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1 Introduktion  
1.1 Bakgrund  
Under de senaste åren har synen på djurens rätt växt markant, detta enligt forskning som 
har gjorts i USA vid tre tillfällen mellan 2003 till 2015 (Riffkin, 2015). Människor har 
börjat bry sig mer om djurrätt i förhållande till människans rätt, vilket syns på svaren 
som samlats in i den nämnda forskningen. I forskningen användes även enkäter där 
frågor har ställts kring hur respondenten ser på djurens rättigheter. År 2015 svarade 
42% av kvinnorna att de tycker att djur bör ha amma rättigheter som människor, jämfört 
med år 2008 då 35% av kvinnorna svarade ja på samma fråga. Hos männen svarade 
22% att de tycker att djuren förtjänar samma rättigheter som människor, medan det bara 
var 14% som svarade ja på detta år 2008 (Riffkin, 2015). 
 
Det har även kommit till kännedom att veganismen har ökat tydligt i Storbritannien 
under de senaste åren, just på grund av ökad medvetenhet inom djurrätt (Jones, 2018). 
The Vegan Society (2016) har studerat den uppåtgående trenden att bli vegan och 
konstaterat att antalet veganer i Storbritannien har gått från 150,000 personer år 2006 
till 1,684,00 personer år 2017 (The Vegan Society, 2016). Jones (2018) rapporterar även 
att Island är ett land där man sett en ökning av försäljning på grönsaker på 10% under 
bara ett år. Vidare rapporterade Jones (2018) om att ”veganism” är ett sökord som ökat 
stadigt i popularitet under de senaste åren. Jones (2018) talar även om en 
reklamkampanj som kallas ”Veganuary”. Under den nämnda kampanjens gång har 
250,000 personer valt att prova växtbaserad diet (Brocklehurst, 2019). Det räknades 
även med att ytterligare 300,000 personer skulle ha valt att börja med växtbaserad kost i 
slutet av januari 2019 (Brocklehurst, 2019). Slutligen presenterar Jones (2018) statistik 
på varför människor väljer att bli veganer, bland de som är vegetarianer kan man se att 
anledningen är hänsyn till djurrätt.  
 
Att en reklamkampanj kan göra ett stort avtryck och således öka medvetenheten hos 
konsumenterna är idag ingen hemlighet. Ett exempel är reklambyrån Gilson (2018) som 
beskriver en fallstudie angående hur en reklamkampanj kan vara avgörande för om 
företaget får ett genombrott eller inte. Gilson (2018) menar att detta beror på att det är 
större chans att nå kunder om företaget i fråga producerar en kampanj som går genom 
flera olika enheter i flera olika medier, än om de skulle publicera enbart en reklamenhet 
på endast ett medie. Detta medför även att företaget kan publicera mer information i en 
reklamkampanj än vad som hade varit möjligt om företaget använde sig av endast en 
ensam reklamenhet (Gilson, 2018).  
 
Gilson (2018) talar även om dagens mediebrus, som innebär att det publiceras mängder 
av information och reklam på olika medier, vilket gör det svårare för en ensam 
reklamenhet att synas i ”bruset”. En reklamkampanj syns således bättre i mediebruset då 
flera reklamenheter på olika medier kan göra en större inverkan på mottagaren (Gilson, 
2019).  
 
Vidare påträffas en handledning om hur man kan öka folkets medvetenhet inom 
angelägna områden. Sayers (2006) förklarar att en människa tar till sig ett budskap på 
ett bättre sätt när denne engageras i det, istället för att exempelvis bara läsa ett budskap. 
Genom en reklamkampanj kan människan lättare bli engagerad då kampanjen kan synas 
på flera ställen och på olika sätt (Sayers, 2006). Sayers förklarar vidare att människors 
beteenden alltid har varit problematiska att ändra och listar även några råd som kan 
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följas vid skapandet av en kampanj med syfte att sprida information. Ett av råden som 
Sayers delger är att tänka på kvalitet före kvantitet när budskapet ska kommuniceras, 
medan ett annat råd belyser vikten av att förstå sin målgrupp. 
 
1.2 Syfte  
Syftet med detta arbete är att undersöka och komma fram till hur en generisk 
kampanjutformning för en djurrättsorganisation kan se ut. Motivationen ligger i vårt 
gemensamma intresse för djur och välgörenhet samt design av kampanjer, vilket denna 
undersökning går djupare in på.  
 
Gilson (2018) presenterade en fallstudie på hur stor påverkan en reklamkampanj har och 
visade att den kan vara avgörande för om företaget får ett genombrott eller inte. Gilsons 
rapport skapade en nyfikenhet hos oss på hur djurrättsorganisationer idag engagerar 
människor genom sina kampanjer. Information om innehållet i en reklamkampanj kan 
således vara nyttig kunskap för en designer som vill skapa en reklamkampanj i ett 
liknande syfte. Ändock kunde vi inte finna någon tidigare innehållsanalys på 
djurrättsorganisationers reklamkampanjer, vilket gjorde detta till en intressant fråga att 
titta närmare på.  
 
Genom denna rapport ska läsaren kunna få en förståelse för hur en djurrättskampanj är 
uppbyggd och slutligen se hur en generisk djurrättskampanj kan se ut.  
 
1.3 Kunskapsläget  
Enligt Wen (2016) använder djurrättsorganisationer kampanjer för att upplysa 
allmänheten om djurrätt och således kämpa för djurens rätt att leva. Wen förklarar att 
det finns olika sätt för djurrättsorganisationer att väcka uppmärksamhet i 
marknadsföringssyfte och ett av de vanligaste sätten är att skuldbelägga mottagaren, 
vilket Wen även nämner som ett av de mest effektiva sätten. Hon nämner en specifik 
kampanj vars syfte är att få människor att adoptera hemlösa hundar från hundhem 
istället för att köpa en valp hos uppfödare, vilket visade sig ge stor effekt genom ett 
skuldbeläggande meddelande i kampanjen (Wen, 2016).  
 
Bogueva, Marinova, och Raphaely (2018) menar dock att man måste gå djupare än så 
och syftar på att djurrättsorganisationerna måste marknadsföra på ett sätt som får 
mottagaren villig att ändra hela sin kultur, för att kunna göra skillnad. Bogueva et al. 
använder köttindustrin som exempel och förklarar hur djurrättsorganisationer kan gå 
tillväga i sin marknadsföring. Bogueva et al. nämner att marknadsföringsstrategierna 
som kan användas i dessa fall har ett brett spektrum – från att skapa reklam som är lätt 
utbildande till att skapa reklam som marknadsför faktiska lagar. 
 
En reklamkampanj innebär en mångfald av aktiviteter i ett försök att under en given 
period dominera marknaden (Bergström, 2016). Under en kampanj kommer man att 
publicera reklam på flera olika enheter, och ju fler desto bättre (Bergström, 2016). 
Reklamen kan publiceras både i traditionella medier, sociala medier, på en tv-reklam 
och genom en gerillaaktivitet enligt Bergström (2016). En reklamkampanj är alltså ett 
flertal enheter som designas och publiceras under en given tidsperiod för att förstärka 
upplevelsen.  
 



7/61 

En enhet, som i denna rapport benämns som reklamenhet, kan beskrivas som den minsta 
delen i ett koncept (Bergström, 2016). Det är enheten som är exempelvis en annons, tv-
reklam, facebook-banner eller Twitter-rad som tillsammans blir en del av en kampanj. 
 
Bergström (2016) nämner en lista av de vanligaste huvudmedierna som används idag. I 
denna lista av huvudmedier ingår följande: 
 

• Sociala medier 
• Webbsajt 
• Tv 
• Dagspress 
• Populärpress 
• Fackpress 
• Film 
• Radio 
• Utomhusreklam 
• Direktreklam 
• Event och actionmarketing 

 
Skapandet av en reklamkampanj 
Enligt Ward (2019) bör man ha nio punkter i åtanke när man skapar en reklamkampanj. 
I det första steget talar Ward om utformningen av kampanjen och det faktum att man 
bör anpassa reklamkampanjens utseende mot företagets marknadsplan. Dessa bör gå 
hand i hand för att budskapet ska kunna komma fram till vald målgrupp och att 
företagets image kommuniceras på rätt sätt.  
 
I steg två, tre och fyra tar Ward (2019) upp hur man bör hantera kampanjmål, 
mätningsverktyg samt kampanjens budget. I dessa steg nämns inget om kampanjens 
visuella delar. 
 
I steg fem berör Ward (2019) kampanjens visuella utformning genom att ta upp 
planeringen av vilka marknadsföringsstrategier och även vilka plattformar kampanjen 
bör synas på. I detta steg bör det forskas vidare om den valda målgruppen, då olika 
plattformar passar till olika målgrupper (Ward, 2019). Det är i detta steg man kommer 
att välja ut vilka enheter som ska bli kampanjens huvudmedier. 
 
I steg sex, sju, åtta och nio berörs kampanjens tidslinje, verkställning, resultatmätning 
samt analys (Ward, 2019). Wards slutsats blir att om mätningen visar ett positivt resultat 
kan kampanjen i fråga med fördel användas igen, vid ett senare tillfälle. 
 
Det finns även andra åsikter om hur man bör skapa en kampanj steg för steg. Cowman 
(2018) väljer att ta upp sex stycken steg som skiljer sig på så vis att hon även lägger 
fokus på individen som behöver utforma reklamkampanjen, medan Ward (2019) inte tar 
upp detta steg utöver när han förklarar att kampanjens utseende bör gå hand i hand med 
marknadsplanens ledord.  
 
I det första steget slår Cowman (2018) samman kampanjmål och uppföljning men 
nämner ingenting om den visuella utformningen. I nästa steg talar Cowman (2018) om 
att man bör skaffa sig en insyn i reklamkampanjen genom att precisera vem som 
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kommer att nås av reklamkampanjen. Enligt Cowman bör man ha i åtanke vem det är 
man vill nå och hur man vill influera denne.  
 
I steg tre bör man definiera kampanjens viktigaste meddelande (Cowman, 2018). 
Cowman förklarar att man bör tänka på hur man vill positionera sig som företag. Hon 
menar att man bör tänka över vad man har att erbjuda som kommer att skapa ett 
engagemang och således konverteringar från kunderna. 
 
I det fjärde steget tar Cowman (2018) upp budgeten samt något som hon kallar för 
medieplan. I detta steg väljer man, med hänsyn till budgeten, ut vilka kanaler man vill 
synas i. Urvalet bör enligt Cowman ske utefter vilken målgrupp man vill nå, då man når 
olika målgrupper genom olika kanaler vilket även Ward (2019) hävdar.  
 
Det är i det femte steget Cowman (2018) går in på utformningen av kampanjen. I detta 
steg menar Cowman (2018) att man bör ta reda på vilka mänskliga tillgångar som 
kommer att krävas för att kunna genomföra skapandet av kampanjen och således 
designa de olika enheterna som skulle ingå i kampanjen. 
 
I det sista steget menar Cowman (2018) att man bör se över om några delar i kampanjen 
kan testas innan den verkställs. Man bör även se över om något behöver kunna 
modifieras efter att kampanjen publicerats och om detta är möjligt.  
 
1.3.1 Huvudmedier och kategorisering 
 
Affisch  
En affisch är en visuellt utformad reklamenhet som skrivs ut och sätts upp på offentliga 
platser (Affisch, 2019). Den kan innehålla både text, bild och illustrationer för att få 
fram budskapet som affischen ska sända ut.  
 
Bildretorik 
Genom att använda bilder i kampanjens utformning kan man öka effekten av budskapet 
man vill nå ut med (Bergström, 2016). Därför menar Bergström (2016) att man bör 
välja en stark och övertygande bild som skapar en intensiv upplevelse vilket kan göra 
mottagaren delaktig samt ger personen möjlighet att själv dra slutsatser kring bildens 
budskap. Retorik är konsten att tala väl medryckande och enligt Bergström kan man 
dela upp bildretoriken i fyra olika retoriska kategorier. 
 

• Presentativa bilder. Dessa används när något ska illustreras, presenteras eller 
visas hur det ser ut samt om man vill utmärka en viss egenskap på en produkt. 
Dessa bilder är vanligtvis enkla och raka produktbilder, miljöbilder eller 
porträttbilder.  

 
• Metonymiska bilder. När man vill beskriva något som är svårt att få på bild, 

eller när man helt enkelt inte vill avbilda den exakta produkten kan man använda 
sig av metonymiska bilder. Det bör vara en bild på något som leder tankarna in 
på det bilden ska utstråla. Ett exempel som Bergström (2016) tar upp är en 
skildring av aktiemarknaden, som kan kopplas samman med en bild av 
exempelvis Wall Street. 
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• Synekdokebilder. Den här typen av bild påvisar och bevisar något genom att en 
mindre uppvisad del får stå för bildens dolda helhet. Bergström (2016) tar upp 
ett exempel med att förklara att en gren kan stå för en helhet genom att bilden på 
en gren kan bygga upp en skog i människans medvetande. Man talar också om 
synekdokebilder när man vill bevisa att något i exempelvis en reklambild 
stämmer och är relevant. I detta fall placerar man produkten i en miljö man vill 
att den ska förknippas med och produkten blir då en del av helheten. Detta kan 
man kalla för omvänd synekdoke. 

 
• Metaforiska bilder. När man använder metaforiska bilder ligger fokus i att 

jämföra. Man överdriver språket för att få fram den känslan man vill åt. Man kan 
använda metaforiska uttryck eller liknelser som exempel snabb som en vessla, 
glad som en lärka eller listig som en räv. Man bör ha i åtanke att det inte innebär 
att sätta två bilder bredvid varandra som en jämförelse, utan här handlar det om 
att skapa metaforer där mottagaren tvingas att ta ett associativt kliv från ett 
område till ett annat. 

 
Rörlig bild 
Rörlig bild är en serie av bilder som slås samman till en filmsekvens, vilket skapar en 
illusion av rörelse för åskådaren (Rörlig bild, 2016). Enligt Larsson (2017) ökar 
engagemanget på en digital publikation med 2,8 gånger, om publikationen är rörlig 
istället för en stillbild eller enbart en text. Larsson tar upp fem punkter som man bör 
tänka på gällande en kampanjfilm. Larsson menar att man bör tänka på längden och 
försöka hålla det kort och koncist för att åskådaren inte ska tappa intresse. Vidare 
berättar han att man ska tänka på storyn bakom filmen för att lyckas beröra just de 
punkter som målgruppen bör bry sig om. Detta går även hand i hand med punkt tre som 
innebär att beröra publiken. Här menar Larsson att man vill engagera åskådarna genom 
att väcka känslor hos dem. Punkt fyra handlar om att filmen tydligt bör kommunicera 
varumärket som står bakom filmen – gör den inte det kan filmen snarare bli till 
kampanjens nackdel. Allra sist nämner Larsson att man bör hitta lämpliga 
samarbetspartners för att ha en hög expertis bakom filmskapandet och på så vis leverera 
en slutprodukt som kan konkurrera på marknaden. 
 
Maher (2016) menar att det kan vara svårt för ett företag att bestämma sig för vilken 
spellängd deras reklamfilm bör ha. Enligt Maher är 60 sekunder det som krävs om man 
vill berätta något genom sin film, men han påstår även att det kan vara mer effektivt 
med en kortare reklamfilm i många andra fall. 
 
Facebooksidans omslagsbild  
Enligt Lua (2018) är Facebook det största mediet som används inom marknadsföring 
idag. Omslagsbilden på en Facebookprofil är en liggande bild som bör vara i 
dimensionerna 820 x 462 pixlar enligt Lua. Lua menar att omslagsbilden är det första 
besökaren ser när personen klickar in på företagssidan i fråga. Detta gör att det är viktigt 
att välja en bild som representerar det man vill att besökaren ska känna för att få 
besökaren att stanna kvar på företagets Facebooksida. Lua listar ett antal punkter som 
kan vara bra att tänka på när man väljer omslagsbild och där ibland nämner han att man 
bör tänka på vad bilden får åskådaren att känna. Specifikt bör man reflektera över om 
bilden leder till ett engagemang, är relevant vad gäller målgruppens intressen samt om 
färgerna är konsekventa och passar för ändamålet (Lua, 2018). Om det finns text på 
bilden bör man även tänka på om typografin hjälper till att göra meddelandet tydligt 
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samt om texter och hashtags innehåller relevant information för att göra åskådaren 
intresserad till att interagera med företaget. 
 
Gerillaaktivitet 
Enligt Billing (2015) är en gerillakativitet en del av en kampanj som väcker stor 
uppmärksamhet och engagerar mottagaren men ändå inte kräver en hög budget. En 
gerillaaktivitet skapas istället genom att lägga ned tid, engagemang och kreativitet. 
Billing (2015) menar att denna typ av kampanjaktivitet är nyttig för företag då man idag 
befinner sig i en digitaliserad värld där det förekommer ofantliga mängder av reklam. 
En gerillaaktivitet är något som har möjlighet att tränga sig igenom detta mediebrus, om 
man varit kreativ nog vid skapandet. Billing fortsätter med att berätta om hur 
gerillaaktiviteter kan få en viral spridning på internet med fördel för företaget, så länge 
aktiviteten inte missförstås på ett negativt sätt. 
 
Event och actionmarketing 
Event och actionmarketing syftar på att man skapar något slags arrangemang i det 
verkliga livet där man möter och engagerar sina mottagare på ett mer personligt plan 
(Bergström, 2016). 
 
Reklambanners för webbsidor 
En reklambanner är en slags marknadsföring online som kan synas på den egna 
webbsidan, men även andra webbsidor och digitala kanaler (Katai, 2017). Katai (2017) 
förklarar att banners ofta är klickbara och om användaren väljer att klicka på bannern 
leds man vidare till en specifik landningssida som gäller för just den kampanjen som 
marknadsförs genom bannern. 
 
Storyboard för reklamfilm 
Enligt Simon (2006) är en storyboard ett sätt att illustrera, likt en tecknad serie, hur den 
kommande filmningen och klippningen av en produktion ska se ut visuellt samt med en 
beskrivande text. Simon menar att en storyboard är det mest effektiva sättet för 
produktionen att kommunicera sina visioner till resten av arbetsplatsen.  
 
Storyboarden etablerades under det tidiga 1900-talet då en animatör vid namn Winsor 
McCay skapade tecknade serier som grund för hans animationer (Simon, 2006). Simon 
förklarar att i dagens läge används storyboards främst till reklamfilm samt filmscener 
innehållandes stunts eller specialeffekter. 
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1.4 Problemformulering med frågeställningar  
I dagens läge finns det flera olika sätt att utforma en kampanj på, men vad är egentligen 
de typiska dragen för en djurrättskampanj? Trots att djurrätt under senare år blivit en 
växande trend (Riffkin, 2015) så hittades inga tillförlitliga källor på vilka gemensamma 
nämnare det finns i dessa reklamkampanjer och följaktligen inte heller någon 
information om hur djurrättskampanjer generellt är uppbyggda. Detta kan vara nyttig 
information för en designer som vill skapa en reklamkampanj i ett liknande syfte. 
Därför reder detta arbete ut hur utvalda reklamkampanjer är uppbyggda. Specifikt leder 
arbetet in på hur en generisk reklamkampanj för en djurrättsorganisation skulle kunna se 
ut, vilket presenteras visuellt i rapportens bilaga. 
 

• Vilka gemensamma nämnare kan påvisas i reklamkampanjer för 
djurrättsorganisationer? 

• Hur skulle en generisk kampanj för en djurrättsorganisation kunna se ut visuellt?  
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1.5 Avgränsningar  
Vi har valt att på förhand avgränsa vilka enheter som har analyserats. Urvalet av 
kategorier har gjorts utefter Bergströms (2016) lista på huvudmedier. Listan innehåller 
elva medier men för att avgränsa ytterligare har vi valt att stryka de huvudmedier som 
inte förekommer i någon av de utvalda kampanjerna.  
 
För att få en mer specifik kategorisering har vi även valt att avgränsa vilka enheter som 
tittats på i varje kategori. Exempelvis i huvudmediet ”sociala medier” har vi valt att 
endast titta på kampanjens Facebookbanner. Detta för att det skulle bli en alltför 
omfattande analys om vi skulle försöka kartlägga inlägg på sociala medier under den 
utvalda kampanjens pågående tid, och även allt för omfattande att återskapa generiska 
inlägg utifrån resultatet.  
 
En ytterligare avgränsning som har gjorts är att inte ta hänsyn till de undersökta 
reklamenheternas format och storlekar. Detta då den informationen är mycket svår att få 
tag i och inget som tas upp på organisationernas kampanjsidor.  
 
Vi har även avgränsat den visuella innehållsanalysen på så sätt att vi inte analyserat 
eventuella texters innehåll och betydelse, i någon av reklamenheterna.  
 
Vidare avgränsade vi filmskapandet till ett upplägg av en storyboard på grund av att 
detta skulle ta upp en för stor del av arbetet både ekonomiskt och tidsmässigt. 
 
Slutligen avgränsade vi huvudmediet event och actionmarketing till enbart 
gerillaaktiviteter.  
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2 Metod  
2.1 Tillvägagångssätt  
Inledningsvis i arbetet gjordes en litteratursökning för att få grepp om skapandet av 
reklamkampanjer i allmänhet. Vidare sattes det fokus på att uppsöka reklamkampanjer 
av djurrättsorganisationer att analysera. Urvalet av reklamkampanjer för 
djurrättsorganisationer gjordes utefter ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018) och 
en kartläggning genomfördes. Att det blev ett bekvämlighetsurval beror på att det var en 
svårighet att hitta djurrättsorganisationer som publicerade fullständiga reklamkampanjer 
på internet och därför valdes de kampanjer som låg närmast till hands ut. Samtliga 
kampanjer som hittades vid informationssökningen valdes utan hänsyn till någon form 
av topplista eller egna preferenser. 
 
Totalt kartlades 20 stycken kampanjer. Kampanjerna söktes fram på 
djurrättsorganisationenernas egna webbsidor för att få en hög trovärdighet, och valdes 
enbart ut om den kampanjen var publicerad i sin helhet. Detta urval gjordes för att inte 
missa någon kampanjenhet, då det även var av vikt att få reda på vilka enheter som 
generellt ingår i en kampanj till utformningen av den generiska reklamkampanjen. De 
utvalda kampanjerna analyserades slutligen genom den kvantitativa dataanalysmetoden; 
visuell innehållsanalys.  
 
De utvalda djurrättsorganisationerna med tillhörande kampanjer var följande: 

• Eurogroup for Animals – ”EndPigPain” 
• World Animal Protection – ”End the Cage Age” 
• PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)  – ”Body by Vegan” 
• PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)  – ”I’m ME, not MEAT. 

See the individual. Go Vegan.” 
• IFAW (International Found for Animal Welfare) – ”Meet us, don’t eat us!” 
• Dyrebeskyttelsen Norge – ”Ærlig talt” 
• Djurens Rätt – ”99 miljoner” 
• WWF – ”#CONNECT2EARTH – för du och naturen hör ihop!” 
• Bluecross – ”#MyPetMadeMe” 
• RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) – ”Cage free 

& proud” 
• AnimaNaturalis – ”Circos sin animales” 
• Welfarm – ”Couic” 
• Otwarte klatki – ”Frankenkurczak” 
• Dyrenesbeskyttelse – ”Burgrise – Nej tak!” 
• Vier Pfoten – ”Kein leben, ein leben” 
• Loomus – ”Karusloomafarmide keelustamine” 
• 30 Millions d’Amis – ”#nonalabandon” 
• FAADA (Fundacíon para el Asesoramiento y Accíon en Defensa de los 

Animales) – ”Sóc responsable” 
• Tierschutzbund – ”Taubenschutz-Kampagne” 
• Spot Abuse – ”The Spot Abuse Project”  

 
De utvalda reklamkampanjerna återfinns i sin helhet i Bilaga 1. 
 



14/61 

Utifrån en subjektiv visuell bedömning av reklamkampanjer för djurrättsorganisationer, 
visualiserades resultatet genom en egendesignad reklamkampanj som anpassades för 
ändamålet djurrätt och således fick ett generiskt utseende utifrån resultatet i 
innehållsanalysen. Resultatet utifrån innehållsanalysen ställdes upp i tabeller och 
diagram för att ge en god översikt, och utifrån detta skapades den generiska 
djurrättskampanjen med hjälp av programmet Adobe InDesign. 
 
Urvalet av vilka reklamenheter som använts till kategoriseringen i innehållsanalysen 
gjordes med hjälp av Bergströms (2016) lista på huvudmedier. Listan innehåller elva 
medier och under innehållsanalysen påträffades fem av dessa medier.  
De utvalda medierna ur listan blev följande:  
 

• sociala medier 
• webbsajt 
• film 
• utomhusreklam  
• event och actionmarketing  

 
För att kategoriseringen skulle bli mer förklarande har kategorinamnet bytts ut till den 
specifika enhet som har analyserats. Ett exempel är inom sociala medier där den 
specifika enheten Facebook utsågs, varpå kampanjens facebookomslagsbild valdes ut 
för att avgränsa arbetet ytterligare. Att just Facebook blev det medium som ringades in 
var för att det är det största sociala mediet som används inom marknadsföring idag 
(Lua, 2019). 
 
Vid valet av storlek på den generiska kampanjen valde vi att utgå från bland annat 
informationssökning vilket har gett oss resultatet att facebookomslag bör vara i 
dimensionerna 820 x 462 pixlar, enligt Lua (2018). Då det inte påträffas någon 
standardstorlek för en reklambanner valde vi att använda samma dimensioner som 
Facebookomslaget. Affischen valde vi att skapa i formatet A3 då detta är ett format som 
vi har tillgång till att skriva ut, vilket var nödvändigt inför vår fokusgrupp. 
 
När texten skulle sättas på den egendesignade kampanjen valde vi att fokusera på 
teckenmängd och vilken typsnittsfamilj de olika sättningarna har, men vi har inte sett 
över budskapet som texten innehöll. Därför valde vi att använda den latinska 
platshållartexten ”Lorem ipsum” vid skapandet av den generiska kampanjen. 
 
Varje kategori delades in i förbestämda underkategorier. En förklaring på samtliga 
kategorier med underkategorier återfinns i en definitionsmanual i Bilaga 2.  
 
Efter detta skapade vi, utefter kategorin reklamfilm, en storyboard som förklarar olika 
sekvenser ur en generisk film, istället för att skapa en faktisk film. Storyboarden är 
skapad utifrån Simon’s (2006) påståenden om vad en storyboard innebär. Även inom 
huvudmediet utomhusreklam avgränsade vi analysen till att enbart titta på kampanjens 
affischer.  
 
På mängden ljusrum beslutade vi oss för att göra en subjektiv bedömning genom 
alternativen ”≈0%”, ”≈25%” ”≈50%” eller ”≈75%”. Vi valde att dela upp detta i fyra 
fack då det blir ett jämnt hopp mellan varje steg, vilket gjorde det enklare för oss att 
runda av till ett av alternativen. Att vi valde att ha med ”≈0%” men inte ”≈100%” är på 
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grund av att det inte är troligt att en designad enhet har 100% ljusrum då detta skulle 
innebära att enheten vore helt tom. Att en designad enhet har ”≈0%” är troligt då den 
kan ha ett utfallande fotografi som bakgrund. Vi använde oss av approximationstecknet 
(≈) före procentsatsen då detta är en subjektiv bedömning av ljusrum och inget faktum.  
 
När någon av kampanjerna inte innehöll t.ex. rörlig bild skrev vi in med skiljetecknet 
divis (-) i den organisationens kolumner istället för att använda oss av värdet 0. Det togs 
hänsyn till hur många organisationer som har med de specifika reklamenheterna när vi 
skapade den generiska kampanjen. Ett exempel är att om vi upptäckt att färre än hälften 
av organisationerna använde en affisch i sin kampanj så skulle vi inte använda oss av en 
affisch i den generiska kampanjen. Vi ansåg att den enhet som inte förekom i 
övervägande del av kampanjerna inte kan klassas som en generell del av en 
reklamkampanj för en djurrättsorganisation.  
 
För att utvärdera den generiska djurrättskampanjen som skapades utifrån resultatet 
valde vi att använda oss av datainsamlingsmetoden fokusgrupp. För att bestämma vilka 
som skulle delta i fokusgruppen användes ändamålsenligt urval (Denscombe, 2018), 
vilket resulterade i en grupp människor som alla hade ett uttalat intresse för djurrätt. 
 
Genom ett tillfälle med fokusgruppen ville vi få reda på om deltagarna ansåg att vår 
egendesignade kampanj kunde uppfattas som en generell djurrättskampanj. Det förekom 
en del subjektiva bedömningar i vår innehållsanalys, och därför var det av värde att 
samla in åsikter från människor med ett uttalat djurrättsintresse. Detta urvalet då vi 
ansåg att de bör ha varit i kontakt med djurrättskampanjer förut.  
Vi använde oss av två tillfällen för att vi räknade med att utseendet på vår 
egendesignade kampanj skulle förändras efter det första tillfället. Därför ville vi 
validera våra ändringar vid ett ytterligare tillfälle.  
 
Fokusgruppen bestod av sju personer som diskuterade fritt utifrån ett antal 
förutbestämda frågor rörande hur vår egendesignade kampanj uppfattas. Data samlades 
in genom våra egna anteckningar både under och efter mötet. Den egenskapade 
kampanjen visades för fokusgruppen i digital form när det gällde en digital reklamenhet 
och i utskrift när det gällde en traditionell reklamenhet.  
 
Frågorna som det diskuterades utifrån var följande: 

• Anser ni att detta skulle kunna vara en reklamkampanj för en 
djurrättsorganisation? Varför, varför inte? 

• Vad tycker ni om bildvalen på var och en av reklamenheterna? 
• Nämn något ni anser vara positiv respektive negativt med designen (text, färg, 

placering) på var och en av reklamenheterna.  
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3 Resultat  
En sammanställning av den visuella innehållsanalysen återfinns i Bilaga 4. 
 
3.1 Affisch  
Resultatet visade att elva av tjugo djurrättsorganisationer använde en affisch i sin 
reklamkampanj. Nedan redovisas resultatet utifrån utfallen på kategorierna för 
reklamenheten affisch i tabellformat. 
 
3.1.1 Presentation av bild 
I tabell 1 presenteras bildens dominerande gestaltning, typ av bild och bildretorik. 
Majoriteten av de analyserade kampanjerna hade djur som en dominerande gestaltning. 
Resultatet visade att det var tio av elva kampanjer som använde djur som dominerande 
gestaltning medan det enbart var en kampanj som använde människor. Affischerna 
innehöll utfallande fotografier och frilagda foton mot en bakgrund i lika stor 
utsträckning. Tre affischer innehöll illustrerade bilder.  
 
Vi bedömde att sex av elva affischer föll under den bildretoriska kategorien presentativ. 
Tätt därefter hittas kategorin synekdoke som användes i fyra kampanjer medan den 
metonymiska bildretoriken endast förekom i en kampanj.  

Tabell 1 Hur bilden presenteras med dominerande gestaltning, typ av bild och 
bildretorik  

 
Bildens dominerande 
gestaltning  

Djur 10 
Människa 1 
Typ av bild  
Fotografi 4 
Frilagt foto mot bakgrund 4 
Illustration 3 
Bildretorik  
Presentativ 6 
Synekdoke 4 
Metonymisk 1 

 
 
 
3.1.2 Mängden ljusrum 
Resultatet i denna kategori blev att fler affischer hade ≈25% ljusrum än ≈0% ljusrum, 
vilket presenteras i figur 1. Det visade sig vara åtta av elva affischer som bedömdes ha 
ett ljusrum på ≈25% och de tre resterande affischerna bedömdes ha ett ljusrum på ≈0%. 
Detta resulterade i att det var 64% av affischerna som hade ≈25% ljusrum. 
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Figur 1 Mängden ljusrum på affisch.  

3.1.3 Typografi 
I tabell 2 presenteras ett ungefärligt värde på hur många tecken affischerna innehöll 
samt vilken typsnittsfamilj som användes.  
 
Resultatet i kategorin typsnittsfamilj visar att fem av elva affischer hade ”rubrik och 
brödtext <100 tecken” medan de sex resterande affischerna hade en jämn fördelning 
mellan underkategorin ”rubrik och brödtext >100 tecken” och ” endast rubriker <50 
tecken”. En stor andel av affischerna, tio av elva, använde sig av typsnittsfamiljen 
sanserif. Antikva användes enbart på en affisch och skript förekom inte på någon. 

Tabell 2 Mängden text och typsnittsfamilj  
 

Mängden text  
Rubrik och brödtext <100 tecken 5 
Rubrik och brödtext >100 tecken 3 
Endast rubriker <50 tecken 3 
Typsnittsfamilj  
Sanserif 10 
Antikva 1 

 
 
3.1.4 Temafärg 
I figur 2 ser man att orange var den färg som användes mest i jämförelse med de andra 
färgerna. Då fem av elva kampanjer använde sig av temafärgen orange i sina affischer 
fick underkategorin ett resultat på 45%. Röd och lila blev de färger som förekom minst 
med 9% vardera, det var alltså bara en av elva affischer som innehöll respektive färg. 
Resterande 36% delade färgerna svart och blå jämnt på, med två av elva affischer som 
använde respektive färg.  
 
 
 

≈0% ljusrum
36%

≈25% ljusrum
64%
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Figur 2 Temafärgerna som används i affischerna.  

3.2 Facebooksidans omslagsbild  
Fjorton av tjugo kampanjer använde en omslagsbild på Facebook. Utifrån dessa fjorton 
omslagsbilderna redovisas utfallen för sammanlagt tre kategorier i tabell 3. 
 
3.2.1 Presentation av bild 
Majoriteten av de analyserade kampanjerna hade djur som en dominerande gestaltning 
på Facebooksidans omslagsbild. Elva av fjorton kampanjer använde sig av djur, en 
omslagsbild använde sig av en människa och två omslagsbilder använde sig av text som 
dominerande gestaltning. Vanligast här var användandet av ett utfallande fotografi, 
vilket användes på tio av fjorton omslagsbilder. Tre av fjorton av Facebooksidornas 
omslagsbilder använde sig av en illustration. Frilagt foto mot bakgrund förekom i endast 
en kampanj.  
 
Den bildretoriska kategorin synekdoke användes i sju av fjorton omslagsbilder. 
Presentativa bilder användes i fem av fjorton omslagsbilder och metaforiska bilder i två 
av fjorton omslagsbilder.  

Tabell 3 Hur den dominerande gestaltningen presenteras, vilken typ av bild och vad 
för bildretorik som används 

 
Bildens dominerande 
gestaltning  

Djur 11 
Text 2 
Människa 1 
Typ av bild  
Fotografi 10 
Illustration 3 
Frilagt foto mot bakgrund 1 
Bildretorik  
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Synekdoke 7 
Presentativ 5 
Metaforisk 2 

 
 
 
3.2.2 Mängden ljusrum 
Nio av fjorton omslagsbilder hade ≈0% ljusrum, 4/14 omslagsbilder hade ≈25% ljusrum 
och endast en omslagsbild hade ≈50% ljusrum, se figur 3. 
 
  

 
Figur 3 Mängden ljusrum på facebooksidans omslagsbild.  

3.2.3 Typografi 
I tabell 4 presenteras hur texten framställdes på de tretton omslagsbilderna som använt 
sig av någon form av text. Nio av tretton omslagsbilder för Facebook innehöll endast 
rubriker <50 tecken, se tabell 4. Vidare fanns fyra av tretton kampanjer som använde sig 
av rubriker och brödtext <100 tecken och slutligen hittades en kampanj som inte 
använde sig av någon text alls. Samtliga omslagsbilder som innehöll text använde sig av 
typsnittsfamiljen sanserif. 

Tabell 4 Mängden text och typsnittsfamilj på facebooksidans omslagsbild 
 

Mängden text  
Endast rubriker <50 tecken 9 
Rubrik och brödtext <100 tecken 4 
Typsnittsfamilj  
Sanserif 13 

 
 
3.3 Reklambaner  
Resultatet visar att reklambanner var vad som förekom oftast i de undersökta 
reklamkampanjerna, då arton av tjugo kampanjer använde sig av reklambanners. 
Analysen av arton reklambanners redovisas i tabell 5. 

≈0% ljusrum
64%

≈25% ljusrum
29%

≈50% ljusrum
7%
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3.3.1 Presentation av bild 
14/18 av reklambanners hade djur som en dominerande gestaltning. De fyra resterande 
banners utgjordes av två banners innehållande människor och två banners innehållande 
text. Tio av arton reklambanners skapades genom användandet av ett utfallande 
fotografi. Frilagt foto mot bakgrund användes i tre av arton banners, medan fem av 
arton banners använde sig av illustrationer. En av två banners som innehöll text, 
innehöll enbart text och ingen bild. 
 
Den bildretoriska kategorin presentativ bild användes i nio av arton reklambanners 
medan sju av arton använde sig av bildretoriken synekdoke. En reklambanner använde 
sig av den bildretoriska kategorin metaforisk bild och en reklambanner av en 
metonymisk bild.  

Tabell 5 Hur bilden på reklambanners presenteras med dominerande gestaltning, 
typ av bild och bildretorik  
 
Bildens dominerande 
gestaltning  

Djur 14 
Människa 2 
Text 2 
Typ av bild  
Fotografi 10 
Illustration 4 
Frilagt foto mot bakgrund 3 
Bildretorik  

Presentativ  9 

Synekdoke 6 
Metaforisk 1 
Metonymisk 1 

 
3.3.2 Mängden ljusrum 
Nio av arton banners hade ≈0% ljusrum, 4/18 banners hade ≈25% ljusrum och 5/18 
banners hade ≈50% ljusrum, se figur 4. 
 
 



21/61 

 
 
Figur 4 Mängden ljusrum på banner.  

3.3.3 Typografi 
I tabell 6 presenteras utfallen på två kategorier rörande typografin. Tretton av arton 
reklambanners innehöll endast rubriker <50 tecken. Resterande fem banners innehöll 
rubrik och brödtext <100 tecken. Sjutton av arton banners använde sig av 
typsnittsfamiljen sanserif medan endast en banner använde sig av en skript.  

Tabell 6 Mängden text och typsnittsfamilj  
 
Mängden text  
Endast rubriker <50 tecken 13 
Rubrik och brödtext <100 
tecken 5 

Typsnittsfamilj  
Sanserif 17 
Skript 1 

 
 
3.3.4 Temafärg 
Fyra av arton reklambanners använde sig av orange som temafärg. Färgen vit användes 
som temafärg i 2/18. Den resterande andelen utgjordes av färgerna blå, grön och svart 
med respektive tre kampanjer vardera, se figur 5. 
 
 

≈0% ljusrum
50%

≈25% ljusrum
22%

≈50% ljusrum
28%
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Figur 5 Temafärgerna som används i reklambanners.  

3.4 Rörlig bild 
Rörlig bild förekom i femton av tjugo kampanjer. Tabell 7 visar att det stod ungefär lika 
mellan ”1 minut eller mindre” som sju av femton filmklipp hade och ”över 1 minut men 
under 5 minuter” som åtta av femton filmklipp hade. Faktabaserade filmklipp användes 
dubbelt så mycket som historieberättande filmklipp. Djur stod i fokus i sju av femton 
kampanjer, medan fem av femton kampanjer hade människor i fokus. Tre av femton 
filmklipp innehöll enbart informationsgrafik. Majoriteten av filmklippen använde sig av 
både berättarröst och bakgrundsmusik. 

Tabell 7 Rörlig bild 
 
Filmens längd  
Över 1 minut men under 5 
minuter 8 

1 minut eller mindre 7 
Fakta/berättelse  
Faktabaserad 10 
Historieberättande 5 
Filmens fokus  
Djur 7 
Människa 5 
Informationsgrafik 3 
Audiovisuellt  
Berättarröst och 
bakgrundsmusik 9 

Bakgrundsmusik 6 
 
  

Orange
27%

Blå
20%

Grön
20%

Svart
20%

Vit
13%
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3.5 Gerillaaktivitet 
Endast sju av tjugo kampanjer innehöll någon form av gerillaaktivitet. Fyra av sju 
kampanjer delade ut fysiskt material, medan två kampanjer anpassade ett digitalt inlägg 
med syfte att det ska delas vidare. En kampanj hade en aktivitet i form av en tävling, se 
tabell 8.  

Tabell 8 Användandet av gerillaaktivitet  
 
En fysisk utdelning av material 4 
Digitalt inlägg som är anpassat 
för att delas 2 

Engagemang/aktivitet 1 
 
 
3.6 Förslag till generisk kampanj 
 
Utifrån innehållsanalysen av de olika djurrättsorganisationskampanjerna har vi designat 
ett förslag på generisk kampanj som hittas i figur 6, figur 7, figur 8 och figur 9. Den 
generiska kampanjen har skapats för att visuellt presentera vilka delar som generellt 
påträffas i de olika reklamenheterna i en reklamkampanj. På samtliga reklamenheter har 
vi använt oss av djuret tiger, vilken dock skulle kunna bytas ut mot ett annat djur. 
 
Gerillaaktivitetens förekomst i de undersökta kampanjerna var inte av majoritet då 
enbart 7 av 20 kampanjer använde sig av detta, och därför betecknades inte 
gerillaaktivitet som en generell del av en reklamkampanj för en djurrättsorganisation. 
Därför skapade vi enbart en affisch, en omslagsbild för Facebook, en reklambanner och 
en storyboard för rörlig bild till den generiska kampanjen.  
 
Affisch 
Djuret är porträtterat från en vinkel som inte ger bilden något särskilt dramatiskt 
intryck, detta för att följa den presentativa bildretoriken. Vidare visade analysen att vi 
bör använda oss av en platshållartext skriven med sanserif och som ger rubrik och 
brödtext under 100 tecken. För att väva in temafärgen orange har vi valt att sätta största 
delen av texten i orange färg. En underrubrik har satts i en annan färg för att få variation 
i affischen. Färgen som valdes blev vit då detta enligt oss är en neutral färg som inte 
kommer att störa intrycket av den orangea temafärgen. 
 
På grund av att det var lika många affischer i innehållsanalysen som använde sig av ett 
utfallande fotografi som av ett frilagt foto mot en färgad bakgrund blev vi tvungna att 
besluta oss för en av dessa. Valet föll på användandet av ett utfallande fotografi då detta 
blev resultatet på de resterande enheterna, och vi bestämde oss för att behålla 
samhörigheten genom samtliga enheter. Detta motiveras genom vikten av en visuell 
identitet som visar på samhörighet genom alla företagets enheter (Nieves, 2016). Vidare 
fick vi fram resultatet att affischen bör ha ett ljusrum på ≈25%, varför vi valde att 
använda oss av ett fotografi som är utfallande men som har en neutral bakgrund genom 
en mörk vinjettering.  
 
 



24/61 

 

 
 
Figur 6 Förslag till generisk affisch  

• Bildens gestaltning: Djur   
• Bildretorik: Presentativ  
• Ljusrum: ≈25%  
• Mängd text: Rubrik och brödtext <100 tecken 
• Typsnittsfamilj: Sanserif   
• Temafärg: Orange  
• Typ av bild: Fotografi 
 
Facebooksidans omslagsbild 
Djuret är porträtterat från en vinkel som bara visar en del av tigern och samtidigt visar 
en mörk miljö runt omkring för att ge mottagaren en underförstådd verklighet om vilken 
plats djuret befinner sig, detta för att följa en synekdoke bildretorik. Fotografiet är 
utfallande och lämnar ≈0% ljusrum.  
 
Vidare visar resultatet att vi bör använda oss av en platshållartext som är skriven med 
sanserif och som ger endast rubriker under 50 tecken. För att fortsätta på samhörigheten 
som Nieves (2016) anser vara viktig har vi satt texten i samma kulör och utformning 
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som affischen, trots att samhörighet mellan reklamenheterna inte analyserades i 
innehållsanalysen.  
 

 
 
Figur 7 Förslag till generisk facebookomslagsbild 
 
• Bildens gestaltning: Djur  
• Bildretorik: Synekdoke  
• Ljusrum: ≈0%  
• Mängd text: Endast rubriker <50 tecken  
• Typsnittsfamilj: Sanserif  
• Typ av bild: Fotografi 
 
Reklambanner 
Djuret är porträtterat från en vinkel som inte ger bilden något särskilt dramatiskt 
intryck, detta för att följa den presentativa bildretoriken. Fotografiet är utfallande och 
lämnar ≈0% ljusrum.  
 
Vidare visar resultatet att vi bör använda oss av en platshållartext som är skriven med 
sanserif och som ger endast rubriker under 50 tecken. För att väva in temafärgen orange 
har vi valt att sätta största delen av texten i orange färg.  
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Figur 8 Förslag till generisk reklambanner 
 
• Bildens gestaltning: Djur  
• Bildretorik: Presentativ  
• Ljusrum: ≈0%  
• Mängd text: Endast rubriker <50 tecken  
• Typsnittsfamilj: Sanserif  
• Temafärg: Orange  
• Typ av bild: Fotografi 
 
Rörlig bild 
Resultatet mellan filmens längd blev mycket jämnt mellan svarsalternativen ”1 minut 
eller mindre” och ”över 1 minut men under 5 minuter”. Vi insåg att de flesta filmerna 
höll sig runt 1 minut vilket gjorde så att vi kom fram till att ställa oss mellan dessa två 
underkategorier och skapa en film som är just en minut lång. En storyboard har skapats 
utefter Bear’s (2018) princip där filmens fokus är djuret i fråga med både en berättarröst 
och bakgrundsmusik. Berättarrösten talar om fakta om djuret vilket exempelvis skulle 
kunna beröra hur djuret lever i fångenskap, hur många av arten som existerar idag eller 
om någon form av grymhet utförs mot detta djur och i vilken utsträckning. 
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Figur 9 Förslag till uppläggning av storyboard  
 
• Längd: 1 min  
• Fakta/berättelse: Faktabaserad  
• Fokus: Djur  
• Audiovisuellt: Berättarröst och bakgrundsmusik  
 
3.7 Fokusgrupp – resultat 
Genom en fokusgrupp bestående av individer med djurrättsintresse samlades 
information om generaliteten i vår egendesignade kampanj in. Fokusgruppen blev 
tillfrågad vad de olika delarna i vår egendesignade kampanj utstrålade för känsla. De 
blev även tillfrågade vad de ansåg vara positivt respektive negativt med varje 
reklamenhet.  
 
Under fokusgruppen var samtliga deltagare överens om att enheterna mycket väl 
utstrålade känslan av att vara skapt för en djurrättsorganisation, men de var även 
överens om att bildvalet för affischen och reklambannern inte tilltalade dem. De tyckte 
att tigerns uttryck såg aggressivt ut och att det hade tilltalat dem mer om tigern såg 
harmlös ut för att kunna känna någon slags medkänsla. Några påtalade att det var 
tigerns öppna mun som utstrålade detta. Dock gillade de bildvalet för facebookomslaget 
och påtalade även att de tyckte om att man bara såg en del av tigern.  
 
Utifrån synpunkterna från fokusgruppen beslutade vi oss för att under fokusgruppens 
gång visa upp alternativa tigerfotografier som vi hade sparat ned på datorn inför 
skapandet av kampanjen. Tanken med att visa deltagarna andra fotografier var för att se 
om de tyckte att något annat bildval skulle lämpa sig bättre i vår design av affisch och 
reklambanner. 
 
Samtliga i fokusgruppen föredrog en alternativ bild som visades under fokusgruppens 
arbete. Den alternativa bilden visade en tiger som ligger ned med stängd mun mot ett 
stängsel, se figur 10. De påstod att denna bild gav dem känslan av att det är synd om 
djuret. Bilden uppfattades enligt dem som sorglig med ”ett djur som ser ut att ha ledsna 
ögon” och på grund av detta känns lidande. En kommentar var ”en väldigt dyster bild, 
men som blir ett vackert koncept”, en annan fortsatte med att tycka att reklamen når ut 
på ett bättre sätt genom den nya bilden, eftersom dysterheten i kombination med det 
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vackra skapar ett vackert budskap. Fyra av sju personer påtalade att den alternativa 
bilden som föredrogs utstrålar en känsla av ”djurpark och zoo där djuren är inlåsta och 
vill bli fria”. En i fokusgruppen menade att bilden förde tankarna till att ”vi måste värna 
om djuren”. 
 

 
 
Figur 10 Alternativ bild för affisch och reklambanner 
 
Storyboarden hade fokusgruppen inga problem med och uppfattade dess enkelhet och 
generalitet, trots att de flesta gärna hade en sett en mer djupgående storyboard då detta 
ämne enligt dem var ”så intressant”. 
 
Fokusgruppens åsikter ledde till en omkonstruering av affischen och reklambannerns 
bildgestaltning, se Bilaga 3, men inga ändringar på varken storyboard eller 
facebookomslaget. 
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4 Diskussion 
Under analysens gång upptäcktes en del skillnader men även många likheter i designen 
av de olika reklamenheterna i kampanjerna. Kampanjen ”Cage free & proud” avvek 
från de andra kampanjerna genom användandet av en annan färg samt annan bildretorik 
på dess reklambanner, medan ”Spot Abuse Project” enbart avvek genom användandet 
av en annan färg på dess affisch. En skillnad som var tydlig var att de flesta 
reklamenheterna i samtliga kampanjer använde sig av ett större ljusrum på ett värde av 
≈25%, medan både facebookomslaget och reklambannern fick ett slutresultat på ett 
värde av ≈0% ljusrum. Den största skillnaden mellan facebookomslaget, bannern och 
affischen är att de två förstnämnda är digitala material medan affischen är en tryckt 
enhet, vilket alltså skulle kunna ha en påverkan på hur man väljer att fördela 
ljusrummet. Det skulle även kunna vara storleken på de tre enheterna som gör skillnad i 
denna fråga, då affischen har en mycket större yta och således även mer plats för 
ljusrum. 
 
Man såg även att reklamkampanjernas affischer innehöll mer text än facebookomslaget 
och reklambannern. Även detta skulle kunna bero på att affischen var utformad i en 
större storlek än reklambannern och facebookomslaget vilket ger mer plats åt att sätta 
text. 
 
Anledningen till att vi valde att specifikt undersöka reklambanners istället för hela 
webbsidan var för att vi inte ville leda in arbetet på informationsarkitektur. Under 
analysen upptäckte vi att de flesta sajterna har en egen avdelning för både pågående och 
föregående kampanjer, där de har publicerat en form av reklambanner för kampanjen. 
Den specifika reklambannern följer oftast kampanjens formspråk och ger således bra 
underlag för att skapa en generisk kampanj. Vi märkte att Hela webbsidan byggs 
vanligtvis inte om inför en kampanj och detta skulle även vara svårt att titta på när 
kampanjen har nått sitt slut och webbsidan återgår till det ursprungliga utseendet, varför 
vi inte har studerat organisationernas webbsidor. 
 
Inom kategorin för bildretorik visade resultatet att samtliga kampanjer ville beröra 
mottagaren genom en tydlig bildretorik som visar hur något är. Detta skulle kunna vara 
för att man vill få folk att gå med i och spendera pengar på organisationen i fråga. Detta 
skulle kunna uppnås genom ett bildspråk som ger en tydlig eller underförstådd bild av 
vilket djur som står i fokus och i vilken miljö djuret befinner sig i. Presentativ bild och 
synekdokebild som hamnade högst upp i tabellen inom bildretoriken visar upp just detta 
bildspråk, då dessa två underkategorier tydligt visar upp hur något är eller visar upp en 
del som får mottagaren att förstå helheten.   
 
Då resultatet för kategorin gerillaaktivitet blev att färre än hälften av de undersökta 
kampanjerna använde detta, drogs slutsatsen att en gerillaaktivitet inte bör förekomma i 
arbetets generiska kampanj. Att resultatet blev på detta sätt kan vara för att en 
gerillaaktivitet kan vara svår att visa upp genom en bild då det ofta är en fysisk aktivitet, 
varför den här typen av kampanjenhet möjligtvis inte publicerades på alla 
djurrättsorganisationers webbsidor. Detta kan göra att det eventuellt blev ett bortfall och 
således ett missvisande resultat för kategorin gerillaaktivitet. 
 
Alla enheter som hade bildretorik som kategori fick resultatet representativ bild, 
förutom facebookomslagen som fick resultatet synekdokebild. Den presentativa bilden 
ska visa bildens innehåll som det är utan att överdriva, medan synekdokebilden antingen 
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vill understryka att det bilden innehåller verkligen stämmer eller visa en underförstådd 
verklighet. Detta skulle kunna innebära att man genom sin omslagsbild på Facebook vill 
försöka förmedla känslan om djurens rätt mer än vad man vill genom affischering och 
reklambanners. Att man vill förstora bildens känsla på just mediet Facebook skulle 
kunna vara då detta medie är ett av samtidens största medier för företag att 
marknadsföra sig på (Lua, 2019).  
 
Nästintill alla kampanjerna använde sig av djur som dominerande gestaltning. Då det är 
reklamkampanjer för djurrättsorganisationer som har undersökts anser vi att det är 
mycket rimligt att djur är en dominerande gestaltning på nästan alla enheter. Vidare såg 
man tydligt att sanserif är den typsnittsfamilj som dominerade kampanjenheterna. 
Sanserif är enligt DiMarco (2010) en typsnittsfamilj som är lätt att läsa och ta till sig 
samt lämpar sig för större texter såsom rubriker och logotyper. Då de flesta 
reklamenheterna som undersökts använder sig av större rubriker i typsnittsfamiljen 
sanserif, kan detta vara något designern haft i åtanke vid skapandet. En del av de 
undersökta reklamenheterna använde sig även av någon typ av mindre text, så som 
brödtext, där det fortsatt används typsnittsfamiljen sanserif. Detta skulle kunna bero på 
samhörigheten i den visuella identiteten, som är viktig när ett företag presenterar sig 
utåt (Nieves, 2016). 
 
Under analysen av kampanjerna upptäckte vi att många av de analyserade kampanjerna 
skapar någon slags arrangemang med syfte att engagera mottagaren, men till skillnad 
från event och actionmarketing hade vissa reklamkampanjer aktiviteter som istället var 
publicerade online. Detta gjorde att vi kom fram till att gerillaaktivitet blev ett uttryck 
som lämpade sig bättre i kategoriseringen, då vi ansåg att en gerillaaktivitet kan liknas 
med event och actionmarketing i men även kan skapas och publiceras online (Billing, 
2015). 
 
Ytterligare ett resultat som blev tydligt var vilken temafärg de designade enheterna 
oftast använder sig av. Orange visade sig bli resultatet inom kategorin temafärg på 
samtliga enheter. Detta skulle kunna bero på att orange är en färg som genererar 
uppmärksamhet samt ger en känsla av värme och entusiasm enligt Klimchuk och 
Krasovec (2012). Denna aspekt kan enligt oss vara positiv för företag som 
djurrättsorganisationer, då detta kan leda till att mottagaren upptäcker reklamen lättare 
och därefter tar till sig budskapet som genom den orangea temafärgen anses få 
mottagaren att känna entusiasm enligt Klimchuk och Krasovec. 
 
På kampanjenheten rörlig bild fick man ett mycket jämnt utfall mellan längden ”1 minut 
eller mindre” och längden ”över 1 minut men under 5 minuter”. Eftersom de flesta 
videoresultaten dock kretsade kring strax under och strax över en minut har vi valt cirka 
en minut till vår generiska kampanj. Enligt Maher (2016) är just 60 sekunder det som är 
ultimat om man vill berätta något genom sin reklamfilm, vilket är vad som görs i 
majoriteten av de undersökta reklamkampanjerna. Trots att det inte är historieberättande 
som blev det slutgiltiga resultatet så förmedlas det fakta om diverse djur, vilket kan 
kräva rörlig bild som är 60 sekunder lång.  
 
4.1 Metoddiskussion  
På grund av svårigheten med att hitta kampanjer publicerade i sin helhet blev urvalet 
förhållandevis litet med totalt 20 stycken kampanjer. Hade arbetet varit större hade vi 
inte behövt göra ett bekvämlighetsurval utan vi hade haft tid till att söka kontakt med de 
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större organisationerna, utifrån exempelvis en popularitetslista, och efterfrågat deras 
senaste kampanj i helhet. På grund av det lilla urvalet skulle resultatet kunna anses vara 
vagt. 
 
Dock har vi varit angelägna om att enbart välja ut kampanjer som visas i sin helhet på 
kampanjens egen organisations hemsida. Vi har valt att plocka bort de kampanjer som 
vi hittat genom exempelvis bildsökning på Google då dessa möjligtvis bara ger oss delar 
av en kampanj och inte allt material. Det var viktigt i vår undersökning att hitta allt 
material då vetskapen om vilka enheter som bör ingå i en generisk kampanj behövs för 
att få underlag till vilka enheter som valts till vår generiska, egenskapade kampanj. 
Detta gör att de 20 utvalda kampanjerna är mycket trovärdiga och ger oss ett valitt 
resultat, trots att urvalet är litet. 
 
Den visuella innehållsanalysen var ett bra sätt för oss för att få en överblick över de 
utvalda kampanjerna. Det som dock kan diskuteras är underkategorierna då dessa valdes 
utefter våra egna behov. Vi såg efter vad vi behövde veta för att kunna skapa en egen 
generisk kampanj men märkte under tidens gång att en del kategorier behövde ändras 
eller läggas till för att ge oss den informationen vi behövde. Även i efterhand har vi 
upptäckt att det hade varit av fördel att modifiera en del kategorier vilket skulle kunna 
ha gett oss ett mer tydligt resultat.  
 
Valet att använda sig av en fokusgrupp grundar sig i att förbättra och sedan bekräfta att 
vår egendesignade kampanj kan uppfattas som en generell reklamkampanj för just en 
djurrättsorganisation. Genom denna metod kan man få underlag till att motivera de 
designval som görs i den slutgiltiga generiska produkten. Att fokusgruppen kom att 
bestå av en grupp människor som har ett intresse för djurrätt grundar sig i att en 
fokusgrupp gör sig bäst på målgruppen (Lupton, 2011). I detta fall anser vi att 
målgruppen bör vara personer med djurrättsintresse, då dessa med stor sannolikhet 
kommer att ta till sig av vad som marknadsförs i en djurrättskampanj eftersom de sedan 
tidigare har kunskap kring ämnet. Detta medför att dessa individer kan känna till hur en 
djurrättskampanj ser ut sedan tidigare och på så vis ge oss användbara åsikter. 
 
En annan aspekt på urvalet av målgrupp hade kunnat vara att använda sig av personer 
som inte har ett djurrättsintresse, då det med stor sannolikhet ofta är dessa man vill nå 
när man skapar en kampanj i syfte att värva fler medlemmar. Det som gjorde att den 
typen av målgrupp inte valdes ut till detta arbete var för att den generiska kampanjen 
som presenteras utifrån resultatet inte på något sätt ska vara en lyckad eller säljande 
kampanj, utan den ska hållas så generisk som möjligt utifrån avgränsningen. Därför var 
åsikterna från djurrättsintresserade människor av större värde, då dessa känner till den 
här sortens kampanjer sedan tidigare och således även kunde ge återkoppling angående 
den generiska kampanjens generalitet. 
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5 Slutsatser  
Undersökningen visar att det finns en del olikheter mellan olika djurrättsorganisationers 
reklamkampanjer, men även gemensamma nämnare kunde hittas. En tydlig gemensam 
nämnare är exempelvis hur kampanjerna använder sig av temafärgen orange, och även 
bildernas gestaltning av djur. Vidare visades det vara överrepresentativt att använda sig 
av utfallande fotografier som bakgrund i de olika reklamenheterna. Även resultatet för 
hur mycket ljusrum de olika reklamenheterna innehöll gav genomgående låga värden då 
det som högst mättes till 25%. En ytterligare gemensam nämnare hittas i 
typsnittsfamiljen på de olika enheterna, var sanserif förekom i alla texter utom två.  
 
5.1 Slutsats efter fokusgrupp 
Fokusgruppen gillade bildvalet som användes i designen för facebookomslaget 
samtidigt som de kom fram till att bilden på affischen och reklambannern kändes för 
aggressiv. De ville se en bild på en till synes harmlös tiger för att kunna känna någon 
slags medkänsla. Utifrån denna kunskapen justerade vi fotografierna på affischen och 
reklambannern till bilder på en liggande tiger med uttryckslöshet, vilken även 
godkändes av deltagarna under fokusgruppens gång, se figur 11 och figur 12.  
 
Fokusgruppen tyckte i övrigt att formgivningen och textsättningen fungerade bra på de 
designade enheterna, varför vi valde att inte göra några justeringar på dessa. Inte heller 
storyboarden justerades då deltagarna förstod generaliteten i den. Den fullständiga och 
slutgiltiga generiska reklamkampanjen återfinns i bilaga 3. 
 

 
 
Figur 11 Slutlig egendesignad affisch 
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Figur 12 Slutlig egendesignad banner 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Alla 20 kampanjer 
 
Eurogroup for Animals 
EndPigPain 
https://www.endpigpain.eu/?lang=sv 
 
Banner: 

 
 
Filmklipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=mFti76ZEFEY 
 
Facebook: 

 
 
World Animal Protection 
End the Cage Age  
https://www.worldanimalprotection.se/bort-med-burarna 
 
Banner: 

 
 
Filmklipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=nQ-AmmreZM4 
 
PETA 
"Body by Vegan" 
https://www.peta.org/features/elizabeth-turner-body-by-vegan/ 
 
Affisch: 
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Videoklipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=-fpFIAviGy0 
 
"I'm ME, Not MEAT. See the Individual. Go Vegan." 
https://www.peta.org/blog/im-me-not-meat-peta-holiday-ad-blitz/ 
 
Affisch: 

 
 
Banner: 

 
 
IFAW 
meet us don't eat us 
https://ifaw.is/about-the-campaign/ 
 
Banner: 
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Affisch: 

 
 
Videoklipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=6-Mnk19M_fo 
 
Dyrebeskyttelsen Norge 
Ærlig talt 
https://www.dyrebeskyttelsen.no/2018/06/13/aerlig-talt-kampanje-uetisk-avl/ 
 
Banner: 

 
 
Facebook: 

 
 
Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=b2qvO5Dbrk0 
 
Djurens Rätt 
99 miljoner 
 
Gerillaaktivitet: 
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https://www.djurensratt.se/kycklingkit 
 
Banner: 

 
 
Filmklipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=oshbkN34-ms 
 
Facebook: 

 
 
WWF 
Earth Hour 
https://www.wwf.se/earth-hour/ 
 
Banner: 
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Facebook: 

 
 
Videofilm: 
https://www.youtube.com/watch?v=t1z0sASsBb0&list=PLvL1oc-
Y1fS7OqPWX7frjduBpTD6HwWnV&index=2&t=0s 
 
Gerillaaktivitet: 
”Lär dig mer om hur du kan leva planetsmart med appen Deedster och WWF! Svara på 
frågor – ensam eller i lag – och gör deeds/uppdrag som visar hur du kan minska din 
miljöpåverkan. Tävlingen pågår 16-30/3. Föranmäl dig redan idag!” 

 
https://www.wwf.se/earth-hour/earth-hour-challenge/ 
 
Bluecross 
#MyPetMadeMe 
https://bluestepsolutions.com/case_studies/bluecross-pet-made/ 
  
Banner: 

 
 
Filmklipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=i9BNx5n8X4o 
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rspca  
Cage free & proud 
https://www.rspca.org.au/campaigns/layer-hen-welfare/cage-free-proud 
 
Banner: 

 
 
Facebook: 

 
 
Affisch: 

 
 
Gerillaaktivitet: 

 
 
Filmklipp: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=0KrH2CAav40 
 
AnimaNaturalis  
circos sin animales 
http://www.infocircos.org/ 
 



42/61 

Gerillaaktivitet: 

 
 
Videoklipp:  
https://www.youtube.com/watch?v=WA2mgu9XoZ8 
 
Banner: 

 
 
Affisch: 

 
 
Facebook: 
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welfarm 
couic 
https://action.welfarm.fr/couic2018 
 
Affisch: 

 
 
Gerillaaktivitet: 

 
 
Facebook: 
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Banner:  

 
 
Videoklipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=C5GzagA5X44 
 
otwarte klatki  
Frankenkurczak 
https://www.otwarteklatki.pl/frankenkurczak/ 
 
Facebook: 

 
 
Banner: 

 
 
Videoklipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cl_MlPcfUY4 
 
dyrenesbeskyttelse 
Burgrise - Nej tak! 
https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/burgris 
 
Banner: 
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Affisch: 

 
 
Videoklipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=FDJZzyj_wY4 
 
VIER PFOTEN  
kein leben ein leben 
https://baerenretter.at/ 
 
Banner: 

 
 
Facebook: 

 
 



46/61 

Filmklipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=3viHCprRViU 
 
Loomus 
Karusloomafarmide keelustamine 
http://loomus.ee/ 
  
Gerillaaktivitet – ett evenemang för att samlas och protestera/demonstration.  
https://www.facebook.com/events/478619425960275/ 
  
Facebook: 

 
  
Banner: 

 
 
Affisch: 
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30millionsdamis 
#nonalabandon 
https://www.30millionsdamis.fr/la-fondation/nos-campagnes/attentionetresensible/ 
 
Facebook: 

 
 
Banner: 

 
 
Videoklipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jq2wg0SNJyE 
 
FAADA 
soc responsable 
http://es.socresponsable.org/ 
 
Affisch: 
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Facebook: 

 
 
Banner: 

 
 
tierschutzbund 
Taubenschutz-Kampagne 
https://www.tierschutzbund.de/aktion/kampagnen/artenschutz/taubenschutz-kampagne/ 
 
Banner: 
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Affisch: 

 
 
Facebook: 

 
 
Videoklipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=EhqnhDekOz4 
 
Spot Abuse 
The Spot Abuse Project 
https://osocio.org/message/this-provocative-prevention-campaign-is-about-animal-
cruelty-and-domestic/ 
 
Banner: 

 
 
Facebook: 
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Filmklipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=TyuXkdqvJpw 
 
Affisch: 
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Bilaga 2 – Definitionsmanual 
I Bilaga 2 återfinns en definitionsmanual på kategoriseringen för varje enskild designad 
enhet. I den vänstra spalten återfinns kategorin respektive underkategorins namn, i den 
högra spalten återfinns en kortare förklaring på vad nämnd kategori innebär. 
 
Tabell 9 Kategoriöversikt  
Kategori Beskrivning 

Bildens dominerande 
gestaltning 

En subjektiv bedömning av vilken gestaltning som tar 
mest uppmärksamhet i bilden. 

Bildretorik Om reklamenheten innehåller ett fotografi analyseras 
bildens uttryck och känsla, utefter fyra kategorier. 

Mängden ljusrum En subjektiv bedömning av hur mycket ljusrum 
reklamenheten innehåller. En enfärgad bakgrund utan 
några fotografier, texter eller illustrationer bedöms vara 
ljusrum. Även när man använt sig av ett utfallande 
fotografi kan ett ljusrum bedömas, om fotografiet har en 
vinjettering utmed kanterna. 

Mängden text En analys av hur många bokstäver samt vilken 
formatering reklamenhetens text innehar. 

Typsnittsfamilj En analys av vilken typsnittsfamilj texten på 
reklamenheten tillhör. 

Temafärg En subjektiv bedömning av vilket färguttryck 
reklamenheten utstrålar, utan att räkna med färgskalan på 
eventuella fotografier.  

Typ av bild Om reklamenheten innehåller någon typ av bild 
analyserar man om det är ett fotografi, en illustration eller 
ett frilagt foto. 

Filmens längd Den rörliga bildens längd utefter en förutbestämd 
sortering i tidsenheten minuter. 
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Faktabaserad eller 
historieberättande 

En analys angående om den rörliga bilden är en påhittad 
historia eller faktabaserad. 

Filmens fokus Filmens fokus beskriver vad filmen fokuserar på 
bildmässigt. 

Audiovisuellt Det audiovisuella syftar på den rörliga bildens ljud – om 
det förekommer någon berättarröst, bakgrundsmusik eller 
både och. 

En fysisk utdelning av 
material 

Någon form av gåva ges ut. Exempelvis en flyer som 
delas ut fysiskt i en butik. 

Digitalt inlägg som är 
anpassat för att delas 
vidare 

Organisationen publicerar material på dess sociala medier 
som uppenbart är skapt för att få spridning genom att 
”gillas” och ”delas”. 

Engagemang/aktivitet Organisationen anordnar någon form av fysisk aktivitet 
eller ett engagemang på sociala medier. Detta skulle 
exempelvis kunna vara en tävling eller ett jippo. 

 
 
Bildens dominerande gestaltning 
Underkategori Beskrivning 

Natur När bildens fokus är att visa sitt budskap genom 
gestaltningen av en utomhusmiljö. 

Djur När bildens fokus är att visa sitt budskap genom 
gestaltningen av djur. 

Människa När bildens fokus är att visa sitt budskap genom 
gestaltningen av en människa. 

Text När bildens fokus är att visa sitt budskap genom en text. 
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Bildretorik 
Underkategori Beskrivning 

Presentativ bild Detta används när något ska illustreras, presenteras eller 
visas hur det ser ut samt om man vill utmärka en viss 
egenskap på en produkt. Dessa bilder är vanligtvis enkla 
och raka produktbilder, miljöbilder eller porträttbilder. 

Metonymisk bild Detta används när man vill beskriva något som är svårt att 
få på bild, eller när man helt enkelt inte vill avbilda den 
exakta produkten kan man använda sig av metonymiska 
bilder. Det bör vara en bild på något som leder tankarna 
in på det bilden ska utstråla. 

Synekdokebild Den här typen av bild påvisar och bevisar något genom att 
en mindre uppvisad del får stå för bildens dolda helhet. 
  

Metaforisk bild När bildens fokus är att visa sitt budskap genom en text. 

  
Mängden ljusrum 
Underkategori Beskrivning 

≈0% 
  

En subjektiv bedömning av reklamenhetens ljusrum, som 
uppskattas vara cirka 0%. 

≈25% 
  

En subjektiv bedömning av reklamenhetens ljusrum, som 
uppskattas vara cirka 25%. 

≈50% 
  

En subjektiv bedömning av reklamenhetens ljusrum, som 
uppskattas vara cirka 50%. 

≈75% 
  

En subjektiv bedömning av reklamenhetens ljusrum, som 
uppskattas vara cirka 70%. 
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Mängden text 
Underkategori Beskrivning 

Rubrik och brödtext >100 
tecken 

Reklamenheten innehåller fler än 100 tecken vilka är 
skrivna i både rubrikformat och brödtext. Rubriker 
definieras som kortare meningar med en större 
teckengrad eller fetare teckenstil. Brödtext definieras som 
text i mindre teckengrad med längre meningar 
innehållandes skiljetecken. 

Rubrik och brödtext <100 
tecken 
  

Reklamenheten innehåller färre än 100 tecken vilka är 
skrivna i både rubrikformat och brödtext. Rubriker 
definieras som kortare meningar med en större 
teckengrad eller fetare teckenstil. Brödtext definieras som 
text i mindre teckengrad med längre meningar 
innehållandes skiljetecken. 

Endast rubriker >50 
tecken 

Reklamenheten innehåller fler än 50 tecken vilka är 
skrivna i endast rubrikformat. Rubriker definieras som 
kortare meningar med en större teckengrad eller fetare 
teckenstil. 

Endast rubriker <50 
tecken 

Reklamenheten innehåller färre än 50 tecken vilka är 
skrivna i endast rubrikformat. Rubriker definieras som 
kortare meningar med en större teckengrad eller fetare 
teckenstil. 

Endast rubrik >100 
tecken 

Reklamenheten innehåller fler än 100 tecken vilka är 
skrivna i endast brödtext. Brödtext definieras som text i 
mindre teckengrad med längre meningar innehållandes 
skiljetecken. 

Endast rubrik <100 
tecken 

Reklamenheten innehåller färre än 100 tecken vilka är 
skrivna i endast brödtext. Brödtext definieras som text i 
mindre teckengrad med längre meningar innehållandes 
skiljetecken. 
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Typsnittsfamilj 
Underkategori Beskrivning 

Sanserif 
  

Ett linjärt typsnitt som saknar serifer. Typsnittet saknar 
tvärstrecken som antikvor har på bokstavens början och 
slut. 

Antikva 
  

Antikva betecknas i denna undersökning som ett 
samlingsnamn för de typsnitt som utformas med serifer. 
Typsnittet är utformat med tvärstreck vid bokstävernas 
början och slut. 

Skript 
  

Ett typsnitt som ofta är utformat i någon slags skrivstil, 
vilket även kan se ut att kunna vara handskrivet. 

  
Temafärg 
Underkategori Beskrivning 

Blå 
  

Färguttrycket är av blå nyans, bortsett från färgskalan på 
eventuella fotografier. 

Grön 
  

Färguttrycket är av grön nyans, bortsett från färgskalan 
på eventuella fotografier. 

Orange 
  

Färguttrycket är av orange nyans, bortsett från färgskalan 
på eventuella fotografier. 

Gul Färguttrycket är av gul nyans, bortsett från färgskalan på 
eventuella fotografier. 
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Lila Färguttrycket är av lila nyans, bortsett från färgskalan på 
eventuella fotografier. 

Röd Färguttrycket är av röd nyans, bortsett från färgskalan på 
eventuella fotografier. 

Rosa Färguttrycket är av rosa nyans, bortsett från färgskalan på 
eventuella fotografier. 

Svart Färguttrycket är svart, bortsett från färgskalan på 
eventuella fotografier. 

Vit Färguttrycket är vitt, bortsett från färgskalan på 
eventuella fotografier. 

  
Typ av bild 
Underkategori Beskrivning 

Fotografi 
  

Reklamenheten innehåller ett fotografi som är utfallande 
mot ytans kanter. Fotografiet täcker således hela 
bakgrunden. 

Illustration 
  

Reklamenheten innehåller en eller flera illustrationer som 
antingen täcker hela ytan eller satts mot en färgad 
bakgrund. 

Frilagt foto mot 
bakgrund 
  

Reklamenheten innehåller ett fotografi som är urklippt 
och satt mot en färgad bakgrund som inte är ett fotografi. 
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Filmens längd 
Underkategori Beskrivning 

1 minut eller mindre Filmens längd är en minut eller kortare. 

Över 1 minut men under 
5 minuter 

Filmens längd är över en minut men kortare än fem 
minuter. 

Över 5 minuter men 
under 10 minuter 

Filmens längd är över fem minuter men kortare än tio 
minuter. 

Över 10 minuter Filmen är längre än tio minuter. 

 
Faktabaserad eller historieberättande 
Underkategori Beskrivning 

Faktabaserad Informationen som ges av filmen är baserad på fakta, där 
man exempelvis använder sig av statistik för att bevisa 
hur något ligger till. 

Historieberättande En historia som kan vara medryckande men samtidigt 
uppenbart påhittad.  

 
Filmens fokus 
Underkategori Beskrivning 

Natur Filmen fokuserar på natur och miljö, var inga djur eller 
människor förekommer på ett dominerande sätt. 

Djur Filmen fokuserar på djur som tydligt är filmens 
huvudkaraktär. 
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Människa Filmen fokuserar på människor som tydligt är filmens 
huvudkaraktär. 

Informationsgrafik Filmen har inte fokus på något verkligt utan använder sig 
av illustrerad informationsgrafik för att påvisa fakta eller 
berätta en historia. 

 
Audiovisuellt 
Underkategori Beskrivning 

Berättarröst Under filmens gång hör man en röst som talar. 

Bakgrundsmusik Under filmens gång hör man någon typ av musik. 

Berättarröst och 
bakgrundsmusik 

Under filmens gång hör man någon typ av musik samt en 
röst som talar. 
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Bilaga 3 – Generisk reklamkampanj för en djurrättsorganisation 
Affisch 

 
 
Facebookomslag 
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Reklambanner 

 
 
Storyboard 

 



61/61 

Bilaga 4 – Visuell analyssammanställning 

 

Kampanj Kortnamn Affisch Facebooksidans omslagsbild Reklambanner
Presentation av bild Mängden 

ljusrum
Typografi Temafärg Presentation av bild Mängden 

ljusrum
Typografi Presentation av bild Mängden 

ljusrum
Typografi Temafärg Filmens längd Fakta eller historia Filmens fokus Audiovisuellt

1
EndPigPain – – – –

Djur, Presentativ, 
Fotografi

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

– – – –
Över 1 minut 
men under 5 
minuter

Faktabaserad Djur
Berättarröst och 
bakgrundsmusik

2
End the Cage Age – – – – – – –

Människa, 
Synekdoke, 
Fotografi

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Orange
1 minut eller 
mindre

Faktabaserad Djur Bakgrundsmusik

3

Body by Vegan
Människa, 
Synekdoke, 
Fotografi

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Orange – – – – – – –
Över 1 minut 
men under 5 
minuter

Historieberättande Människa
Berättarröst och 
bakgrundsmusik

4

Go Vegan
Djur, Presentativ, 
Frilagdbild mot 
bakgrund

25%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Blå – – –
Djur, Presentativ, 
Frilagd foto mot 
bakgrund

25%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Blå – – – –

5

Meet us, don’t eat us!
Djur, Presentativ, 
Illustration

25%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken. 
Sanserif

Blå – – –
Djur, Presentativ, 
Illustration

25%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken

Blå
Över 1 minut 
men under 5 
minuter

Faktabaserad
Informationsg
rafik

Berättarröst och 
bakgrundsmusik

6
Ærlig talt – – – –

Djur, Presentativ, 
Illustration

50%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Djur, Presentativ, 
Illustration

50%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken

Grön
1 minut eller 
mindre

Historieberättande Människa
Berättarröst och 
bakgrundsmusik

7
99 miljoner – – – –

Djur, Synekdoke, 
Fotografi

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Djur, Presentativ, 
Fotografi

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Vit
1 minut eller 
mindre

Faktabaserad Djur Bakgrundsmusik

8

CONNECT2EARTH – – – –
Text, Presentativ, 
Fotografi

0%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken. Sanserif

Text, Presentativ, 
Fotografi

25%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken

Svart – – – –

9
MyPetMadeMe – – – – – – – Text 50%

Endast rubriker <50 
tecken. Skript

Blå
1 minut eller 
mindre

Faktabaserad Djur Bakgrundsmusik

10
Cage free & proud

Djur, Presentativ, 
Frilagd foto mot 
bakgrund

25%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Orange
Text, Metaforisk, 
Illustration

25%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Djur, Presentativ, 
Frilagd foto mot 
bakgrund

50%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken

Grön
1 minut eller 
mindre

Faktabaserad
Informationsg
rafik

Bakgrundsmusik

11

Circos sin animales
Djur, Synekdoke, 
Fotografi

0%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken. 
Antikva

Röd
Djur, Synekdoke, 
Fotografi

0% Ingen text
Djur, Synekdoke, 
Fotografi

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Röd
Över 1 minut 
men under 5 
minuter

Faktabaserad Människa
Berättarröst och 
bakgrundsmusik

12

Couic
Djur, Synekdoke, 
Illustration

25%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken. 
Sanserif

Orange
Djur, Synekdoke, 
Illustration

25%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Djur, Synekdoke, 
Illustration

25%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Orange
Över 1 minut 
men under 5 
minuter

Faktabaserad
Informationsg
rafik

Bakgrundsmusik

13
Frankenkurczak – – – –

Djur, Synekdoke, 
Fotografi

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Djur, Fotografi, 
Presentativ

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Vit
Över 1 minut 
men under 5 
minuter

Faktabaserad Människa
Berättarröst och 
bakgrundsmusik

14

Burgrise – Nej tak!
Djur, Metonymisk, 
Illustration

25%
Rubrik och brödtext 
>100 tecken. 
Sanserif

Orange – – –
Djur, Metonymisk, 
Illustration

50%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Orange
Över 1 minut 
men under 5 
minuter

Faktabaserad Djur Bakgrundsmusik

15
Kein leben, ein leben – – – –

Djur, Metaforisk, 
Fotografi

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Djur, Metaforisk, 
Fotografi

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Grön – – – –

16

Karusloomafarmide keelustamine
Djur, Synekdoke, 
Fotografi

25%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken. 
Sanserif

Orange
Djur, Synekdoke, 
Fotografi

0%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken. Sanserif

Djur, Synekdoke, 
Fotografi

0%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken

Orange – – – –

17

#nonalabandon – – – –
Djur, Synekdoke, 
Fotografi

0%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken. Sanserif

Djur, Synekdoke, 
Fotografi

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Gul
1 minut eller 
mindre

Historieberättande Djur
Berättarröst och 
bakgrundsmusik

18

Sóc responsable
Djur, Presentativ, 
Frilagd foto mot 
bakgrund

25%
Rubrik och brödtext 
>100 tecken. 
Sanserif

Lila
Djur, Presentativ, 
Frilagd foto mot 
bakgrund

25%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Djur, Presentativ, 
Frilagd foto mot 
bakgrund

50%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Lila – – – –

19

Taubenschutz
Djur, Presentativ, 
Fotografi

0%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken. 
Sanserif

Svart
Djur, Presentativ, 
Fotografi

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Djur, Presentativ, 
Fotografi

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Vit
Över 1 minut 
men under 5 
minuter

Historieberättande Djur Bakgrundsmusik

20

The Spot Abuse Project
Djur, Presentativ, 
Frilagdbild mot 
bakgrund

25%
Rubrik och brödtext 
>100 tecken. 
Sanserif

Svart
Människa, 
Synekdoke, 
Fotografi

0%
Rubrik och brödtext 
<100 tecken. Sanserif

Människa, 
Synekdoke, 
Fotografi

0%
Endast rubriker <50 
tecken. Sanserif

Röd
1 minut eller 
mindre

Historieberättande Människa
Berättarröst och 
bakgrundsmusik

Rörlig bild


