. Denna lösning paketeras genom att exempelvis låta expertis komma till 
tals samt visa statistisk information och forskningsresultat (Wallack, 2002:29). 

Den fjärde delen handlar om att skapa en övergripande medieplan för att leverera 
budskapen och utöva påtryckningar för en förändring (Wallack, 1994:424). Det handlar om 
att utveckla policys och då striderna för att få till en förändring ofta är långa är det 
fördelaktigt att använda media effektivt för att bibehålla frågan på dagordningen. Konkret 
innebär det att försöka återintroducera ämnet på mediernas dagordning genom att 
exempelvis publicera nya rapporter och uppmärksamma viktiga möten (Wallack, 2002:29). 
Slutligen måste processen utvärderas för att se vilka åtgärder som behöver vidtas (Wallack, 
1994:424). 

2.5.	  Teoretisk	  sammanfattning	  
Denna studie bygger på hur opinion skapas genom provokation vilket leder till att litteratur 
om just provokation och opinionsbildning är av hög relevans. Chockerande taktiker (shock 
tactics) är en typ av marknadskommunikation som bland annat genom starka och 
upprörande bilder syftar till att nå ut med sociala och politiska budskap för att belysa 
problem och orättvisor. Chockerande reklam sätter sig djupt och berör svaga punkter hos 
människan. Denna typ av marknadskommunikation provocerar och används många gånger 
för att skapa opinion i samhället. 

Opinionsbildare har gått från att använda pressmeddelanden och presskonferenser till 
att använda sig av reklam för att påverka. Det blir viktigt att förstå hur en opinionsbildande 
kampanj bör utformas för att förstå grunden i hur människan påverkas till att förändra 
attityder eller beteenden. 

Opinion i samhället bygger på samtal om olika ämnen. Dessa samtal pågår ständigt på 
alla nivåer och baserar sig på de ämnen som står i nyhetsmedia. Av denna anledning blir 
dagordningsteorin relevant eftersom media påverkar samhällsdebatten. Att sätta 
dagordningen innebär att lansera ämnen så att media börjar rapportera och i sin tur får ut 
ämnet till allmänheten. Opinionsbildare, organisationer men även andra nyhetsmedier 
påverkar mediernas dagordning och ämnets relevans styrs av förmågan att leverera ny 
information kring ämnet. 

Den sista, viktiga delen som belyses i litteraturen är Media Advocacy som innebär att 
strategiskt använda nyhetsmedia för att belysa viktiga frågor för att kunna skapa förändring. 
Media Advocacy fokuserar på att ge makt till de som har möjlighet att göra en förändring i 
stället för att bara bidra med information som traditionella kampanjer tenderar att göra. 
Media Advocacy är relevant för opinionsbildare eftersom det är ett sätt att nå ut till 
allmänheten och blir därför relevant för denna studie. Denna litteratur ligger till grund för 
denna uppsats och leder vidare till vilka praktiska genomföranden som vidtas vilket 
presenteras i metodavsnittet. 
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3.	  METOD	  OCH	  URVAL	  
Vi inleder med att beskriva studiens urval och varför urvalet gjordes. Kapitlet redogör för de kvalitativa och 
kvantitativa metoder som använts för studien, varför de har använts och vad de innebär för denna studie. 
Vidare beskrivs hur metoderna applicerades i praktiken för att ge transparens till studien. Avslutningsvis 
avhandlar den sista delen de metodologiska problem som är relevanta för studien. 

3.1.	  Urval	  
Studiens inledande kapitel redogör för de faktorer som definierar provokation i 
marknadskommunikation. Utifrån dessa faktorer baserar sig denna studies huvudsakliga 
material på kampanjer som går i linje med denna definition. Två tydliga avgränsningar låg 
till grund för det strategiska urvalet av provokativa kampanjer. 

Den första baseras på tid vilket innebär att kampanjerna inte är alltför inaktuella utan 
som maximalt sträcker sig fem år tillbaka i tiden. Den andra aspekten handlar om geografi, 
vilket innebär att det är uteslutande svenska kampanjer som studeras. För att ta reda på 
fallens existens och för att fastställa deras relevans genomfördes det sökningar på Google i 
branschmedier och i dagstidningar. 

Det finns ett antal fall som stämmer in på definitionen av provokation och utifrån 
dessa valdes fyra ut. Således gjordes det ett strategiskt urval som kan göras när det bara 
finns ett mindre antal fall att utgå i från där målet är att samla så mycket information som 
möjligt om fallen (Esaiasson m.fl., 2009:113). 
 
Metod 1: Informantintervjuer 
Intervjuobjekten i denna studie är personer som är anställda, eller har varit anställda på de 
byråer som skapat de kampanjer som valts till denna studie. Intervjuobjekten, som söktes 
fram med hjälp av byråernas hemsidor och LinkedIn, är personer som i kampanjerna 
arbetar eller har arbetat som projektledare, art director, kreatör eller copywriter. Urvalet utgår 
därmed från begreppet centralitet, vilket enligt Esaiasson m.fl., (2009:291) innebär att 
personerna som är föremål för intervjuer är de som besitter den bredaste och mest aktuella 
kunskapen om de valda analysenheterna. 
 
Metod 2: Fokusgruppsintervjuer 
När fokusgrupper ska sättas samman, så är det viktigt att deltagarna har någon gemensam 
nämnare (Esaiasson m.fl., 2009:366). För att hålla sig till den rekommendationen så sattes 
fokusgrupperna samman med personer i åldern 20-35 genom ett bekvämlighetsurval. Dessa 
personer är även hämtade från den närmsta geografiska och personliga omgivningen. I 
tillägg gjordes ett kvoturval för att fylla på med människor i samma åldrar tills 
fokusgrupperna var kompletta med fyra medlemmar vardera. 
 
Metod 3: Kvantitativ innehållsanalys 
Massmedierna är ofta de som styr och påverkar allmänhetens dagordning (McCombs, 
2006:16) och Media Advocacy används för att på ett strategiskt sätt använda sig av medier 
för att kasta ljus på ett socialt eller hälsorelaterat problem i samhället (Holder & Treno, 
1997:189). Den kvantitativa innehållsanalysen syftar till att titta på kampanjernas 
medieexponering. Urvalet bestod av dagstidningar som har breda målgrupper och når ut till 
många genom att ha en upplaga på mer än 200 000 exemplar (www.mediekompass.se, 
2012). Tidningar som valdes efter detta kriterium är Dagens Nyheter, Aftonbladet, 
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Expressen samt Göteborgs-Posten. Som tillägg valdes två av de största branschtidningarna 
med en upplaga på över 5000 exemplar som inriktar sig mot reklam och marknadsföring 
(www.ts.se, 2013). Utifrån detta kriterium valdes Resumé och Dagens Media. 

3.2.	  Praktiskt	  tillvägagångssätt	  
Denna studie använder sig av så kallad metodtriangulering, det vill säga en kombination av 
metoder för att möjliggöra en djupare förståelse (Denzin, 2012:82). Undersökningen består 
av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder har lätt för att tillåta 
variation då de är flexibla (Backman, 2008:56). Målet med metoderna är att exponera en 
mängd kvaliteter som visar det centrala (Eneroth, 1984:82). Jarlbro menar att kvalitativa 
metoder är lämpliga för att undersöka olika uppfattningar för en djupare förståelse för ett 
specifikt fall (Jarlbro, 2000:165). Det gör det möjligt att undersöka de olika fallen djupare 
för att se ifall de använder samma grundstrategier eller ej. 

Den kvantitativa metoden är lämplig för att undersöka hur frekvent någonting uppstår. 
Ett centralt begrepp i den kvantitativa metoden är mätning (Arvidson, 2000:19). Denna 
studies huvudmetod består primärt av fyra stycken samtalsintervjuer, två 
fokusgruppsintervjuer samt en mindre kvantitativ innehållsanalys av medierapporteringen 
finns med som komplement till samtalsintervjuerna. 
 
Samtalsintervjuer med kampanjmakarna 
Intervjuobjekten agerar informanter som bidrar med insikter och information kring 
studiens fall. Den ger också de bästa förutsättningarna för att förstå hur en händelse gick 
till (Esaiasson m.fl., 2009:258). Intervjuer används även när det är viktigt att få fram 
människors avsikter, erfarenheter och uppfattningar (Sohlberg & Sohlberg, 2001:118). 

Alla samtalsintervjuerna utfördes över telefon av samma person och följde en på 
förhand fastställd frågemall (se bilaga 1) som baserar sig på de frågekategorier som 
rekommenderas i en frågemall. Enligt Esaiasson m.fl., (2009:298) bör frågorna 
kategoriseras i inledande frågor, tematiska frågor, uppföljningsfrågor, direkta frågor och 
tolkande frågor. De inledande frågorna var till för att skapa en bekväm stämning medan de 
tematiska och de uppföljande frågorna utgår från den teoretiska grunden. 

Det är av yttersta vikt att frågorna är korrekt utformade, så att dessa tjänar uppsatsens 
övergripande syfte, då de kan vara frågeundersökningens största felkälla (Esaiasson m.fl., 
2009:272). Dessutom bör det vara utformade på ett kort och enkelt sätt för att underlätta 
att de uppfattas korrekt (Esaiasson m.fl., 2009:298). 
 
Fokusgruppsintervjuer ger attityder och tankar 
Fokusgruppsintervjuer har respondentkaraktär där individens tankar är centrala i syfte att ta 
reda på hur varje person uppfattar och tänker kring de fall som undersökningen gäller 
(Esaiasson m.fl., 2009:258). Det sociala samspelet som uppstår i gruppen möjliggör att fler 
impulser och reflektioner kring diskussionsobjekten kan komma fram samt visa hur de 
tänker tillsammans (Esaiasson m.fl., 2009:362). Människor uppvisar oftare starka känslor 
när de befinner sig tillsammans med andra människor och är öppnare med sina åsikter, 
vilket styrs av personernas olika erfarenheter och idéer (Gillham, 2008:100). 

Fokusgruppsintervjuerna i denna studie utgår även de från en förkonstruerad frågemall 
(se bilaga 2). Samma person agerade samtalsledare vid båda fokusgrupperna eftersom 
Esaiasson m.fl. rekommenderar att samma person intervjuar för att undvika påverkan på 
resultatet (Esaiasson m.fl., 2009:367). Intervjuerna inleddes med att allt tillgängligt tryckt 
material (se bilaga 4 till 12), kampanj för kampanj, lades upp på bordet. Personerna fick 
titta på materialet och fundera en liten stund innan den första inledande frågan ställdes. 
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Samtliga kampanjer innefattar även videomaterial som spelades upp och efteråt fortsatte 
diskussionen kring kampanjernas innebörd. 
 
Den kvantitativa innehållsanalysen: kampanjernas medieexponering 
Översikten av medierapporteringen genomfördes med en kvantitativ ansats. De utvalda 
tidningarna uppsöktes enbart via internet och sökningen skedde på tidningarnas hemsidor 
samt Google. Ett kodschema konstruerades och de fyra utvalda sökorden för respektive 
kampanj matades sedan in i kodschemat. Sökorden innehåller namnen på kampanjen, 
byråerna som skapat kampanjen samt uppdragsgivaren (se bilaga 3). 

3.3.	  Studiens	  kvalitet	  
 
Validitet 
Validitet handlar om att det ska råda god överenstämmelse mellan teoretisk definition och 
operationella indikatorer (Esaiasson m.fl., 2009:61). Intervjuerna i denna studie har 
genomförts med förkonstruerade intervjumallar vars frågor har utgått från den teoretiska 
grunden. Därmed har studien uppnått god begreppsvaliditet. Olika problem kan uppstå 
med intervjumetoden. Omedveten påverkan från intervjuarens sida på den som blir 
intervjuad såsom mimik, uttal och gester är exempel på det som kallas för intervjuareffekter 
(Esaiasson m.fl., 2009:266). Då telefonintervjuerna genomfördes var endast uttalet ett 
potentiellt problem. Frånvaron av mimik och gester kan dock gälla omvänt då dessa spelar 
en viktig roll i den muntliga kommunikationen (Gillham, 2008:144). Studien har god intern 
validitet genom att intervjumaterialet och tillvägagångsättet möjliggjort välgrundade 
slutsatser. 
 
Generaliserbarhet 
Esaiasson m.fl (2009:176) menar att det finns två anledningar till varför det är så svårt att 
generalisera en studie. Den första anledningen är att fall valts från den närliggande miljön 
medan den andra är att fallen antingen väljs av praktiska skäl eller interna validitetsskäl. 

För att det ska kunna gå att tala om generaliserbarhet, så finns det två frågor som ska 
kunna besvaras. Den ena handlar om vad studien är ett fall av och den andra är varför de 
specifika fallen valts (Esaiasson m.fl., 2009:176). För denna studie är det fyra fall av 
provokativ marknadskommunikation för att skapa opinion och fallen ligger nära till hands 
då det är svenska fall vilket gör att det inte går att generalisera studien utanför Sverige. 

Det går heller inte att, inom studiens avgränsning, hävda att alla svenska fall av den här 
sorten har hittats. Det går heller inte att utesluta att de fall som valts ut är atypiska. Den 
externa validiteten kan vara låg då studien inte kan och inte gör anspråk på att generalisera 
ett allmängiltigt resultat. Resultatet går därför enbart att applicera på de fyra fallen som 
studerats. 
 
Replikerbarhet 
Att en studie är replikerbar innebär att studien kan genomföras på ett så liknande sätt som 
möjligt under liknande förhållanden (Esaiasson m.fl., 2009:33). Tillförlitligheten stärks 
genom studiens förkonstruerade kodscheman och intervjumallar men utmanas av 
fokusgruppsintervjuerna. De personer som ingick i fokusgrupperna har egna, individuella 
och unika erfarenheter, vilket innebär att svaren på frågorna som ställdes skulle kunna bli 
annorlunda med andra deltagare. 
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Reliabilitet 
Samtliga samtalsintervjuer och fokusgruppsintervjuer spelades in på mobiltelefon och dator 
vilket bidrog till att all information dokumenterades och sedan ordagrant transkriberats till 
text av en person. 

För säkerställning av studiens reliabilitet har båda författarna var för sig gjort utdrag 
från ljudfilerna och transkriberat dessa för att säkerställa en korrekt tolkning av det som 
sades under intervjuerna. Det innebär också att studien har god reliabilitet eftersom 
Esaiasson m.fl. menar på att frånvaro av osystematiska och slumpmässiga fel såsom 
felstavade ord och missuppfattningar leder till god reliabilitet (Esaiasson m.fl., 2009:61). 
Mediebevakningens reliabilitet hade blivit högre med ett pålitligare sökverktyg då risken är 
att många relevanta kampanjartiklar inte upptäckts. 

3.4.	  Metodproblem	  
Ur litteraturen valdes kriterier som låg till grund för vilka fall som valdes till studien. Det 
går inte att komma ifrån att vi (uppsatsförfattarna) utgått från oss själva när fallen valdes 
trots att det har funnits kriterier att gå efter. Exempelvis valdes det vi själva blir 
överraskade av eller det som vi själva tycker bryter tabun och normer vilket kunnat påverka 
vart nivån av provokation hamnar i uppsatsen. 

Kring intervjuerna krävdes det några telefonsamtal för att komma överens om tidpunkt 
och datum. Problem hade uppstått om intervjuobjekten inte ställt upp på intervjuer 
eftersom informationen inte hade gått att få tag på annat sätt. Ytterligare ett problem är att 
det inte går att veta hur mycket de intervjuade förskönat eller valt bort fakta i det material 
de lämnat ut. 

Av den anledningen har fokusgrupper och en mindre bevakning av kampanjernas 
medieutrymme använts som komplement. Mediabevakningen innehöll problem i form av 
att det inte alltid uppkommit någon sökträff på sökorden som använts till att få fram 
artiklar om kampanjerna trots att det funnits artiklar. Anledningen anses vara att alla sökord 
inte är inlagda på varje artikel och därmed kompletterades sökningen via Google. Detta 
medför att det inte är säkert att alla artiklar som berör kampanjerna har hittats.  
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4.	  RESULTAT	  	  
Avsnittet inledes kampanj för kampanj med att redogöra för de intervjuer som gjordes med 
kampanjmakarna. Detta följs av en beskrivning av den mediebevakning som varje kampanj genererat. 
Slutligen presenteras resultat från fokusgruppsintervjuerna. 

4.1.	  Intervjuer	  och	  mediabevakning	  
Här presenteras de resultat som framkommit ur de fyra kvalitativa informantintervjuerna 
med kampanjskaparna bakom kampanjerna Miss Skinny, CP-ölen CPA, Bordellen i Almedalen 
och Deception by Marlboro. Här presenteras även den kvantitativa mediebevakningen som 
gjordes. 

4.1.1.	  Miss	  Skinny	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idéen till Miss Skinny började med att byrån Shout fick i uppdrag av Frisk & Fri att skapa 
deras 30-års kampanj. Målet var där att få upp folks ögon för Frisk & Fris existens som 
organisation, problematiken kring ätstörningar samt att skapa debatt om vad som skapar 
problemet. Kampanjen riktade sig, enligt copywriter Pontus Caresten, till flera olika 
målgrupper. En målgrupp var den stora allmänheten för att skapa debatt kring ämnet 
ätstörningar. Pontus Caresten menar att uppdragsgivaren Frisk & Fri även ville nå den 
stora allmänheten för att få fler medlemmar och få folk att stödja organisationen genom att 
bidra med pengar eller som volontärarbetare.  

En annan viktig del av målgruppen som kampanjen ville nå var personer som själva, 
eller genom någon anhörig, drabbats av ätstörningar och att de skulle veta vart de skulle 
kunna vända sig med sina problem. En tredje målgrupp var politiker för att i sin tur få upp 
ämnet ätstörningar på agendan. 

Kampanjen utfördes ideellt av byrån Shout och alla andra som har arbetat med 
projektet, bland annat ett filmbolag och en webbyrå, har även dom arbetat gratis. Enligt 
Pontus Caresten hade föreningen Frisk & Fri en liten budget att lägga på kampanjen vilket 
gjorde att kanalerna som kampanjen sändes genom var reducerade. En utomhustavla för en 
annons i Stockholm samt Facebook-annonser köptes till reducerat pris. Totalt låg budgeten 
för köpta medier på 10 000 kr. Pontus Caresten menar ändå att dessa medier har fungerat 
bra för ändamålet att väcka debatt. Han säger att kampanjen har nått en viral räckvidd på  
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1 450 000 personer genom bloggar och sociala medier såsom Twitter och Facebook men 
även YouTube. Han nämner även att de fått en redaktionell räckvidd på åtta miljoner 
människor, det vill säga att kampanjen haft en möjlighet att nå ut till åtta miljoner genom 
nyhetsmedia: 
 

I vanliga fall så har man ju ganska mycket pengar, någon slags mediabudget helt enkelt. Men i det 
här fallet, i och med att vi har jobbat helt gratis och föreningen har extremt lite pengar så har vi 
egentligen bara köpt Facebook-annonser för några tusenlappar, som brukar vara 
hundratusentalskronor i vanliga fall, och en utomhustavla då i Stockholm. Så en sammanlagd 
mediabudget på 10,000kr i köpta medier. Jag tror jag aldrig gjort något i närheten som varit så 
billigt under min karriär rent mediemässigt. (Pontus Caresten, copywriter, Miss Skinny, 2013) 

 
Pontus Caresten berättar att Frisk & Fri efter kampanjen har fått vara med och förklara 
kampanjen i stora medier och han menar att det är lyckat att de fått redaktionellt utrymme. 
Kampanjens första skede var att förbereda och presentera en lansering av en modebutik. 
Efter fyra dagar så släpptes den andra delen av materialet där det avslöjades att syftet med 
butiken var att skapa uppmärksamhet kring ätstörningsfrågorna. Det har arbetats med 
strategier i skapandet av kampanjen och Pontus Caresten säger: 
 

Vi arbetar alltid med strategier i botten om vad som kommer att hända och inte men sen så är det 
svårt att kontrollera när det får så massiv uppmärksamhet som det fick i det här fallet. (Pontus 
Caresten, copywriter, Miss Skinny, 2013) 

 
Pontus Caresten menar att kampanjen är medvetet provocerande och att när man väljer en 
kommunikativ idé som bygger på provokation så måste man kunna motivera varför man 
provocerar, det vill säga att det måste fylla någon funktion: 
 

/---/det är en psykisk sjukdom så det är väldigt tabubelagt….det är ett problem som är svårt och 
väldigt allvarlig och det tycker vi har motiverat provokation. (Pontus Caresten, copywriter, Miss 
Skinny, 2013) 

 
Även om Pontus Caresten menar att kampanjen har kunnat motivera provokationen som 
använts så nämner han att kampanjen fått viss kritik i media. Han säger att kritiken dels 
riktats mot att man inte får luras i reklam och dels att folk med ätstörningar skulle kunna ta 
skada av den första delen av kampanjen. Han menar själv på att bluffmomentet varit en 
motiverad del för att visa på hur reklam idag ser ut i modeindustrin.  
 

/--/det hade varit svårt att nå samma genomslag utan provokationen. (Pontus Caresten, 
copywriter, Miss Skinny, 2013)  

 
Kampanjen avslutades i och med avslöjandet att Frisk & Fri låg bakom kampanjen men 
Pontus Caresten menar att efterarbetet och det konstanta arbetet med opinionsbildning i 
frågan fortsätter för Frisk & Fri.  

Pontus Caresten vet ännu inte om målen för kampanjen uppnåtts eftersom en 
sammanställning kring kampanjen inte är klar. Han menar ändå på att Frisk & Fri kan se att 
delmålet med att få in fler medlemmar och volontärer uppnåtts då dessa har fördubblats 
efter kampanjen jämfört med förra året. Enligt Pontus Caresten är uppdragsgivaren Frisk & 
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Fri nöjda med resultatet de hittills uppnått. Trycket på organisationen blev väldigt stort och 
de räknade inte med att det skulle få ett så stort genomslag som det fick. Frisk & Fri har 
fått mycket respons från folk som har tyckt att de varit modiga: 
 

/--/baserat på tidigare erfarenheter sa har jag aldrig tidigare varit med om närheten till samma 
respons. (Pontus Caresten, copywriter, Miss Skinny, 2013) 

 
Mediebevakning av Miss Skinny  
Totalt har kampanjen varit med i 23 stycken artiklar varav tio helt handlar om Miss Skinny 
och tretton stycken som delvis tar upp kampanjen. Resumé har skrivit mest om kampanjen 
med fjorton stycken artiklar. Den har där fått sex stycken hela artiklar och är omnämnd i 
åtta artiklar. Kampanjen har fått uppmärksamhet i fem artiklar i Dagens Media. Tre stycken 
artiklar handlar helt om kampanjen medan två stycken artiklar bara nämner kampanjen som 
del i en artikel. Dagens Nyheter har även dom en artikel där Miss Skinny omnämns som en 
del i artikeln. Aftonbladet har nämnt kampanjen en gång och den har då fått en hel artikel 
medan Expressen har omnämnt kampanjen som en del i två artiklar. 

4.1.2.	  CP-‐ölen	  CPA	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampanjen uppkom genom att reklambyrån Hey It’s Enrico Pallazzo fick ett uppdrag av 
Göteborgskooperativet för Independent Living, GIL, där fokus låg på att belysa problemet 
med människors fördomsfulla snällhet mot de som har en funktionsnedsättning. 

Enligt Fredrik Ganslandt, creative director på byrån Hey It’s Enrico Pallazzo, blev CP-
ölen CPA en uppföljningskampanj till en tidigare kampanj där en docka togs fram som 
efterliknade en människa med en CP-skada. Dockan visades upp för att visa hur folk är 
överdrivet snälla mot de som har en funktionsnedsättning. Dockan fick uppmärksamhet i 
media och Fredrik Ganslandt nämner att GIL fick komma och göra sin röst hörd i olika 
TV-sändningar. 

Året efter den kampanjen skulle GIL vara med på handikappmässan Leva & Fungera 
och byrån kom då på idéen med CP-ölen CPA. Fredrik Ganslandt menar att båda 
kampanjerna angriper de tre huvudfrågorna bemötande, tillgänglighet och rätten till 
assistans, som uppdragsgivaren GIL kontinuerligt arbetar med men genom olika 
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kampanjer. Planen är att fortsatta göra nya kampanjer i nya sammanhang och Fredrik 
Ganslandt menar att han ville få effekten: 
 

Jaha, nu är det dom jävlarna igen. (Fredrik Ganslandt, creative director, CP-ölen CPA, 2013) 

 
Han nämner att eftersom GIL, redan genom CP-dockan, hade etablerat sig som 
provokatörer så byggde kampanjen vidare på samma provocerande spår och ett av 
verktygen för att nå ut har varit att använda provokation: 
 

Alkohol och rullstolar… att vara funktionshindrad och dricka öl, får man göra det eller finns det 
tabu. Det märkte man ganska snart att det är tabubelagt. (Fredrik Ganslandt, creative director, CP-
ölen CPA, 2013) 

 
Ölen fick enligt Fredrik Ganslandt stor uppmärksamhet på de mässor den var med på och 
därför kom idéen om att göra den till en riktig produkt som inte dog ut efter mässorna. 
Idéen blev att den skulle kunna säljas på krogar och barer som var handikappanpassade och 
att ölen därigenom skulle kunna fungera som en certifiering för handikappanpassade krogar 
och barer. 

Fredrik Ganslandt berättar att målgruppen från början var de som behandlar 
människor med en funktionsnedsättning på ett omedvetet nedvärderande sätt. Meningen 
var att de skulle bli förbannade men att sen börja tänka kring rätt och fel i dessa frågor. Ett 
annat mål har också varit att synas i media och att få journalister att höra av sig vilket 
Fredrik Ganslandt bekräftar att de har gjort. 

Han förklarar att eftersom kampanjen har gått från att vara en kampanj till att bli en 
fysisk produkt så har huvudmålgruppen ändrats till krögare och allmänheten. Det 
långtgående målet har varit att få upp frågan om bemötande mot funktionshindrade på 
agendan och att det så småningom ska kunna ändra folks attityder. Fredrik Ganslandt 
menar att: 

 

Ölen i sig ute på krogen är ett media. När den står på ett bord på krogen så är det som ett 
mjölkpaket som man har hemma på köksbordet, man läser på baksidan. Det är vi mest nöjda med 
och vi sprider budskapet med varje flaska. (Fredrik Ganslandt, creative director, CP-ölen CPA, 
2013) 

 
Fredrik Ganslandt säger att byrån inte har haft någon stor budget att röra sig med när de 
skapade kampanjen och det har inte köpts något medialt utrymme. Kanalerna som använts 
har bara varit sociala medier med Twitter och Facebook för att låta folk veta var produkten 
finns. Genom att släppa pressreleaser så har de fått redaktionellt utrymme vilket har fått 
folk att leta sig till de sociala medierna för att få information: 

 

När man har en sådan liten budget som vi har så får man vara lite trubbiga. (Fredrik Ganslandt, 
creative director, CP-ölen CPA, 2013) 

 
Han förklarar att strategin provokation användes i kampanjen för att nå en förändring och 
att kampanjen medvetet har placerat sig i ett fack som drar åt aktivism med den typen av 
språk. Han menar på att det är viktigt att byrån och uppdragsgivaren GIL är öppna och 
berättar vad de vill med kampanjen för att inte folk ska behöva vara arga under en längre 
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tid vilket enligt honom har gett en positiv effekt. Tidsplanen för kampanjen har utökats allt 
eftersom kampanjen har ändrats. Det har inte gått att planera in en fast tidsplan eftersom 
det lagts ner mer tid på kampanjen då den fått stort genomslag. Fredrik Ganslandt menar 
att det är först när de märker att effekten och uppståndelsen kring kampanjen börjar mattas 
av som kampanjen byts ut mot något nytt. 

Han säger att det gick att se att den största provokationen efter ett tag la sig i både den 
föregående kampanjen med dockan och sen med ölen. Båda gångerna lyfte detta 
produkterna till en annan nivå där folk enligt honom tyckte att kampanjmaterialet var 
politiskt korrekt.  

Fredrik Ganslandt tycker själv att de borde ha varit beredda på att folk ville köpa 
produkten efter att produkten visats upp på mässorna. Byrån och uppdragsgivaren GIL tog 
tillvara på att folk ville ha ölen och de placerar nu ölen ute på barer och krogar. Enligt 
honom så medför det att problemet med funktionsnedsättning och deras rättigheter 
lanseras in i krogmiljön och det där uppstår en diskussion. 

Det finns ingen avsatt tid för hur länge ölen kommer att säljas eftersom Fredrik 
Ganslandt menar att så länge folk vill ha den så kommer ölen att säljas. Fredrik Ganslandt 
tror själv inte att det övergripande problemet kommer att gå att lösa genom ölen utan han 
nämner att problemet hela tiden måste tas upp och att det viktiga är att skapa en debatt för 
att ens komma till en beteendeförändring. 

Etik och moral har diskuterats när kampanjen utformades. Det stora dilemmat är alltid 
enligt Fredrik Ganslandt att hitta vart gränsen går för att kampanjen inte bara ska bli 
provokativ utan även tjäna ett syfte. Att de använde ordet “CP” provocerar medvetet 
eftersom det är ett starkt laddat ord som ofta används på fel sätt på folk som ser 
annorlunda ut. Han menar att de genom att använda ordet försöker få det att användas för 
det ändamål som det egentligen har och att de på så sätt neutraliserar den negativa tonen 
ordet har. Om bilden på etiketten säger Fredrik Ganslandt så här: 

 
Människan på etiketten är en nidbild. Vi diskuterade ifall vi skulle ha fotograferat socialrealistiskt 
någon som sitter i en permobil, men vi valde att använda nidbilden av flera skäl, dels för att vi ville 
gå över gränsen i vad som är god etik och moral. (Fredrik Ganslandt, creative director, CP-ölen 
CPA, 2013) 

 

Vi vet ju vart gränsen går och går över den med flit. Det är lite i det provokationen ligger./---/Vi 
vet ju att vi har en bra socialarbete i ryggen, som gör att vi kanske kan ursäkta att vi gör det. 
(Fredrik Ganslandt, creative director, CP-ölen CPA, 2013) 

 
En annan sak Fredrik Ganslandt påpekar att byrån har gjort är att vara förberedda på att 
funktionshindrade skulle kunna bli upprörda men de har därför varit noga med att visa att 
produkten är till för dem. Det gjordes genom att ha handikappanpassade montrar på 
mässorna vilket har gjort att GIL kunnat prata direkt med dessa personer och produkten 
har då mottagits positivt. 

Fredrik Ganslandt nämner att någon enstaka anhörig till funktionshindrade har klagat 
på att bilden på den CP-skadade personen på etiketten är ful men i övrigt säger han att de 
inte fått någon kritik. Folk är rädd för att bli arga på funktionshindrade men Fredrik 
Ganslandt menar att det är positivt när folk blir arga eftersom det är det beteendet de vill 
komma åt för att få visa att funktionshindrade också är vuxna människor som tål en 
diskussion: 
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Om man inte berör eller upprör någon då har man inte gjort något. Vi har ofta en förberedelse på 
vad gör vi när folk blir arga. (Fredrik Ganslandt, creative director, CP-ölen CPA, 2013) 

 

Man måste ta risken att folk blir förbannade eller man kanske vill att folk ska bli förbannande. Om 
vi gör folk riktigt förbannade sa kommer folk att förr eller senare ställa oss till svars och då får vi 
uttala oss. (Fredrik Ganslandt, creative director, CP-ölen CPA, 2013) 

 
Mediebevakning av CP-ölen 
Totalt har ölen blivit omnämnd i sju stycken artiklar varav fem är artiklar som helt 
behandlar kampanjen och två som till viss del nämner den. Kampanjen har fått två artiklar i 
Aftonbladet varav en handlar helt om kampanjen och en delvis. Dagens Media nämner 
ölen som en del i en annan artikel medan Göteborgs-Posten har fyra stycken artiklar som 
helt handlar om kampanjen. 

4.1.3.	  Bordellen	  i	  Almedalen	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampanjen startade med att Järfälla Tjejjour ansökte och fick pengar av Stockholms 
länsstyrelse som skulle användas till att försöka komma ut på en bredare nationell arena för 
att prata om prostitutionens baksidor. Kampanjen skapades av reklambyrån GyroHSR och 
PR-byrån Spotlight PR.  

Projektet är framtaget av Christina Gillberg som har varit projektledare, Mats Gardmo 
som arbetat som copywriter samt Mats Wallin som har varit art director. Kampanjens 
totala budget låg på 850 000 kr vilket Mats Wallin menar var en liten budget att röra sig 
med. Han säger också att, även med en stor budget och en kampanj som skulle kunna 
pågått under lång tid, så är det svårt att lyckas förändra beteenden hos hela målgruppen, 
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som i det här fallet var hela Sveriges befolkning. Det blev byråns första problem, att veta 
hur de skulle angripa problemet för att nå ut till så många som möjligt. Art director Mats 
Wallin säger följande: 
 

Vi hade cirka en miljon till vårt förfogande och det skulle kanske räcka till någon enstaka annons 
om man skulle försöka göra det på ett traditionellt sätt, därför insåg vi ganska snabbt att vi måste 
få hjälp någonstans, vi måste få någon som pratar åt oss. Därav började vi tänka på att journalister 
är en målgrupp för oss, för att om vi kan göra någonting som gör att journalister börjar skriva om 
den här debatten så får vi en draghjälp. (Mats Wallin, art director, Bordellen i Almedalen, 2013) 
 

Copywriter Mats Gardmo tar upp att det var på grund av att uppdragsgivaren Järfälla 
Tjejjour ville nå så många som möjligt som kampanjskaparna kom fram till att de inte 
kunde göra det själva utan att de behövde någon som hjälpte dem med detta. Det var 
därför skaparna av kampanjen fick idén med att få gång en debatt i vanliga medier. För att 
lyckas med detta blev målgruppen journalister, politiker, bloggare och andra som hade 
möjlighet att i sin tur påverka andra än bara de som befann sig på platsen. Han menar att: 
 

Den stora strategiska tanken i det här är att hitta ett sätt att få medierna att reagera, skriva om och 
omdebattera det hela. (Mats Gardmo, copywriter, Bordellen i Almedalen, 2013) 

 
GyroHSR fick uppdraget ett par månader innan sommaren. Då det under Almedalsveckan 
finns mycket människor som har möjlighet att driva opinionsfrågor placerades kampanjen 
där. För att sticka ut berättar Mats Gardmo att en bordell byggdes upp bland alla andras tält 
i Almedalen. Bordellen skulle se så verklig ut som möjligt för att den skulle kunna tas på 
allvar. En till strategi blev att vara ute i tid innan alla andra hade placerat upp sina tält. De 
flesta som medverkar på den politiska veckan i Almedalen brukar sätta upp sina tält på 
lördagen så de byggde upp bordellen på fredagen för att journalisterna som kom skulle få 
något att prata om. 

Mats Gardmo nämner att kampanjen är medvetet provocerande och att en del i 
strategiarbetet handlade om att låta bordellen stå okommenterad fram till lördagen för att 
folk skulle bli upprörda. Han anser att det var den delen som var den mest provocerande 
med kampanjen men även att ämnet i sig själv är provocerande vilket gjorde att de kunde 
anspela på det: 
 

Hela upplägget var att väcka någon from av känslor på det sättet. (Mats Gardmo, copywriter,  
Bordellen i Almedalen, 2013) 

 
Att låta bordellen stå okommenterad och inte göra någonting menar Mats Wallin är den del 
som gjort att media blivit intresserade och den mest vågade delen i hela kampanjen. 
Ytterligare en annan del som copywriter Mats Gardmo tar upp, för att väcka uppståndelse, 
är att de lät Järfälla Tjejjour visas på helsidesannonser som om de vore en stor och känd 
organisation, något som inte är vanligt för en så liten organisation. 

En till del i strategiarbetet, som projektledaren Christina Gillberg tar upp, är att de satt 
upp affischer på lyktstolpar för att provocera, skapa intresse och efterlikna porrindustrin. 
En effekt av kampanjen som Mats Gardmo belyser: 
 

Ett otroligt spännande fenomen som jag då till dags inte varit med om, var att i realtid och på plats 
se en kampanj växa till sig. Från att bordellen varit helt okommunicerad och folk undrade om den 
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var för någonting, till att vi egentligen inte behövde göra någonting utom att finnas på plats och 
sen se hur människor börjar utbilda varandra i vad den handlade om för att någon hade sett TV-
soffa inslaget på morgonkvisten under söndagen. Det var en ganska fascinerande upplevelse. (Mats 
Gardmo, copywriter, Bordellen i Almedalen, 2013) 

 
De tror att anledningen till att de fick så mycket uppmärksamhet var att denna typ av 
kampanj inte tidigare har gjorts och att samma kampanj idag kanske inte hade fått samma 
publicitet. Om långsiktighet säger Mats Gardmo att det borde ha funnits långsiktighet för 
att låta förändringen ske över en lång tid men att uppdraget handlade om att försöka 
förändra attityder genom en engångsinsats. Anledningen till att provokationen valdes i 
detta fall anser art director Mats Wallin vara att uppdragsgivaren Järfälla Tjejjour behövde 
nå ut utan att ha mycket pengar att röra sig med: 
 

När man inte har några pengar, då måste man hitta kraften i debatten i stället. (Mats Wallin, art 
director, Bordellen i Almedalen, 2013) 

 
Mats Wallin nämner att de inte bara använde provokation för att provocera utan att det 
fanns en relevans i att använda provokationen då det säkert fanns folk där som både köpte 
och sålde sex. Detta motiverar varför kampanjen använde sig av en fysisk bordell och den 
skulle berätta om och symbolisera ett problem som existerar på riktigt. Vidare tar Mats 
Wallin upp hur ämnet behöver dramatisering för att det ska bli intressant eftersom det inte 
räcker med att ämnet i sig är viktigt för att få genomslag. Han nämner att det ändå är viktigt 
att kampanjen vinklas på rätt sätt. 

Projektledare Christina Gillberg berättar att hela kampanjen resulterade i att föreningen 
Järfälla Tjejjour fick komma till tals på flera ställen. De fick bland annat göra sig hörda 
genom radioinslag, TV-program och lyckades komma i kontakt med kommunen för att 
diskutera frågorna, vilket Christina Gillberg nämner har gjort att uppdragsgivaren Järfälla 
Tjejjour varit mycket nöjda. 
 
Mediabevakning av Bordellen i Almedalen 
Totalt har Bordellen i Almedalen varit med i 43 artiklar varav 38 delvis har omnämnt 
kampanjen och fem helt har handlat om den. Kampanjen har i Göteborgs-Posten fått vara 
med som del i en artikel. I Resumé har den omnämnts i 19 artiklar varav 16 stycken har 
haft med den som en del och tre stycken har handlat helt om kampanjen. Dagens Media 
har haft med kampanjen i 23 artiklar. Av dessa artiklar har två helt handlat om kampanjen 
och 21 delvis. 
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4.1.4.	  Deception	  by	  Marlboro	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kampanjen togs fram till den internationella årliga dagen World No Tobacco Day som infaller 
den 31 maj varje år. Det året var temat Tobacco Free Youth - Break the Tobacco marketing net. 
Kampanjen skapades kring temat och gick ut på att skapa uppmärksamhet kring frågan hur 
tobaksbolagen marknadsför sig genom andra produkter och events än just 
tobaksprodukter.  

Fredrik Forsling arbetade som projektledare och kreatör på reklambyrån TANK/Y&R 
under projektet och är tillsammans med Katja Sener ansvariga för grundidén till 
kampanjen. Han berättar att målgruppen var ungdomar, och bland dem framför allt tjejer, 
men den stora målgruppen för hela kampanjen var beslutsfattare, opinionsskapare och 
media. Fredrik Forsling, menar att de inte ville att de som redan röker skulle behöva bli 
provocerade av kampanjen utan fokus skulle ligga på tobaksindustrin och att den största 
utkomsten skulle vara PR. 

För att visa hur tobaksbolagen gör smygreklam för sig själva berättar Fredrik Forsling 
om hur grundstrategin togs fram där kampanjen gick ut på att göra samma sak som 
tobaksbolagen. Konceptet och förpackningen till en lyxig parfym skapades och parfymen 
fylldes med det som symboliserar tobaksindustrin, nämligen lukten av gamla cigarettfimpar. 
Den stora delen i kampanjen blev lanseringen av parfymen som kallades Deception by 
Marlboro. 

Lanseringen bestod av fyra event varav två låg i Stockholms centrum och två event i 
två förorter. Där fanns det en doftaffisch, en parfymförpackning och ett parfymdoftprov 
som luktade fimp. Totalt togs 1500 stycken doftprover fram och de skickades även ut i 
pressmeddelanden och till bloggare. Alla delarna ledde till en hemsida med information om 
syftet till kampanjen. Det anordnades även en fest på samma sätt som tobaksbolagen själva 
brukar göra för att marknadsföra sig. 

Fredrik Forsling menar att det var viktigt att eventet gjordes trovärdigt för att 
symbolisera en riktig parfymlansering. För att uppnå detta avslöjades inte avsändaren på 
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det första eventet. Några dagar senare hölls nästa event i en galleria. Dit bjöds utvalda 
journalister och Fredrik Forsling säger att det andra eventet också fungerade som 
presskonferens där A Non Smoking Generation avslöjade sig själva som avsändare. Om 
det provocerande elementet i kampanjen säger Fredrik Forsling så här: 
 

Det som kan vara lite provocerande var att man i det första eventet inte avslöjade att det var en 
kampanj mot tobak, men det var ju också lite syftet med att visa hur lätt det kan vara att genom 
imagereklam, lyxiga förpackningar och förföriska events, skapa en produkt och ett varumärke som 
många kan gilla, trots att varumärket också står för ett livsfarligt innehåll. (Fredrik Forsling, 
projektledare och kreatör, Deception by Marlboro, 2013) 

 
Han nämner att det var ett medvetet val att det inte skulle ta så lång tid mellan första 
eventet och avslöjandet av vem som låg bakom eftersom kampanjens intentioner inte 
skulle vara att föra någon bakom ljuset utan bara väcka nyfikenhet till det annorlunda sättet 
att belysa tobaksfrågan. Ytterligare ett medvetet val var att personer endast skulle komma i 
kontakt med doften genom eventen och utskicken för att även kunna hänvisas till 
hemsidan och där kunna ta del av informationen om kampanjen. 

Kampanjen lanserades i cigarettmärket Marlboros namn och att använda 
tobaksvarumärkets namn säger Fredrik Forsling kan vara lite provocerande men att det var 
nödvändigt för att det skulle gå att göra en koppling mellan tobaksindustrin och A Non 
Smoking Generation. Han säger att A Non Smoking Generation diskuterar etik och moral 
varje dag eftersom de jobbar för att unga inte ska påverkas att börja röka eller snusa. Han 
nämner därför att det var viktigt att belysa den bristande etiken som tobaksbolagen 
använder sig av genom kampanjen. 
 

A Non Smoking Generation är en stiftelse och när de gör saker i informativt syfte utan egen 
vinning så kan de gå rätt långt, när det inte är för ett kommersiellt ändamål. (Fredrik Forsling, 
projektledare och kreatör, Deception by Marlboro, 2013) 

 
Eftersom det inte fanns så mycket resurser och att kampanjen byggde på sponsring, så gick 
mestadels av tiden till att försöka få ihop alla som ville ställa upp och hjälpa till frivilligt. 
Fredrik Forsling menar att de fick mer medial uppmärksamhet än de trodde att de skulle få. 
Kampanjen fungerade så som det var tänkt, där en del var att få uppmärksamhet och 
mediabevakning och den andra var att göra något för att skapade denna uppmärksamhet 
och där blev eventen kärnan.  

Fredrik Forsling berättar att kampanjen fick uppmärksamhet i flera mediereportage där 
A Non Smoking Generation fick uttala sig. Kampanjen omnämndes i ett repotage i SVTs 
Rapport och fick beröm under en EU-konferens i Bryssel som handlade om 
hälsokommunikation. Kampanjen vann även ett guldägg i kategorin “PR” och det ledde till 
att det skrevs än mer i media om den. Han nämner att uppdragsgivaren A Non Smoking 
Generation sedan har kunnat använda kampanjmaterialet i sitt dagliga arbete när de är ute 
och informerar unga om rökning vilket enligt honom har lett till att uppdragsgivaren tycker 
att kampanjen även fått en långsiktig effekt. 
 

När man jobbar med sådana här organisationer är det är viktigt att göra något annorlunda, men det 
behöver inte vara provocerande i sig, men i alla fall något som sticker ut så att man kan skapa PR 
på det utan att behöva lägga jättestor mediabudget. Det är väl därför man ofta ser sådana grepp för 
sådana organisationer. (Fredrik Forsling, projektledare och kreatör, Deception by Marlboro, 2013) 
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Mediabevakning - Deception by Marlboro 
Totalt har kampanjen varit med i tolv stycken artiklar varav elva stycken delvis har handlat 
om kampanjen och en helt har handlat om den. Kampanjen har i Aftonbladet och Dagens 
Nyheter fått vara med som del i en artikel i vardera tidningen. Dagens Media har omnämnt 
kampanjen i fyra artiklar varav tre delvis handlat om kampanjen och en helt ägnats åt 
kampanjen. I branschtidningen Resumé har kampanjen varit med till viss del i sex stycken 
artiklar. 

4.2.	  Sammanfattning	  av	  informantintervjuer	  och	  mediebevakning	  
Kampanjerna har riktat sig till olika målgrupper för de olika frågorna men de gemensamma 
målgrupperna har bestått av media, opinionsskapare, politiker och allmänheten. 
Intervjuerna med de ansvariga för kampanjerna och den kvantitativa mediaexponeringen 
visar att alla kampanjerna fått uppmärksamhet i media. 

Alla kampanjerna har för ändamålet haft en liten budget att röra sig med och flera av 
kampanjerna har använt olika typer av sponsring för att kunna genomföras. Kampanjerna 
har alla fått mer uppmärksamhet än de intervjude reklamskaparna trott de skulle få från 
början men vissa har även fått annan uppmärksamhet än planerat. Miss Skinny har fått viss 
kritik för sitt tillvägagångssätt och CP-ölen CPA har fått så mycket uppmärksamhet att 
kampanjen helt ändrat fokus från hur den var tänkt från början. Genom att ha blivit till en 
fysisk produkt säljs den nu på krogar trots att det inte var grundidén.  

Alla kampanjerna utom Deception by Marlboro har arbetat med något moment som 
medvetet varit provocerande i utformandet. Alla kampanjskapare har tyckt att det är viktigt 
att den provocerande delen i kampanjerna är motiverad och de har alla motiverat sina val 
genom det seriösa arbete som uppdragsgivarna bedriver som ligger i grunden för 
kampanjerna. 

Kampanjerna har i botten behandlat frågor som rör etik och moral i samhället och en 
av effekterna kampanjskaparna ville uppnå är att skapa debatt kring kärnfrågan hos 
allmänheten. Deception by Marlboro ville skapa kännedom kring hur tobaksbolagen 
marknadsför sig genom andra produkter än tobaksprodukter. Bordellen i Almedalen ville 
upplysa om prostitutionens baksidor och förstärka stödet för sexköpslagen. Miss Skinny 
ville få upp frågan om våra sjuka kroppsideal, vad som skapar det samt skapa kännedom 
om organisationen som ligger bakom kampanjen. CP-ölen CPA ville göra folk förbannade 
för att de ska tänka till kring sitt eget beteende angående hur de behandlar 
funktionshindrade. 

Nästa avsnitt kommer att ta upp hur representanter för allmänheten, i form av två 
fokusgrupper, uppfattar budskapen som kampanjerna sänder ut och hur väl 
kampanjskaparnas avsikter stämmer med fokusgruppernas reaktion. 

4.3.	  Fokusgrupper	  

4.3.1.	  De	  provocerande	  elementen	  
När kampanjernas material presenterades var det i majoritet ingen av deltagarna som hade 
någon kännedom om kampanjerna. Tre respondenter kände igen kampanjen Miss Skinny 
och en respondent kände igen CP-ölet CPA. Ingen kände däremot igen kampanjerna 
Deception by Marlboro och Bordellen i Almedalen. 

Alla de kampanjerna som visades upp upplevdes till stora delar vara provocerande där 
de olika visuella elementen var det som provocerarade. En majoritet tyckte bildspråken var 
stötande. I kampanjen för CP-ölet CPA stod etikettens utformning i fokus där termen “CP” 
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väckte anstöt samt att respondenterna ansåg att kampanjen drar alla funktionshindrade 
över en kam. 

Även bilden på den funktionshindrade väckte starka reaktioner kring om det är etiskt 
korrekt att göra en sådan avbildning på en produkt. Bilden väckte även skratt då 
respondenterna inte riktigt visste hur det skulle förhålla sig till materialet. I överlag beskrivs 
kampanjen som provocerande, hemsk, osmaklig och förvirrande i hur den framställer 
funktionshindrade: 
 

Alltså det är jättekul att de har självdistans men dom kan ju inte ha det å allas vägnar liksom. 
(Fokusgruppsmedlem A, 2013) 
 

I Miss Skinny valde en stor majoritet textraderna “Do you fit in?” och “Size zero only” som 
de mest provocerande elementen, där fokusgruppsmedlem D säger: 
 

“Det här är lite taskigt också...do you fit in? (Fokusgruppsmedlem D, 2013) 
 

“Just det här med size zero only, att det är...ordet “only”...att det utesluter så många, att man duger 
inte till annars. (Fokusgruppsmedlem C, 2013) 

 
Den modell som användes på webbsidan och på annonserna ansågs inte vara särskild 
provocerande i sig själv då respondenterna ansåg att riktiga modeföretag använder samma 
typ av bilder och till och med smalare. Nästan ingen ansåg att namnet “Miss Skinny” är 
provocerande då flera respondenter påpekade att termen “skinny” vanligen används av 
modeföretag för att påvisa en speciell design på byxor. Reaktionen var desto starkare när 
fokusgrupperna resonerade kring bilden tillsammans med texten och att bilden då 
provocerar tack vare texten.  

Att kampanjen inte direkt avslöjade vem som låg bakom den och att det var svårt att 
hitta avsändaren tyckte de också var ett provocerande element eftersom det var först efter 
att de förstått vem avsändaren var som de förstod hela budskapet. Även om 
respondenterna tyckte att kampanjen var smart, så var materialet lätt att bli vilseledd av, 
vilket fokusgruppsmedlem B menar genom att säga: 
 

För mig är det inte själva annonsmaterialet i sig som är provocerande utan för mig är det 
tillvägagångssättet, att man gör en grej först och så menar man en helt annan. För mig är det mer 
provocerande men jag tycker inte det är provocerande på ett negativt sätt. Jag tycker det är ett kul 
sätt att marknadsföra sig på och ett intressant sätt att synas. (Fokusgruppsmedlem B, 2013) 

 
De menade att yngre personer inte har några större efterforskande ambitioner och att 
personerna som utsätts för kampanjen antingen inte bryr sig, då det bara är ett nytt 
klädmärke, eller mår dåligt av materialet utan att ta reda på fakta. Fokusgruppsmedlem D 
menade: 
 

/---/hade jag varit yngre så hade jag bara tagit mig illa åt och mått dåligt och inte forskat vidare. 
(Fokusgruppsmedlem D, 2013) 
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Slutligen uttryckte en del respondenter även en mättnad och trötthet över kampanjen där 
de menar att den inte bidog med något nytt och att kampanjer med liknande budskap setts 
många gånger. 

I kampanjen Bordellen i Almedalen ansågs den fysiska bordellen samt annonsernas text 
vara de mest provocerande delarna i kampanjen. Flera respondenter reagerade med att 
tycka kampanjen var äcklig även om kampanjen inte provocerade dem direkt eftersom de 
själva inte är sexköpare. Däremot ansåg de att den kunde vara provocerande för andra som 
är sexköpare, där de då menar att annonsens text var uthängande. Respondenterna menade 
att annonserna hade för mycket text, vilket gjorde det svårt att ta till sig annonsen direkt. 
Kampanjen och den fysiska bordellen upplevdes som klinisk, ren och bära drag av 
sjukhusmiljö. På så vis ansågs kampanjen vara för förskönande i sin visuella framtoning 
och provocerande: 
 

Jag tycker den här vidrig den här…själva båset...den provocerar mig. (Fokusgruppsmedlem A, 
2013) 

 

/---/att det är så himla avskalat...det är det som jag tycker är provocerande. Att man får lägga in 
egna värderingar. (Fokusgruppsmedlem H, 2013) 

 
Även om kampanjen upplevdes som bra, så ansågs bilderna på annonserna kunna vara av 
mycket grövre karaktär för att förstärka budskapet ytterligare. Respondenterna ansåg att 
bilderna är för färgglada och milda och att ett grövre bildspråk hade gjort kampanjen än 
mer uppseendeväckande och intressant: 
 

/---/det borde varit en starkare bild, men å andra sidan har det funkat i alla fall. 
(Fokusgruppsmedlem D, 2013) 

 
Kampanjen Deception by Marlboro ansågs inte vara så provocerande i sin visuella framtoning, 
utan sågs mest som lyxig, listig, och snygg. Det framgår att produktbilden ansågs äcklig då 
testparfymflaskan är genomskinlig vilket gör att respondenterna såg att parfymen luktar 
gammal fimp. Kampanjen provocerade främst genom att angreppsättet var 
uppseendeväckande, genom att använda motpartens varumärkes Marlboro. Kampanjen 
beskrevs som en kul idé, smart, snygg och verklighetstrogen, men att den inte lämnade 
något vidare avskräckande avtryck. Vissa ansåg kampanjen som provocerande eftersom de 
tyckte att den pekar ut rökare som illaluktande. Några ansåg att den ej var provocerande 
men däremot var äcklig.  

De menade dock att kampanjen väckte tankar, speciellt tankar kring att man inte alltid 
är uppmärksam på vem som står bakom en specifik produkt. Respondenterna ansåg att 
eventet som lanserade parfymen, där allmänheten även fick möjlighet att lukta på 
parfymen, var en minnesvärd händelse. Fokusgruppsmedlem E menar att: 
 

Hade man varit där så hade det varit en wow-grej! (Fokusgruppsmedlem E, 2013) 
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4.3.2.	  Kampanjernas	  syfte	  och	  avsändare	  
 
Innan informationsfilmerna 
Av de fyra kampanjerna var det två kampanjer där fokusgrupperna tyckte att de på ett 
enkelt sätt kunde förstå syftet med kampanjerna. Både Bordellen i Almedalen och Deception by 
Marlboro hade tydliga syften enligt respondenterna. Syftet med Bordellen i Almedalen var, 
enligt respondenterna, att rikta sig till de personer som köper eller har köpt sex samt för att 
skapa debatt. Syftet med Deception by Marlboro ansågs vara en anti-rök-kampanj och att 
rökning inte är något glamouröst. I diskussionen kring syftet med kampanjen höjdes många 
funderingar kring om det överhuvudtaget är möjligt och lagligt att använda sig av 
Marlboros varumärke. 

De två andra kampanjerna, Miss Skinny och CP-ölet CPA, vars syften respondenterna 
hade svårare att fastställa, förekom lite olika resonemang. Respondenterna trodde syftet 
med Miss Skinny bland annat var att skapa debatt kring skönhetsideal och att det faktiskt 
var ett riktigt varumärke i syfte att sälja riktiga produkter för smala personer. 

När fokusgrupperna resonerade kring CP-ölet CPA var det en majoritet som inte alls 
förstod syftet. Resonemangen kretsade kring att syftet handlade om trafiksäkerhet, att man 
använder ordet “CP” för ofta idag till att man blir “CP” av att dricka för mycket alkohol. 
Respondenterna kände sig förvirrade kring vad kampanjen, och i synnerhet vad ölen 
kommunicerade, då respondenterna ansåg att samhället inte är vana att se produkter med 
en avporträttering av det här slaget då det oftast uppfattas som politiskt inkorrekt: 

 

Alltså jag tycker att den är jävligt tveksam, den känns inte politiskt korrekt på nått sätt. 
(Fokusgruppsmedlem B, 2013) 

 
Efter informationsfilmerna 
Efter att informationsfilmerna visats hade respondenternas tankar klarnat. När 
respondenterna diskuterade Bordellen i Almedalen kvarstod deras inställning till kampanjens 
syfte. De uttryckte beundran för avsändaren då de ansåg det som respektfullt och starkt att 
ta tag i problemet. Däremot var det ingen av respondenterna som kännde till avsändaren 
Järfälla Tjejjour. Flera påpekade att det var bra att ämnet belystes och kampanjen fick 
respondenterna att tänka till då samtliga respondenter överraskades av det höga antal män 
som köpt sex.  

Även kring kampanjen Deception by Marlboro kvarstod respondenternas initiala 
inställning till syftet. Några trodde nu även att kampanjen syftade till att blottlägga 
tobaksbolagens alternativa försäljningstaktiker och att få allmänheten att tänka till vilka som 
faktiskt står bakom en produkt. Fokusgruppsmedlem E uttrycker: 
 

Bara för att de byter skepnad till en parfym eller skjorta så ska man inte stötta tobaksbranschen. 
(Fokusgruppsmedlem E, 2013) 

 
Vidare menade respondenterna att avsändaren endast var identifierbar efter filmen, och att 
det var lätt att tro att Marlboro var avsändaren. De menade dock att kampanjens effekt 
möjligen hade blivit annorlunda om A Non-smoking Generation hade framträtt som 
avsändare: 
 

Det hade blivit en helt annan kampanj om de hade satt A Non Smoking Generation på 
parfymflaskan. (Fokusgruppsmedlem B, 2013) 
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När respondenterna diskuterade Miss Skinny ansåg de att syftet var att skapa debatt kring 
skönhetsideal och få allmänheten att reagera. Några respondenter tyckte att bluff-
kampanjer av det här slaget var bra, men att avsändaren borde framställts tydligare samt 
förklara att det var en bluff tidigare. De menade också att det hade gjort att avsändaren 
blivit mer känd, då ingen av respondenterna kände till Frisk & Fri. De ansåg att många 
personer inte följer med kampanjen hela vägen till avslöjandet och därför bara tror att det 
är ett nytt klädmärke. 

Syftet med CP-ölen CPA klarnade efter filmen, och respondenterna var överens om att 
kampanjen var för en bra sak, det vill säga att belysa fördomarna mot funktionshindrade. 
En respondent sade: 
 

Alltså, när man vet syftet bakom, då är det ju en bra grej, men vet man inte det, så är det ju precis 
samma här...att det känns fel bara. (Fokusgruppsmedlem C, 2013) 

 
Flera respondenter sade att de fått sig en tankeställare kring den problematik som 
kampanjen riktar sig mot. Fokusgrupperna hade ingen vetskap om avsändaren GIL och 
dess verksamhet. De menade också att ölflaskans text inte hjälper att framhäva GIL som 
avsändare utan att flaskan kommer att framstå som ett skämt på krogen. 

4.4.	  Sammanfattning	  av	  fokusgruppsintervjuer	  
Fokusgrupperna var till stora delar eniga kring att det visuella materialet i överlag tjänade 
kampanjernas syfte. Några synpunkter förekom där grupperna riktade kritik mot att Miss 
Skinny och Bordellen i Almedalen använde för snälla bilder, vilket gör att kampanjen tappar 
kraft. 

I båda kampanjerna ansågs texten vara det som sticker ut mest. Tvärtemot Miss Skinny 
och Bordellen i Almedalen, ansåg fokusgrupperna att CP-ölen CPAs visuella utformning är 
tveksam där de menade att CP-ölen CPA drar alla funktionshindrade över en kam och att 
alla inte vill bli porträtterade på det viset. Deception by Marlboro ansågs vara subtil, smart och 
minnesvärd tack vare eventen men den ansågs vara den minst provocerande kampanjen. 

I det stora hela nådde kampanjerna ut och respondenterna kände sig påverkade och 
provocerade av kampanjernas innehåll. Majoriteten av respondenterna skulle diskutera 
kampanjen med andra personer. Avsändarna för respektive kampanj ansågs för det mesta 
vara svår eller omöjlig att identifiera, förutom i Bordellen i Almedalen. I Deception by Marlboro 
menade respondenterna däremot att kampanjens upplägg krävde att avsändaren måste vara 
osynlig och att effekten troligen blivit annorlunda om den egentliga avsändaren framgått. 

4.5.	  Sammanfattning	  Resultat	  
Alla kampanjer hade en liten budget att röra sig med. De har siktat på att nå ut i media och 
de har lyckats få media att skriva artiklar om kampanjen. Alla kampanjer förutom Deception 
by Marlboro har medvetet använt olika provocerande element som del i strategin för att 
väcka diskussion. I de flesta fall har de element som byråerna anser vara provocerande 
stämt överens med vad fokusgrupperna blivit provocerande av men det har även funnits 
infallsvinklar hos fokusgrupperna som de intervjuade bakom kampanjerna inte tagit upp. 

CP-ölen CPA har medvetet gjort bild och text provocerande och fokusgrupperna 
reagerar på just dessa element men tycker att det blir osmakligt. I Bordellen i Almedalen var 
tanken att det provocerande elementet är den fysiska bordellen och att den inte avslöjade 
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avsändaren. Fokusgrupperna bekräftade att den fysiska bordellen var ett provocerande 
element. 

Kreatören och projektledaren för Deception by Marlboro, Fredrik Forsling, medger att det 
kan ha varit provocerande att använda cigarettföretaget Marlboros varumärke även om det 
inte var grundstrategin att vara provocerande, fokusgrupperna har reagerat och 
kommenterat just detta element som provocerande. I kampanjen Miss Skinny var det texten 
som främst provocerade fokusgrupperna samt att denna i kombination med en bild blir 
provocerande. De tyckte även att det både var provocerande och synd att avsändaren inte 
framkom tydligare. Alla kampanjerna ledde till diskussion kring kärnfrågorna som 
avsändaren vill nå ut med. 
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5.	  ANALYS	  
Detta kapitel presenterar en analys av de resultat som redogjorts i föregående kapitel. Analysens innehåll 
ställs i ljuset av studiens frågeställningar och återkopplar till studiens teoretiska ramverk för att blottgöra 
de mönster och likheter som förenar de olika kampanjerna. 

5.1.	  Hur	  har	  byråerna	  arbetat	  med	  provokation	  för	  att	  skapa	  opinion?	  
 
Att nå ut i media har varit en medveten strategi 
Alla kampanjerna ville skapa uppmärksamhet och ökad medvetenhet kring vissa kärnfrågor 
hos allmänheten. För att nå ut till allmänheten satsades det först på att nå ut i media och 
journalister har använts som målgrupp för att lyckas med det. Det kan kopplas till 
dagordningsteorin där media är av central vikt för vilka ämnen som ska vara dominerande 
när det kommer till samhällets fokus och agerande (McCombs, 2006:16). Det kan även 
kopplas till det som sägs om att när allmänheten inte har tillräcklig kunskap om ett ämne, 
så är ofta medierna det verktyg som används för att fylla den luckan (McCombs, 2006:80). 

Resultatet tyder även på att kampanjerna, medvetet eller omedvetet, har använt sig av 
teorin Media Advocacy som enligt Holder och Treno går ut på att använda sig av 
nyhetsmedia för att skapa uppmärksamhet kring ett socialt eller hälsorelaterat problem i 
samhället (Holder & Treno, 1997:189). 

Media blir den målgrupp som får nå ut med kampanjernas budskap till allmänheten och 
vi ser här ett exempel på det som Dahlén och Lange säger om indirekta målgrupper och att 
dessa kan ha möjlighet att påverka andra (Dahlén & Lange, 2009:446-447). Alla kampanjer 
har medvetet arbetat för att nå ut i media vilket hänger ihop med en av delarna i Media 
Advocacy som handlar om att skapa en övergripande medieplan för att leverera budskapen 
(Wallack, 1994:424). Media Advocacy baserar sig på att media rapporterar om ämnen som 
är intressanta för allmänheten och är direkt kopplat till välmåendet i samhället (Wallack 
m.fl., 1993:75) och det går att se att alla kampanjerna berör ämnen som är kopplade till 
samhällets välmående. 

Enligt mediabevakningen som gjordes för denna studie så går det att se att alla fyra 
kampanjerna nådde ut i media eftersom de har kommit med i flera artiklar. Detta kan tolkas 
som att de nått media tack vare att de berör ämnen som är kopplade till samhällets 
välmående. I kampanjerna har den indirekta målgruppen journalister kunnat föra 
kampanjen vidare till andra direkta målgrupper så som allmänheten och beslutsfattare. 

Att de nått ut genom media måste betonas till det som Dahlén och Lange säger om att 
det är av central vikt att nå rätt person eftersom detta kommer att påverka kampanjens 
fortsatta spridning (Dahlén & Lange, 2009:448). Trots att kampanjerna nått sina mål med 
att nå ut till media, så har majoriteten av fokusgruppdeltagarna aldrig hört talas om 
kampanjerna. 
 
Liten budget gör nyhetsmedia till beprövad taktik 
I alla fyra kampanjerna kommer det fram att de har haft en liten budget att röra sig med 
och de har därför inte haft råd att lägga ut så mycket pengar som en kampanj brukar lägga 
på medieutrymme. I kampanjen Bordellen i Almedalen berättar art directorn Mats Wallin att 
de därför insåg att de behövde få hjälp att föra ut sitt budskap och att det blev journalister 
som fick den uppgiften. 

Holder och Treno menar att Media Advocacy används för att skapa uppmärksamhet 
kring ett socialt eller hälsorelaterat problem i samhället (Holder & Treno, 1997:189) samt 
att det används för att organisationer ska få komma till tals för att påverka (Wallack, 
2002:27). Det kan tolkas som att media redan är ett beprövat sätt att satsa på för de som 



 
 
Maria Norlin & Steven Persson 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 34 

vill skapa opinion. Vi tolkar därför det som att rikta sig till media blir en beprövad taktik 
genom att försöka nå ut utan att behöva köpa reklamutrymme. Att använda Media 
Advocacy genom att få media att plocka upp ett samhällsproblem bidrar även med 
legitimitet och kredibilitet till problemet och opinionsskaparna (Wallack, 2002:29), vilket 
också kan tolkas som att budskapet automatiskt blir starkare utan att det behövs läggas ner 
pengar på media. 
 

När man inte har några pengar, då måste man hitta kraften i debatten i stället. (Mats Wallin, art 
director, Bordellen i Almedalen, 2013) 

 
För att sticka ut används provokation 
De olika intressegrupperna slåss om att få mediernas, allmänheten och lagstiftande organs 
uppmärksamhet (Dearing & Rogers, 1996:1-2). Det visar att det är av vikt att få 
medieutrymme och de fyra analyserade fallen har arbetat för att uppnå detta. Det kan även 
tolkas som om det är hög konkurrens mellan de som vill ha medieutrymmet och att det 
därför är viktigt att sticka ut och särskilja sig från de andra. 

Sandikci tar upp att det blir svårare för reklamskaparna att skapa reklam som drar till 
sig uppmärksamhet och att chockerande taktiker då används för att slå igenom (Sandikci, 
2011:43). Chockerande reklam används i samhällsinformation för att skapa uppmärksamhet 
(Dahl, Frankenberger & Manchanda, 2003:268) och det är fördelaktigt att använda ett 
laddat koncept när stöd söks till en attitydförändring (Berg & Jonsson, 1991:274). I alla 
kampanjer förutom i Deception by Marlboro berättar de intervjuade kampanjskaparna att de 
medvetet har försökt skapa debatt kring sociala frågor med hjälp av provokation och att 
provokationen har varit en del av strategin. 

Kreatören och projektledaren Fredrik Forsling, som ligger bakom kampanjen Deception 
by Marlboro, nämner att delen där de använt cigarettföretagets namn kan anses som 
provocerande även om inte grundstrategin varit provokation. 

Att alla kampanjerna använt provokation i någon form hänger ihop med det som Javed 
och Zeb hävdat, att chockerande reklam använts runt om i världen för att skapa 
medvetenhet kring sociala frågor (Javed & Zeb, 2011:2). Även här är det en kostnadsfråga 
till varför provokationen har använts och creative director Fredrik Ganslandt säger så här: 
 

När man har en sådan liten budget som vi har så får man vara lite trubbiga. (Fredrik Ganslandt, 
creative director, CP-ölen CPA, 2013) 
 

Den stora strategiska tanken i det här är att hitta ett sätt att få medierna att reagera, skriva om och 
omdebattera det hela. (Mats Gardmo, copywriter, Bordellen i Almedalen, 2013) 

 
Det copywriter Mats Gardmo talar om är att hitta ett sätt att nå ut till den indirekta 
målgruppen media. Det har i alla kampanjer utom kampanjen Deception by Marlboro skett 
genom medveten provokation. Det går att koppla till det som nämns om att Shock 
Advertising används i samhällsinformation för att skapa uppmärksamhet, ändra attityder och 
påverka folks sätt att agera (Dahl, Frankenberger & Manchanda, 2003:268). 

Det framkommer även att CP-ölen CPA och Bordellen i Almedalen, utöver att skapa 
uppmärksamhet i media, vill skapa känslor hos de direkta målgrupperna nämligen 
allmänhet och makthavare och därför använde sig av provokation. Det kan knytas an till 
det som Javed och Zeb säger om att chockerande reklam sätter sig så djupt att en person 
till sist måste reagera (Javed & Zeb, 2011:3). Resultatet tyder därför på att provokationen 
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används som strategi dels för att skapa uppmärksamhet hos den indirekta målgruppen 
media och dels för att skapa känslor hos den direkta målgruppen, allmänhet och 
makthavare. 
 
Viktigt att kunna motivera varför provokation används. 
I alla kampanjerna var de intervjuade överens om att provokationen måste kunna motiveras 
för att den ska kunna användas som strategi. Alla motiverar provokationen med det 
bakomliggande arbetet som uppdragsgivarna bedriver och som till grund för kampanjerna. 
De intervjuade motiverar även provokationen med att de bakomliggande problemen som 
tas upp är så pass allvarliga och provocerande att de kan styrka att provokationen använts. 
 

Vi vet ju att vi har ett bra socialarbete i ryggen, som gör att vi kanske kan ursäkta att vi gör det. 
(Fredrik Ganslandt, creative director, CP-ölen CPA, 2013) 

 
Att alla anser att provokationen måste vara motiverad kan relateras till det Dahlén och 
Lange tar upp om att upphetsande elementen inte får ligga för långt från innehållet i 
reklam. Risken blir då att uppmärksamhet bara riktas på det upphetsande elementet och att 
det är det som läggs till i minnet (Dahlén & Lange, 2009:416). 

Även fokusgrupperna visar på hur viktigt det är att provokationen är motiverad. De 
var, kring de flesta kampanjerna, skeptiska till de provocerande delarna innan de fått se en 
förklarande informationsvideo till varje kampanj där syftet och omständigheterna 
förklarades. När de fått klart för sig att kampanjerna sökte efter att få uppmärksamhet i 
sociala frågor tyckte fokusgruppsmedlemmarna att provokationen var mer befogad än 
innan. 

 
Provokation som engångsinsats eller långsiktig taktik 
Kampanjen Miss Skinny avslutades i det att avsändaren avslöjades, Bordellen i Almedalen tog 
slut efter att Almedalsveckan nått sitt slut. Deception by Marlboro hade ett tydligt slut på 
kampanjen men materialet från kampanjen har fortsatt att användas i undervisningssyfte. 
CP-ölen CPA har som kampanj på mässor fått ett slut men fortsatt att leva genom att det 
blivit en fysisk produkt. 

Litteraturen tar upp att en opinionsbildande kampanj måste vara långsiktig (Dahlén & 
Lange, 2009:453) och ju längre en människa blir utsatt för ett budskap desto större 
inflytande får budskapet (Petersson, 2009:181). Det går att tolka som att Deception by 
Marlboro och CP-ölen CPA arbetar med denna långsiktighet som litteraturen hävdar är 
nödvändig. Fredrik Ganslandt, bakom kampanjen CP-ölen CPA, säger dessutom att de hela 
tiden arbetar efter att presentera samma budskap fast i olika former i olika kampanjer. 

Att kampanjskaparna arbetar på detta sätt går i linje med det som Dahlén och Lange 
hävdar om att det är fördelaktigt att upprepa samma budskap och se till att det finns en 
samstämmighet mellan de olika kampanjer som körs efter varandra (Dahlén & Lange, 
2009:441-442). Å andra sidan hävdar Javed & Zeb att människor avtrubbas när de 
upprepas för chockerande reklam. Det gör att dosen hela tiden måste höjas för att få ut 
samma effekt (Javed & Zeb, 2011:8). 

Provokation bygger även på överraskning i kombination med normöverskridande 
element (Dahl, Frankenberger & Manchanda, 2003:277). Kreatören Fredrik Ganslandt från 
kampanjen CP-ölen CPA bekräftar att provokationen efter ett tag lägger sig och att 
infallsvinkeln blir politiskt korrekt istället för provocerande. Detta kan tolkas som att det är 
svårt att behålla provokationen i en långsiktig kampanj eftersom provokationen delvis 
bygger på överraskning. 
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Viktigt att få ut ämnet i media 
Copywritern Pontus Caresten från kampanjen Miss Skinny belyser att ett av deras mål varit 
att få upp frågan på agendan. De har lyckats komma med i media men har sedan inte 
kunnat kontrollera vad som skrivits och genom media fått viss kritik. Berg och Jonsson tar 
upp att det inte är innehållet i en debatt som är det viktigaste utan att ämnet får 
uppmärksamhet och kommer upp på dagordningen (Berg & Jonsson, 1991:269). Även 
McCombs nämner att dagordningsmakten skulle vara större över generella frågor framför 
sakfrågor och åsikter (McCombs, 2006:175). 

I ett sådant fall kan det tolkas som om all uppmärksamhet kring ett ämne gynnar 
ämnets relevans för allmänheten. Detta skulle medföra att den kritik Miss Skinny säger att 
de har fått genom media skulle bidra till att ämnet hamnar på agendan och därigenom når 
ut till allmänheten och hamnar på deras agenda över ämnen som diskuteras. Att få kritik i 
media blir då inget negativt utan bidrar bara till uppmärksamhet. 

Stötande reklam kan å andra sidan leda till ökad uppmärksamhet under en kort tid men 
skada organisationens image på sikt (Javed & Zeb, 2011:8). Tolkningen kan då bli att 
provokationen har en positiv effekt på budskapet som sänds ut eftersom det får 
uppmärksamhet men att organisationen bakom budskapet kan ta skada av att använda 
denna strategi. 
 

Det hade varit svårt att nå samma genomslag utan provokationen...(Pontus Caresten, copywriter, 
Miss Skinny, 2013) 

 
Hur provokationen användes 
Provokationen har i alla fallen förutom CP-ölen CPA använts som en spegling av det som 
avsändaren vill belysa är fel i samhället. De andra tre kampanjerna har använt sig av fysiska 
element som liknar de fysiska element som de anser tillhöra problemet. Miss Skinny 
använder sig av samma bilder som de vill kritisera modebranschen för eftersom de tycker 
att dessa bilder påverkar kroppsidealet. Kampanjen Bordellen i Almedalen använder sig av en 
fysisk bordell och flygblad som symboliserar hur prostitution kan visa sig. Deception by 
Marlboro använder samma metod som tobaksbolagen marknadsför sig på genom att låtsas 
lansera en snygg parfym i cigarettmärket Marlboros namn. Sandikci hävdar att det skapas 
förvirring om folk möter budskap på en plats de inte är vana att möta budskapet på. De vet 
inte om de ska se budskapet på det sätt de är vana på och det bryter den logiska 
reklamuppbyggnaden (Sandikci, 2011:43). 

Att försöka förvirra kan hänga ihop med det som Javed och Zeb hävdar om att ha med 
ett oväntat och överraskande moment är det som huvudsakligen får normal reklam att bli 
chockerande reklam (Javed & Zeb, 2011:1). Det kan då tolkas som om dessa kampanjer 
använder denna spegling för att skapa förvirring och överraskning hos målgruppen. 

Alla tre kampanjerna lägger sig dessutom nära problemet genom att visa upp 
problemets kärna när de speglar det. Det kan hänga ihop med det Dahlén och Lange säger 
om att ett budskap ska sändas ut i rätt tid och så nära beteendet som möjligt som man vill 
förändra (Dahlén & Lange, 2009:449). Trots att CP-ölen CPA inte speglar problemets 
felaktiga beteende så lägger även dom sig nära beteendet de vill påverka genom att 
förmedla en bild av hur det istället borde vara, nämligen att funktionshindrade också har 
rätt att dricka öl. 
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5.2.	  Hur	  uppfattar	  mottagaren	  denna	  typ	  av	  kampanjstrategi	  i	  de	  olika	  fallen?	  
 
Att nå fram till den direkta målgruppen genom att skapa känsla 
Alla kampanjerna har haft som mål att skapa allmän debatt hos den direkta målgruppen 
allmänheten genom att använda den indirekta målgruppen media. CP-ölen CPA och 
Bordellen i Almedalen har utöver detta även velat väcka känslor direkt hos den direkta 
målgruppen, allmänheten, vilket går i linje med det Berg och Jonsson skriver om att känslor 
är en annan viktig faktor när åsikter ska förändras (Berg & Jonsson, 1991:250). 
 

Hela upplägget var att väcka någon from av känslor på det sättet. (Mats Wallin, art director, 
Bordellen i Almedalen, 2013)  

 
I kampanjen Bordellen i Almedalen reagerade fokusgrupperna på den fysiska bordellen som 
användes för att väcka känslor. De tyckte att den var provocerande och det diskuterades 
kring bordellens uttryck och vilka signaler den sände ut. Tankar som framkom var att 
bordellen var klinisk och avskalad och att det bidrog till att den blev provocerande: 
 

Jag tycker den här är vidrig...själva båset...det provocerar mig. (Fokusgruppsmedlem A, 2013) 
 

Att det är så himla avskalat, det är det som jag tycker är provocerande. Att man får lägga in egna 
värderingar. (Fokusgruppsmedlem H, 2013) 

 
Att fokusgruppen reagerade på den fysiska bordellen kan möjligen tolkas till det som Dahl, 
Frankenberger & Manchanda nämner om att det ska finnas något som bryter mot den 
sociala normen och att det ska överträda lagar, sedvänjor eller moral (Dahl, Frankenberger 
& Manchanda, 2003:268). Bordellen i Almedalen har där lyckats nå ut med det provocerande 
elementet. Andra element väckte också tankar och sågs som minnesvärt och det var själva 
tillvägagångssättet, det vill säga att göra något annorlunda för att sticka ut bland alla andra 
vilket även var avsändarens mening. 

Resultatet tyder på att det därför är minnesvärt att göra något uppseendeväckande och 
överraskande precis som Dahl, Frankenberger och Manchanda hävdar om att 
överraskningsmomentet är viktigt eftersom det skapar uppmärksamhet och får människor 
att börja bearbeta information (Dahl, Frankenberger & Manchanda, 2003:271). Detta kan 
möjligen tolkas som att de element som sändes ut som provocerande även mottogs som 
det var tänkt hos fokusgruppen.  
 

Man måste ta risken att folk blir förbannade eller man kanske vill att folk ska bli 
förbannande…om vi gör folk riktigt förbannade sa kommer folk att förr eller senare ställa oss till 
svars och då får vi uttala oss. (Fredrik Ganslandt, creative director, CP-ölen CPA, 2013) 

 
Även CP-ölen CPA ville väcka känslor och göra folk förbannade. De element som var 
provocerande var ordet “CP” och nidbilden av en funktionshindrad i rullstol samt att detta 
presenterades i formen av en etikett på en ölflaska. Fokusgrupperna blev både störda och 
förvirrade och de reagerarde på samma fysiska element som creative director Fredrik 
Ganslandt nämnt som provocerande. De tyckte även att konceptet i sig är provocerande 
mot funktionshindrade. 

Det resonerade om det är korrekt att porträttera funktionshindrade på det sätt som 
gjorts och flera fokusgruppsrepondenter tycker att det är osmakligt. Fokusgrupperna blev 
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även provocerade över att det var just alkohol som presenterades och de tyckte inte att det 
var något att eftersträva att uppmana till alkoholkonsumtion ens för att belysa en 
minoritets rättigheter. Att flera i fokusgrupperna blev upprörda kan tolkas som att CP-ölen 
CPA nått sitt mål att få den direkta målgruppen förbannad. Det kan kopplas till det som 
Dahl, Frankenberger och Manchanda hävdar om att normöverskridande koncept är viktigt 
för att få en större medvetenhet om innehållet (Dahl, Frankenberger & Manchanda, 
2003:276).  

Dahlén och Lange hävdar å andra sidan att upphetsande element kan uppfattas som 
stötande och att hög upphetsning får hjärnan att blockera information (Dahlén & Lange, 
2009:416). För att slippa stötande intryck kan mottagaren tolka meddelandet på ett annat 
sätt än det var menat (Petersson, 2009:180). Är reklammaterialet för chockerande kommer 
folk inte att relatera till och bry sig om reklammaterialet (Javed & Zeb, 2011:2). Stötande 
reklam kan leda till ökad uppmärksamhet under en kort tid men att det kan skada 
organisationens image (Javed & Zeb, 2011:8). 

Utifrån dessa synvinklar skulle det kunna tyda på att CP-ölen CPA har fått den 
uppmärksamhet de varit ute efter hos den direkta målgruppen men att i det långa loppet 
inte är positivt för organisationen precis som hos kampanjen Miss Skinny. Det kan även 
tyda på att människor inte ens ser till budskapet eller tolkar det fel. Ett exempel på det kan 
vara hur det resonerades i fokusgrupperna ifall ölen på krogen kommer att bli ett skämt 
snarare än en diskussion kring funktionshindrades rättigheter. Fokusgrupperna lade ändå 
ner mycket tid på att diskutera huvudfrågan och ifall funktionshindrade får dricka alkohol 
vilket visar på att budskapet ändå har nått fram till mottagaren. 
 
Kampanjen bör bidra med ny information  
Även Miss Skinny lyckades provocera fokusgrupperna och deltagarna sade att det fanns två 
element som framför allt gör dem provocerande. Det ena var texten där det stod “Do you 
fit in?” och “Size zero only”: 
 

Det här är lite taskigt också...do you fit in? (Fokusgruppsmedlem D, 2013) 
 

Just det här med size zero only...att det är...ordet “only”...att det utesluter så många, att man duger 
inte till annars. (Fokusgruppsmedlem C, 2013) 

 
Det andra provocerande momentet var att avsändaren inte gav sig till känna utan att de 
gick ut med att vara något de inte är. Att inte avslöja avsändaren sågs av de flesta som 
negativt i detta fall eftersom det inte ansågs bidra till en förståelse kring problemet utan 
snarare att det skapade förvirring kring vad som var budskapet med kampanjen. 

Det går att koppla till det Dahlén och Lange hävdar om att det inte bör finnas utrymme 
för subjektiva tolkningar och att budskapet inte bör vara för komplext eftersom det finns 
risk att budskapet misstolkas (Dahlén & Lange, 2009:441-442). Ändå så hävdas det att 
tvetydighet i reklam och att den kan tolkas på flera sätt, är just det som gör den 
provocerande (Vézina och Paul, 1997:179-180). Eftersom fokusgruppsmedlemmarna inte 
tyckte att det har bidragit till att stärka kampanjens syfte så kan det tolkas som att det är 
riskabelt att använda tvetydighet för att få fram provokation. Det framkom ändå en annan 
aspekt och det var att en deltagare ur fokusgrupperna tyckte att det var ett intressant 
tillvägagångssätt: 
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För mig är det inte själva annonsmaterialet i sig som är provocerande utan för mig är det 
tillvägagångssättet, att man gör en grej först och så menar man en helt annan. För mig är det mer 
provocerande men jag tycker inte det är provocerande på ett negativt sätt. Jag tycker det är ett kul 
sätt att marknadsföra sig på och ett intressant sätt att synas. (Fokusgruppsmedlem B, 2013) 

 
Trots att budskapet som sänds ut i kampanjen uppfattas som provocerande så menade 
fokusgrupperna att ämnet inte känns nytt. De menade på att det redan finns en så stor 
medvetenhet kring problemet att kampanjen inte bidrar med någon ny förståelse och att de 
därför inte tar åt sig av kampanjen även om den provocerar. 

Den aspekten som fokusgruppen pekade ut förhåller sig till det Berg och Jonsson säger 
om att det är bra att vara först ut med problemet eller vinkeln som ska belysas, annars 
kommer organisationens bild av problemet att konkurrera med andra organisationer som 
redan har vinklat problemet (Berg & Jonsson, 1991:269). Det kan tolkas som att 
kampanjen i detta fall inte kommer med tillräckligt mycket ny information för att bli 
intressant trots att provokationen finns med. 
 
Tvetydigheten gör att budskapet inte når ut 
När fokusgrupperna såg kampanjen Deception by Marlboro tyckte de inte att den var så 
provocerande förutom att kampanjen kunde tänkas peka ut rökare som illaluktande och att 
de använt tobaksvarumärket Marlboro som avsändare. De var i början inte säkra på syftet i 
kampanjen. Många trodde även efter att de sett den förklarande kampanjfilmen att det var 
en kampanj för att få folk att sluta röka. Att fokusgruppsmedlemmarna reagerade på just 
namnet men att vissa inte visste vad budskapet var kan kopplas till det som Vézina och 
Paul nämner om att tvetydighet ska finnas med för att reklam ska bli provocerande (Vézina 
och Paul, 1997:179-180).  

Flera av fokusgruppsmedlemmarna tyckte att syftet med kampanjen var att få folk att 
sluta röka men det kampanjen egentligen stod för var att skapa en medvetenhet om hur 
tobaksbolagen marknadsför sig genom andra produkter än tobak. Att inte alla förstod 
syftet kan bero på just tvetydigheten. Det kan tolkas som att det inte är positivt för 
budskapet med tvetydighet eftersom budskapet då lätt kan missuppfattas, vilket hänger 
ihop med det Javed och Zeb hävdar om att det är viktigt att kampanjen är enkel att förstå 
(Javed & Zeb, 2011:6). Detta stämmer med hur fokusgruppen reagerade och det kan tolkas 
som att kampanjen borde varit enklare. Till skillnad från kampanjen Miss Skinny så tyckte 
fokusgruppsdeltagarna att det förvirrande momentet, att lansera kampanjen i ett annat 
varumärkes namn, ändå var nödvändigt: 
 

Det hade blivit en helt annan kampanj om de hade satt A Non Smoking Generation på 
parfymflaskan. (Fokusgruppsmedlem B, 2013) 
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6.	  SLUTSATS	  
Den slutgiltiga delen i denna studie redogör för de slutsatser som dragits utifrån resultatanalysen. I detta 
avsnitt presenteras själva kärnan i de svar av studiens frågeställningar. Avsnittet rundas av med en 
diskussion, förslag på vidare forskning samt ett kort problemresonemang. 
 
De resultat som framkommer går inte att generalisera eftersom det är fyra specifika fall 
som studien baserar sig på. Det har ändå framkommit vissa resultat som blir gällande för 
just dessa fall. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur och varför 
provokationsmarknadsföring används för att skapa samhällsdebatt. För att svara på syftet 
ställdes frågorna; hur byråerna arbetar med provokation för att skapa opinion och hur den 
direkta målgruppen uppfattar denna typ av kampanjstrategi i de olika fallen? 

På första frågeställningen om hur byråerna arbetar med provokation som strategi så går 
det att säga att de medvetet och aktivt arbetat med provokation för att väcka 
uppmärksamhet både hos den direkta målgruppen allmänhet och hos den indirekta 
målgruppen media. När det kom till att få fram resultat på den andra frågeställningen om 
hur mottagarna uppfattar kampanjstrategin så fick två fokusgrupper representera den 
direkta målgruppen, allmänheten. Det framkom att fokusgruppsmedlemmarna har 
uppfattat kampanjernas upplägg med att använda provocerande faktorer både som smart, 
uppseendeväckande, osmakligt och förvirrande. Trots detta har det hos fokusgrupperna i 
alla kampanjerna uppstått en diskussion kring kärnfrågan som kampanjerna ville förmedla. 
Att alla kampanjerna lyckades få igång en diskussion kring kärnfrågan hänger även ihop 
med de möjliga konsekvenserna litteraturen belyser att provokation kan skapa, nämligen att 
ämnena kampanjerna vill förmedla faktiskt uppmärksammas.  

Det har i uppsatsen framkommit fyra faktorer till att provokationsmarknadsföring 
används, vilket svarar på uppsatsens syfte. De tre första faktorerna hänger ihop där den 
första faktorn leder till den andra vilket i sin tur leder till den tredje. Den första faktorn 
som leder till att provokation används är att uppdragsgivarna inte har någon stor budget att 
lägga ner på kampanjen. Eftersom det inte finns pengar att lägga ner på annonser och 
annat betalt reklamutrymme måste kampanjen uppmärksammas på något annat sätt. Det 
behövs draghjälp för att få ut kampanjens budskap till allmänheten och detta leder vidare 
till den andra faktorn som är att byråerna bakom kampanjerna då tar hjälp av media för att 
nå ut. Att använda media som indirekt målgrupp för att nå den direkta målgruppen, 
allmänheten, är redan känt genom litteratur om Media Advocacy som syftar till att få media 
att skriva om ämnet. Det är här problemet ligger för vilken strategi som avsändaren ska 
använda för att få uppmärksamhet och det leder i sin tur till den tredje faktorn som är att 
provokation då blir en möjlig strategi att använda sig av. För att nå ut i media, trots en liten 
budget, används provokation som ett överraskningsmoment eftersom det antas får media 
att uppmärksamma och skriva om kampanjen. Att media tar upp kampanjen knyter an till 
dagordningsteorin som handlar om att ett ämne som media tar upp även blir det ämne som 
allmänheten pratar om. Kampanjerna kan då nå ut till allmänheten och skapa diskussion 
kring kärnfrågorna de bedriver genom media. 

Forskare hävdar idag att det är svårt att nå ut bland alla budskap men att chockerande 
taktiker och provokation är ett sätt att nå ut på. Studiens fall bekräftar detta eftersom alla 
kampanjerna kommit med i media. Det går inte genom vår studie att bekräfta att det är just 
provokationen som gjort att de kommit med i media men strategin för att nå ut till media 
från kampanjskaparnas sida har varit att göra något provocerande genom att göra något 
uppseendeväckande och överraskande för att sticka ut. För att uppnå provokation och 
chock i marknadskommunikation menar forskare på att det är viktigt med både den 
normöverskridande, uppseendeväckande och den överraskande aspekten. 
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Den fjärde faktorn som är fristående från de andra tre är att provokation, förutom att 
påverka den indirekta målgruppen, även har använts för att några av kampanjerna har velat 
väcka känslor hos den direkta målgruppen, allmänheten. Det används fysiskt och psykiskt 
provocerande element i kampanjerna som främst är överraskande och överskridande av 
moral i etiska frågor för att väcka känslor och skapa diskussion. Utifrån fokusgruppernas 
reaktioner går det att se att kampanjerna väcker känslor tack vare sina provocerande 
element. Detta leder till att det skapas en diskussion runt kampanjens kärnfrågor. 

Övriga resultat pekade på att provokationen som används måste vara motiverad för att 
bli accepterad. I både informantintervjuerna och fokusgrupperna går det att se att 
provokationen behöver ta ansats i en viktig social fråga och ett bra socialt grundarbete för 
att tillvägagångssättet ska anses vara accepterat. Alla kampanjerna som undersöktes hade 
skapats för ett, i grunden, bra socialt ändamål som därför kunnat motiverat att provokation 
användes som strategi. 

En annan aspekt som framkommit är att provokation inte hänger ihop med 
långsiktighet. Litteraturen menar att långsiktighet är något som skall eftersträvas i 
opinionsbildande kampanjer. Det gick i ett av fallen att se att effekten av provokation avtar 
med tiden. Enligt litteraturen hänger provokation ihop med överraskning och det kan 
därför vara så att element som avsetts som provocerande förlorar sin styrka när 
målgruppen vant sig vid dem. Detta skulle kunna medföra att det är svårt att använda 
provokation i en långsiktig kampanj. 

När det kommer till att svara på hur provokationen har använts, förutom att den 
använts aktivt, varit överraskande och uppseendeväckande, så finns det en gemensam 
nämnare. Det är att gå så nära problemet som möjligt genom att spegla problemet 
avsändaren vill belysa och på så sätt visa upp att problemet existerar. Det utförs genom att 
använda samma typ av material som problemet, i dessa fall material från modeindustrin, 
prostitution och tobaksindustrin. Slutligen kan vi konstatera att provokation i 
marknadskommunikation, för att skapa samhällsdebatt, leder till att en kärnfråga kan få 
uppmärksamhet utan att kampanjen behöver en stor mediabudget. 
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7.	  SLUTDISKUSSION	  
I slutsatsen kom vi fram till några konkreta resultat men det finns också andra resultat i studien som 
däremot inte svarar på uppsatsens syfte. Vi kan ana oss till en viss utgång i dessa resultat och kommer i 
detta kapitel presentera de resterande resultaten och våra tankar kring dessa. 
 
Vi kunde när vi började uppsatsen enbart ana oss till att kampanjskaparna bakom de olika 
kampanjerna medvetet använt sig av provokation som strategi. Allt eftersom vi fick in 
material så besannades detta antagande och det gick att se att majoriteten av de olika fallen 
på olika sätt medvetet arbetat med provokation. Det var bara i ett fall som provokationen 
inte varit ett medvetet val men provokationen fanns ändå där i form av vissa element. 

Kampanjerna hade alla en stor variation av vad som var provocerande. Vissa av 
kampanjerna hade valt att dra provokationen längre medan andra var mer återhållsamma. 
Att dra provokationen långt har vi tyckt oss kunna se leda till starkare och mer delade 
känslor bland de som fått ta del av kampanjerna.  

Genom att uppröra kan vi se att människor blir engagerade men även förvirrade vilket 
leder till att de kan få en negativ inställning till avsändarens och deras sätt att kommunicera. 
Ett antagande vi kan göra ur detta är att det då är viktigt att kunna ge konkret fakta i fallet 
och reda ut förvirringen för att inte skapa en negativ bild av avsändaren. Vi vet inte om det 
här tillvägagångssättet är fördelaktigt för avsändaren i det långa loppet. Provokationen 
lyfter fram budskapet som sänds ut men vill däremot avsändaren bakom frågan behålla en 
god image så verkar det finnas vissa tvivelaktigheter i att använda detta tillvägagångssätt. 

Det hänger ihop med det resultat vi kommit fram till om att det är svårt att kontrollera 
den effekt och de reaktioner som provokationen leder till hos målgrupperna. Det går inte 
heller att kontrollera vad media skriver och vill kampanjskaparna nå ut i media så gäller det 
att vara beredd på att media kan skriva vad som helst om kampanjen eller avsändaren. 

Vi tycker här att det är viktigt för avsändaren att göra ett avvägande ifall de vill få upp 
sin kärnfråga på agendan till varje pris eller om de vill nå ut som organisation och bygga 
upp sin egen image. Eftersom det inte går att veta vad media kommer att skriva så anser vi 
att en opinionskapare, som väljer att använda provokation, måste vara väl förberedd på alla 
möjliga utfall och känslor.  

Utifrån den respons som skapas utifrån kampanjen så anser vi att kampanjskaparna bör 
basera nästa strategiska drag på denna respons. Det blir då fördelaktigt att hela tiden ha en 
öppen strategi som spelar på vad omgivningen gör i nästa steg istället för att till punkt och 
pricka följa den planerade, ursprungliga strategin med en utsatt slutpunkt. Provokation är 
därför inte enligt oss ett pålitligt verktyg att använda sig av, ju högre provokation som 
insats i spelet om uppmärksamhet desto högre vinst skulle kunna hämtas ut men desto mer 
finns även att förlora. 
 
Vidare studier 
Det som saknas i denna uppsats och som det skulle kunna göras vidare studier på är att se 
om det är provokationen som är skälet till att media börjar skriva om kampanjerna. Vi kan 
se att kampanjerna använt sig av provokation för att nå ut men vi vet inte om det är just 
dessa element som gjort att media skrivit om kampanjerna. Det går därför inte att fastslå 
om provokation är effektivt för att komma med i media även om det är ett antagande som 
vi kan göra utifrån den mediabevakning som kampanjerna har fått. Det skulle kunna göras 
intervjuer med journalister som skrivit om dessa ämnen för att ta reda på vad det är som 
gjort att de skrivit om kampanjerna. Det skulle även kunna göras textanalyser som visar vad 
i texterna som verkar vara den viktigaste anledningen till att media skriver om ämnet. 
Det finns teoretiska utgångspunkter av Javed & Zeb som menar att provokation och 
stötande reklam ger ökad uppmärksamhet under en kort tid, men riskerar att skada en 
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organisations image. Vidare forskning skulle då kunna bedrivas genom att titta på vilken 
konsekvens provokation har i förhållande till en organisations image över tid. Det skulle då 
vara av intresse att undersöka hur en image påverkas av upprepande användning av 
stötande element i kampanjer i ett längre tidsperspektiv. 
 
Problem som uppstått 
Ett problem för studien har varit att känslor är individuella och att ordet provokation 
upplevs olika starkt mellan individerna. De personer vi har intervjuat har alla haft olika syn 
på vad som har varit provocerande Trots att olika faktorer funnits med som stämmer med 
litteraturen om vad som är provocerande, så har de intervjuande inte utgått från dessa 
faktorer som provocerande även fast de tyckt att de har varit viktiga för kampanjens 
utformning. Detta är förståeligt eftersom alla de olika delarna inte fristående anses som 
provocerande utan måste uppträda i en helhet för att uppnå provokation. För att komma åt 
provokationen har vi ändå varit tvungna att analysera dessa delar både separat och 
tillsammans. 

De olika fallen har även de haft stor variation av provocerande element och de har 
provocerat på olika sätt vilket gjort dem svåra att jämföra. Vad beträffar fallen hade det 
varit lättare att använda sig av fall som liknar varandra mer, både i utförandet och i 
provokationen. Det råder en individuell provokationsnivå både inom de fall som 
undersökts och bland de personer vi presenterat fallen för, av den anledningen blir det 
svårt att undersöka provokation som strategi. 
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9.	  BILAGOR	  

Bilaga	  1.	  Samtalsintervjumanual	  
 
Vad heter du? 
Vad jobbar du med? 
Vilken roll hade du under konstruktionen av kampanjen? 
 
Hur uppstod kampanjen? 
- Vad är tanken bakom? 
- Till vilken målgrupp riktar sig kampanjen? 
 
Igenom vilka kanaler (sociala medier, TV, affischer?) har ni kört kampanjen? 
- Fungerade valet av kanaler bra? 
 
Hur är kampanjen upplagd, i vilka steg? 
- Har ni använt någon slags strategi i botten?  
- I så fall vilken/vilka? 
- Hur ser dom strategierna ut? 
- Hur länge skulle den pågå? 
 
Vilka mål hade ni med kampanjen? 
- Tycker ni att ni nått de mål ni satt upp? 
- Hade kampanjen någon långsiktig effekt? 
 
Är kampanjen medvetet provocerande (exempelvis överträdelser av normer i samhället)? 
- I så fall, varför har ni valt att använda en provocerande vinkel? 
- Tror ni att kampanjen hade fungerat utan denna vinkel? 
 
Vad anser ni om provokativa marknadsföringsmetoder? 
-Vad tror ni om effektiviteten av provokationen? 
 
Har ni diskuterat moral och etik kring denna kampanjen? 
- Har kampanjen därefter ändrats (blivit mindre eller mer provokativ efter diskussion)? 
 
Har ni fått någon respons från uppdragsgivaren - vad tyckte de? 
Har ni fått någon respons från målgruppen - vad tyckte de? 
 
Är det något ni skulle ha gjort annorlunda idag i kampanjen? 
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Bilaga	  2.	  Fokusgruppsintervjumanual	  
 
Känner ni igen kampanjen?  
 
Om en eller ingen känner igen den, ställ frågan:  
Hur skulle ni beskriva vad det är för slags kampanj? 
 
Vad tycker ni om det materialet ni ser i kampanjen? 
 
Om de känner igen den - ställ frågan: 
Vad tror ni kampanjen handlar om? 
 
Ni som har sett den, vart har ni sett den? 
 
Vilket tror ni är kampanjens budskap? 
 
Vilket tror ni nu är kampanjens budskap? 
Vad tycker ni om kampanjen? 
- Vad var bra och vad var dåligt? 
- Är det en kampanj som ni skulle kunna ta upp och diskutera med vänner/familj? 
 
Tycker ni att avsändaren är tydlig? 
 
Vad har ni för inställning till avsändaren? 
 
Vad fick ni för känslor när ni såg kampanjen? 
 
Tyckte ni att kampanjen var provocerande? 
-Vad var det som var provocerande? 
 
Har ni fått er en tankeställare efter att ha sett kampanjen? 
 	  



 
 
Maria Norlin & Steven Persson 
_____________________________________________________________________ 
 
 

 48 

Bilaga	  3.	  Mediebevakning	  
 
Fall Miss Skinny Deception CP-öl Bordellen i Almedalen 

     Medie 
    Aftonbladet 1 1 2 0 

Expressen & Co 2 0 0 0 
Göteborgs Posten 0 0 3 1 
Dagens Nyheter 1 1 0 0 
Resume 14 6 0 19 
Dagens Media 5 4 1 23 

 
 
MISS SKINNY 
Sökord: Miss Skinny, Shout, Frisk och Fri, Frisk & Fri 
 
Dagens Media, omnämnt 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3776903.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3775803.ece  
 
Dagens Media, hela artiklar 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3770962.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3770847.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3768953.ece  
 
Dagens Nyheter, omnämnt 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/emanuel-karlsten-det-ar-inte-okej-att-ljuga-inte-ens-i-
en-pr-kupp/  
 
Resumé, omnämnt 
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/10/15/lite-moralpanik-i-branschen/  
http://www.resume.se/nyheter/media/2013/10/04/ronge-snubbla-inte-pa-brallorna/  
http://www.resume.se/nyheter/tv/2013/10/03/far-glapord-om-sin-vikt/  
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/10/01/shout-overger-speciella-budskap-till-
kvinnor/  
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/09/30/reklamfilmer-funkar-inte-for-lidl/  
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/09/29/ny-pr-bluff-fran-lidl/ 
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/09/27/vad-ar-det-for-fint-med-att-luras/  
http://www.resume.se/nyheter/debatt/2013/09/26/pr-och-konsten-att-offra-en-dam/  
 
Resumé, hela artiklar 
http://www.resume.se/nyheter/debatt/2013/09/27/kanske-ar-det-dags-for-dialog/  
http://www.resume.se/nyheter/debatt/2013/09/26/miss-skinny-offrade-hela-sin-
malgrupp-pa-uppmarksamhetens-altare/  
http://www.resume.se/nyheter/debatt/2013/09/26/vad-ar-det-som-smakar-bittert/  
http://www.resume.se/nyheter/debatt/2013/09/25/linda-ehlers-eftersmaken-ar-bitter/  
http://www.resume.se/nyheter/pr/2013/09/25/miss-skinny-haller-presskonferens/  
http://www.resume.se/nyheter/pr/2013/09/25/miss-skinny-ar-en-pr-kupp-/  
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Aftonbladet, hela artiklar 
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/medier/article17580812.ab  
 
Expressen, omnämnt 
http://www.expressen.se/debatt/nya-ideal-fordras-vid-en-digital-revolution/  
http://www.expressen.se/halsa/suzanne-sjogren-om-vikthetsen-i-sitt-yrke/  
 
CP-ÖLET CPA 
Sökord: cp öl, cpa öl, Gil, Enrico Pallazzo 
 
Aftonbladet, hela artiklar 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/almedalen/article17085595.ab 
 
Aftonbladet, omnämnt 
http://www.aftonbladet.se/incoming/article17094279.ab 
 
Dagens Media, omnämnt 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3725678.ece  
 
Göteborgs-Posten, hela artiklar 
http://www.gp.se/matdryck/dryck/1.1839581-goteborgskrogar-borjar-salja-cp-ol 
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2073205-cp-ol-lanseras-i-stockholm 
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1567061-gp-s-thomaz-grehn-gillar 
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.1567054-cp-olet-lanseras-av-funktionsnedsatta  
 
DECEPTION BY MARLBORO  
Sökord: Deception, TANK/Y&R, A non smoking generation, PS Communication 
 
Dagens Media, hela artiklar 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/article15038.ece  
 
Dagens Media, omnämnt 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/radio/article19247.ece 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/article18990.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/article18670.ece  
 
Aftonbladet, omnämnt 
http://www.aftonbladet.se/debatt/article11794901.ab  
 
Dagens Nyheter, omnämnt 
http://www.dn.se/ekonomi/guldaggsvinnarna-2009/  
 
Resumé, omnämnt 
http://www.resume.se/nyheter/2009/04/02/ingen-rok-utan-guld/  
http://www.resume.se/nyheter/2009/02/25/de-har-chans-att-vinna-gyl/  
http://www.resume.se/nyheter/2008/09/22/manadens-print-och-utomhus/  
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2009/05/29/tankyr-brunsas-dodar/  
http://www.resume.se/folk/folk-pa-vag/2010/04/28/startar-eget-efter-tank/  
http://www.resume.se/nyheter/2009/02/25/de-har-chans-att-vinna-gyl/  
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BORDELLEN I ALMEDALEN 
Sökord: Bordellen i Almedalen, GyroHSR, Spotlight PR, Järfälla tjejjour, 
 
Göteborgs-Posten, omnämnt 
http://www.gp.se/nyheter/bilder/1.406885-vinnare-och-forlorare-i-almedalen  
 
Resumé, hela artiklar 
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2010/12/09/bordellen-gick-hem/  
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2010/07/05/reklam-och-pr-byra-satter-/  
http://www.resume.se/nyheter/pr/2010/07/06/hemligheten-bakom-almedals/  
 
Resumé, omnämnt 
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/01/14/tackolov-blir-det/ 
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2012/05/08/topptrio-lamnar-gyro-/  
http://www.resume.se/nyheter/pr/2012/05/07/nya-pr-hjaltar-till-hero/  
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2011/04/14/media/  
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2011/04/14/folj-guldagget-pa-resume-s/ 
http://www.resume.se/nyheter/pr/2011/03/29/vinnarna-i-gyllene-hjulet/  
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2011/03/24/ddb-varst-igen/ 
http://www.resume.se/nyheter/pr/2011/02/24/de-kan-vinna-gyllene-hjule/ 
http://www.resume.se/nyheter/2010/12/09/fb-klarast-lysande-stjarna/?ar=true 
http://www.resume.se/nyheter/pr/2011/04/12/19-svenska-sabre-awards-no/ 
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2010/12/09/lysande-fb/ 
http://www.resume.se/nyheter/2010/07/08/wwtbwa-mot-gyro/  
http://www.resume.se/nyheter/pr/2010/11/11/dubbelvinst-for-aladdin-i-/  
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2010/11/16/de-ar-nominerade-i-100-wat/ 
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2010/07/08/morgondagens-annons-dagens/  
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2010/07/07/dialects-rokare-segrade/  
 
Dagens Media, hela artiklar 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article2443708.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3036762.ece  
 
Dagens Media, omnämnt 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3135744.ece 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3280365.ece 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3251346.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3217572.ece 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/byraer/article3182273.ece 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3176937.ece 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3153602.ece 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3151121.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/event/article3139467.ece 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/event/article3109683.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3036825.ece 
http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3036735.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3036762.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article2506174.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article2496551.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article2445284.ece  
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http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article2445032.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article2444730.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3428848.ece  
http://www.dagensmedia.se/nyheter/event/article3216981.ece  
 
 
Videomaterial till kampanjerna 
 
www.miss-skinny.se/#, 2013, Kampanjfilm för Frisk & Fris kampanj Miss Skinny. Hämtad 
2012-12-06  
 
www.matsmats.se/matsmats/CASE_2.html, 2010, Kampanjfilm för Järfälla Tjejjours 
kampanj Bordellen i Almedalen. Hämtad 2013-12-06. 
 
www.youtube.com/watch?v=sz2JZrLp9Q0, 2008, Kampanjfilm för A Non Smoking 
Generations kampanj Deception by Marlboro. Hämtad 2012-12-06 
 
www.vimeo.com/67311740, 2013, Kampanjfilm för GILs CPA öl. Hämtad 2013-12-06. 
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Foto: Fredrik Forsling och Hungry Hippo för A Non Smoking Generation 
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DO 

YOU 

 FIT IN?
SIZE ZERO ONLY.

www.miss-sk inny.se
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