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Abstract 

I uppsatsen undersöks huruvida icke kommersiella påverkansfilmer på internet 

eventuellt skulle kunna anta ett mer reklamliknande format för att nå ut till flera. 

Frågeställningen delades upp i form av påverkansfilmens struktur som teman 

målgrupper, påverkan & effekt, längd, som reklam på internet, ambassadörer & 

avsändare, plattformar samt musik. Uppsatsen inleddes med tidigare forskning på hur 

dels icke kommersiell marknadsföring kan se ut, dels hur den kommersiella 

marknadsföringen kan te sig, med fokus på den undermedvetna förledandemodellen 

som fungerar på ett mer subliminalt sätt. Som metod genomfördes en studie med två 

kvalitativa undersökningar för att kunna påvisa mönster gällande synen på 

påverkansfilmer. Undersökning 1 med utgångspunkt från ett avsändarperspektiv i form 

av telefonintervjuer med kommunikationsföreträdare på Greenpeace och 

Naturskyddsföreningen, och Undersökning 2 med utgångspunkt från ett 

mottagarperspektiv i form av fokusgruppsintervjuer med medie- och icke 

mediestuderande. Resultaten och analysen visade att även om påverkansfilmen för 

närvarande teman verkar fungera relativt tillfredsställande, finns indikationer på att de 

kan behövas ses över. Det kan där finnas potential för att nå ut ytterligare. Denna 

uppsats kan således användas för vidare forskning, då möjligen med en kvantitativ 

metod som exempelvis en undersökning med medföljande enkät, för ett mer 

generaliserbart resultat.  
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1. Inledning 

Kommersiell reklam florerar så gott som överallt; på TV mellan program och nu även på 

internet före exempelvis videoklipp på YouTube. De kommersiella företagen försöker sälja 

sina produkter, sina tjänster och sitt varumärke. Detta medan ickekommersiella reklamfilmer, 

eller påverkansfilmer, knappt syns. Jag som redan är relativt miljömedveten måste leta efter 

påverkansfilmer, för att få fler verktyg och tips till vad jag själv kan göra för att vara med och 

skapa förändring. Det är förståeligt att icke vinstdrivande organisationer inte har ekonomin för 

att utnyttja medierna som de kommersiella företagen kan, men detta har ändrats i och med 

internet. 46 procent av svenskarna använder överlag någon gång internet för att kolla på 

videor, medan sju procent gör det dagligen (”Findahl”, i.d.). Här kan det finnas potential för 

marknadsföring. 

 

Surfar man runt på sociala medier ser man att videoklipp delas relativt frekvent på sociala 

medier. Sju av tio svenskar besöker sociala medier någon gång, och hälften av alla svenskar 

besöker sociala medier dagligen. Facebook besöks varje dag av åtta av tio ur åldersgruppen 16 

till 25, och detta gör Facebook till det populäraste sociala mediet med sina 68 procent 

(”Nilsson”, 2014, 23 oktober). Därmed funderar jag återigen varför många påverkansfilmer 

produceras i sådana format och strukturer att de ofta blir långa videoproduktioner som lätt kan 

få tittaren att förlora fokus. Treepodia, en nätbaserad tjänst som hjälper företags försäljning, 

hänvisar till en TubeMogul-studie (”About TubeMogul”, i.d.) där det har visat sig att nästan 

90 procent av mottagarnas uppmärksamhet behålls om videon är under tio sekunder. Tio 

sekunder kan dock vara väl kort att förmedla ett budskap på, och grafen visar även att en 

video under 20 sekunder fortfarande håller starka 80 procents av publikens uppmärksamhet, 

till skillnad från en video som är 20 till 30 sekunder, med motsvarande cirka 66 procent. De 

sekunderna kan vara av en betydande skillnad (”At 60 seconds”, i.d.).  

 
”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något” – citat okänd.  

 

Hur ska alla kunna göra något om alla inte vet vad som kan göras? Kan man i högre grad nå 

ut till flera?  
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Utbildningen jag går, Audiovisuell produktion, behandlar till största del ljud och bild i 

samspel i rörlig video och även kurser i medie- och kommunikationsvetenskap ges. Därför har 

jag tagit tillfället i akt att studera detta ämne för att undersöka om det finns en lucka i hur 

påverkansfilmer används, och huruvida de kan anamma en mer kommersiell form för att nå ut 

till fler. 

 

I denna kandidatuppsats undersöks således påverkansfilmens potentiella påverkan på 

mottagare med ingång på samhällsnyttiga budskap gällande miljö. Att litteratur som 

behandlar det mer kommersiella har används är på grund av att det har gjorts mer forskning 

på det området. Samtidigt borde den typen av marknadsföringstänk kunna appliceras på 

marknadsföring gällande ett budskap som inte nödvändigtvis har som avsikt att sälja, utan att 

påverka attityd och handling. I dagens mediesamhälle är tillgängligheten avseende filmer, 

musik och videoklipp så gott som obegränsad. Detta både vad gäller TV och internet. Det vi 

ämnar se på och väljer att se föregås ofta av reklamer, reklamer som oftast är av kommersiellt 

innehåll och ska kittla vår köplust.  När det kommer till internet som medieplattform verkar 

reklam florera till skillnad från just påverkansfilmer.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på huruvida kommersiella organisationer eventuellt 

skulle kunna marknadsföra sina budskap via videoproduktioner på internet mer liknande den 

kommersiella reklamen för att nå ut till flera. Frågeställningen ses ur ett avsändar- och 

mottagarperspektiv och behandlar samt ger en hänvisning om påverkansfilmens struktur 

genom nedanstående teman: 

• Påverkansfilmens målgrupper 

• Påverkansfilmens påverkan och effekt 

• Påverkansfilmens längd 

• Påverkansfilm som reklam på internet 

• Påverkansfilmens ambassadörer & avsändare 

• Påverkansfilmens plattformar 

• Påverkansfilmens musik 
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1.2 Begrepp  

Påverkansfilmer representerar i denna uppsats ickekommersiella videor med samhällsnyttiga 

budskap; videor med budskap som inte söker sälja utan upplysa om ett samhällsproblem och 

uppmana mottagaren till att ändra sitt beteende för att på sätt förändra samhället till det bättre. 

Kommersiell reklam syftar på reklam och marknadsföring med ett ekonomiskt intresse utan 

någon samhällig nytta. Med den stora massan menas människor som inte redan är engagerade 

och medvetna om miljöfrågan som samhällsproblem.  

1.3 Avgränsningar 

Nedan följer några av de aspekter som fungerar som nyckelaspekter i ämnet. Undersökningen 

avgränsas på följande sätt: 

• audiovisuella produktioner - denna uppsats avser audiovisuella produktioner vad gäller 

påverkansfilmer, inte dokumentärer och reportage. Detta dels på grund av 

utbildningen jag går, dels på grund av kommersiella reklamers utformning som 

audiovisuella videoproduktioner.  

2. Teori/Tidigare forskning  

”The subconscious seduction model”, förledandemodellen av det undermedvetna, är en 

reklammodell i vilken musik, slogans och tecken som mottagaren kodar och tyder i 

reklamerna är huvudkomponenterna (”Szmigin”, i.d.). Förledandemodellen används för 

kommersiell reklam men skulle eventuellt kunna appliceras på påverkansfilmer för att få ett 

effektivare genomslag. Denna reklammodell skulle då kunna tjäna ett större syfte (Heath, 

2012:226). Teorin är således att icke kommersiella organisationer skulle kunna nå ut till fler 

människor, och där bland de som inte självmant letar upp påverkansfilmer, i och med ett mer 

kommersiellt tänk istället för det traditionella tillvägagångssättet. Nedan följer avsnittet med 

tidigare forskning som går in på hur dels icke kommersiell marknadsföring kan se ut, dels hur 

den kommersiella kan se ut. Denna översikt ligger sedan till grund för undersökningarna och 

empirin. 



 

 4 

2.1 Icke kommersiell marknadsföring 

Det finns relativt lite litteratur om hur icke kommersiell marknadsföring kan utformas på mest 

effektivt sätt. I detta avsnitt beskrivs dock en modell som kan användas till just den typen av 

marknadsföring. Detta för att i analysen jämföra och eventuellt stödja teorin om att 

påverkansfilmer kan utformas som kommersiella reklamfilmer.  

2.1.1 Social marknadsföring som effektiv modell 

Begreppet ”social marknadsföring” uppstod på 1970-talet när det visade sig att verktyg och 

tekniker vad gäller marknadsföring inte bara kunde använda vid marknadsföring av produkter, 

utan även av idéer (Sargeant, 2009:217,218). Det är med andra ord inte bara produkter som 

kan säljas till allmänheten utan även idéer och attityder som kan säljas in som är relevant för 

samhällets bästa. Vad som är samhällets bästa kan självfallet vara relativt. Dock har denna 

form av marknadsföring samma moraliska obligationer som den kommersiella formen; att inte 

sälja någonting som de vet inte tillgodoser kundens behov. Social marknadsföring skiljer sig 

från ”social kommunikation” som ingår i myndigheters och ideella organisationer 

marknadsföringsstrategier för samhällsnyttiga budskap. Här är målet att kommunicera ett 

budskap till en målgrupp med hjälp av alla möjligheter som bland annat massmedia, pr och 

personlig kommunikation. Social marknadsföring lägger dock till ytterligare fem dimensioner 

som oftast saknas i den sociala kommunikationens tillvägagångssätt: 

• marknadsresearch – Traditionella sociala kommunikationsbudskap var exempelvis 

ineffektiva vad gällde att upplysa prostituerade i Tijuana, Mexiko om vikten av att 

utöva säkert sex på grund av att målgruppen i fråga inte var särskilt rädda för att dö av 

AIDS. Med en social marknadsföringskampanj identifierades dock de prostituerades 

rädsla för att lämna sina barn moderslösa, och därmed ändrades ”sloganen” från ”Jag 

vill leva” till ”Jag vill skydda mitt barn”,  

• produktutveckling – Om exempelvis en kampanjs syfte är att influera konsumenter till 

att återvinna, ser då den sociala marknadsföraren även till behovet av att belysa 

teknologin som hjälper till med detta, istället för att bara uppmana folket till att ändra 

sitt beteende,  

• användning av motivation – Social marknadsföring kan motivera till ändrat beteende 

till exempel med hjälp av ekonomisk motivation subventionering i grupper med hög 

fattigdom, 
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• underlättande – Social marknadsföring handlar inte bara om kommunikationen av ett 

budskap, den handlar även om att se till ändringen av ett beteende går relativt lätt. Till 

exempel kan en återvinningskampanj som sporrar ett helt samhälle till att agera, och 

där individer kan stötta varandra, vara mer effektiv än bara en reklamkampanj. 

• marknadsföring uppåt – Även yrkesgrupper, organisationer och beslutsfattare ligger i 

fokus vad gäller social marknadsföring, och inte bara individerna som drabbas i en 

fråga (Ibid, 219-221). 

 

Social marknadsföring har visat god effekt när det kommer till att tackla många sociala frågor 

världen över, och många regeringar har anammat detta perspektiv i försök att förändra 

samhället. Några områden som har berörts och tacklats är bland andra återvinning, 

uppmuntring till kompostering och minskande av bilanvändning. Människors beteenden är 

dock svåra att ändra på, och denna strategi fungerar inte som någon magisk lösning. Tre 

huvudsakliga dimensioner avgör hur pass svårt det kan vara att åstadkomma en förändring: 

• är beteendet av högt engagemang eller lågt engagemang; är mottagaren av budskapet 

mycket eller lite engagerad i valet av exempelvis produkten som budskapet syftar till? 

Är det av hög grad behövs ofta mycket fakta för att ändra mottagarens beteende. Vid 

lågt engagemang behövs däremot inte lika utstuderad informationssök och kan också 

vara lättare att påverka då en förändring av ett sådant beteende med lite eftertanke inte 

skulle innebära någon direkt social risk,  

• är det ett engångsbeteende eller ett kontinuerligt sådant? Ett engångsbeteende är oftast 

lättare att ändra varpå målgruppen då endast behöver förstå det kommunicerade 

budskapet för att därefter skrida till handling. Ju lättare det är för målgruppen att ändra 

sitt beteende, desto mer troligt är det att de faktiskt gör det. Därför räcker det inte bara 

med att kommunicera fördelarna med en förändring, utan mottagaren måste även 

förstå hur pass lätt en förändring i fråga är. Att övertyga individer att permanent 

förändra sina beteendemönster är dock lite mer problematiskt och rättfärdigande av ett 

beteende kan vara djupt förankrat i dennes värderingssystem. Människor behöver bli 

övertygade om behovet av att de förändrar sitt beteende, och fördelarna med detta,  

• är det ett individuellt beteende eller ett beteende i en grupp? Ett gruppbeteende är 

mycket svårare att förändra då komplexa, dynamiska sociala relationer spelar in. Att 

förändra ett beteende kan tolkas som illojalitet gentemot den kollektiva identiteten. 

När gruppbeteendens förändringar ska adresseras är det viktigt att mejsla ut skillnaden 
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mellan opinionsledare, de som formar opinion och de som följer den (Sargeant, 

2009:217-224).  

Just vad gäller de tre dimensionerna som kan vara avgörande för huruvida förändringar hos 

målgrupperna kan ske, kopplas senare ihop med undersökningen med utifrån avsändar- och 

mottagarperspektivet. 

2.2 Kommersiell marknadsföring 

I detta avsnitt ges en översikt av kommersiell marknadsföring och en mer nytänkande 

reklammodell som används för kommersiella reklamer, nämligen förledandemodellen av det 

undermedvetna, som kort nämndes tidigare. Denna modell syftar främst till TV-reklam med 

potential för internet, och är relevant på grund av att den kan stödja teorin om huruvida 

påverkansfilmer skulle kunna dra nytta av samma modell eller inte. 

2.2.1 Mottagarens inlärningsprocess  

Detta avsnitt behandlar inlärningsprocesserna främst från ett TV-reklamsperspektiv, och visar 

hur det i stort fungerar. Påverkansfilmer skulle precis som vilken reklam som helst, kunna ta 

sig in mottagarens minne på dessa sätt.    

 

Den som sover kan inte lära sig någonting, utan RAS, Retikulärt Aktiverings-System, vårt 

organsystem i hjärnstammen måste finnas med om man ska minnas en upplevelse. Vi 

bestämmer dock inte själva vad som ska uppmärksammas eller inte utan det beror på inlärda 

och nervärvda mekanismer som i sin tur påverkar hur pass känsliga nervcellerna i RAS är. 

Påverkan har med bedömarens egna värderingar att göra; det är viktigt att tala i klartext. Vem 

som helst kan bli manipulerad, påverkas i en viss riktning utan att veta varför det sker eller 

ens att det sker. Vi behöver bara vara vakna för att vi ska påverkas, men det är utifrån 

tolkningsförutsättningar och tidigare erfarenheter som avgör hur vi uppmärksammar 

avsändarens intentioner (Edfeldt, 1992: 13-20). 

 

De automatiska processerna som medför indirekt inlärning är snabba och oundvikliga, de 

fungerar oavsett om stimulusmaterialet är inom räckhåll för ens uppmärksamhet eller inte. De 

kräver ingen uppmärksamhet och är inte tillgängliga för vårt medvetande. Dessutom är de 

kontinuerliga; de stängs aldrig av. Den här typen av processande infaller samtidigt som passiv 

inlärning, det vill säga när omständigheterna omkring oss varken är tillräckligt viktiga för att 
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erhålla vår fulla uppmärksamhet och heller inte är så pass oviktiga att vi struntar i dem 

(Heath, 2012:61). Ser vi en reklam för första gången registreras den antagligen som ett nytt 

minne, då vi förmodligen inte känner igen den. För att vi ska komma ihåg reklamen behöver 

vi ha kodat/läst av den ordentligt för att vi ska få upp en bild i huvudet av den samt eventuellt 

även komma ihåg när vi såg och hörde den. Vi behöver också redan etablerade vägar till 

minnesspåret av varumärket och reklamen för det och fungerar precis som tillfälliga minnen 

där vägarna dit kan bli grumliga och helt enkelt tappas bort. Detta är varför vi många gånger 

kan komma ihåg inslag av en reklam men inte hela, eller att vi kan komma ihåg hela reklamen 

men inte själva varumärket (Ibid, 67). Om du ser och hör en reklam för första gången händer 

det förmodligen inte mycket. Detta till skillnad från om du ser exempelvis en TV-reklam 

mellan tre och 30 gånger, den genomsnittliga frekvensen, då du blir du mer och mer lärd av 

den (Ibid, 108). 

 

De flesta attityder finns redan som koncept i vårt minne; vi vet redan vad olika känslor 

betyder så vi behöver bara avläsa länken mellan våra redan existerande känslor och 

sammankoppla dem till varumärket. Detta är inte särskilt ansträngande för vår hjärna (Heath, 

2012:68). Sparar vi någonting i det direkta minnet gör vi det medvetet så att vi kan komma 

ihåg det vi vill komma ihåg. Med olika vägar kan vi effektivt nå fram till själva minnet. 

Denna minneslagring är dock mindre är minnet för indirekt inlärning vilket gör att vägen till 

minnet lätt kan grumlas och att vi då till exempel kan glömma en reklam. Det indirekta 

minnet är däremot nästintill oändligt och inte medvetet vilket betyder att detta område är 

större och att vi inte har kontroll över det. Vägarna dit är klara tills ett annat indirekt minne 

kommer och använder samma del av det. Indirekt minne kan kanske därför vara mer varaktigt 

(Ibid, 70). 

 

Perception/uppfattning och konceptbildning sker automatiskt och omedelbart och är exempel 

på indirekt inlärning. Båda två sker oavsett vi vill det eller inte (Heath, 2012:76). Perception, 

begreppsbildning och analys är de tre olika mentala aktiviteterna som interagerar med tre 

olika typer av inlärning; aktiv, passiv och indirekt, samt med två olika typer av minnen; det 

direkta och det indirekta (Ibid, 77). 

2.2.2 Potentiell påverkan 

Här kopplas återigen TV-reklamens perspektiv ihop med hur även påverkansfilmer skulle 

kunna påverka mottagaren. Detta för att ge stöd åt uppsatsens teori. 
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Förmodligen försöker vi undvika TV-reklam mer än vad vi faktiskt ser på den; dels för att vi 

är så pass vana vid den, dels på grund av den höga konkurrensen mellan olika varumärken 

som alla hävdar vara bättre än resten samt att alla varumärkena faktiskt verkar vara bra. Vi 

bryr oss inte om reklam för vi förväntar oss inte att lära oss någonting nytt eller intressant från 

den och vi har bättre saker för oss (Heath, 2012:7). Reklam handlar om att kommunicera 

enkla, rationellt övertygande budskap som ska ändra våra uppfattningar och köpa produkten, 

enligt de flesta verksamma inom industrin.  

 

Även om det i TV-tittandets fall inte ägnas särskilt mycket uppmärksamhet till reklamerna 

känns en reklam ändå igen eller inte; människans igenkännande av saker och ting är ofantligt. 

Känns reklamen igen minskar förmodligen uppmärksamheten än mer då inget nytt finns att 

lära från den. Skulle dock reklamen inte kännas igen, och tittaren inte skulle vara i desperat 

behov att köpa produkten, triggas uppfattningar igång, som i sin tur triggar igång begrepp. Det 

här sker automatiskt och på ett undermedvetet plan, och typiska detaljer som kan ges lite 

uppmärksamhet är ofta logotypen, men inte själva namnet, på grund av instinkten att avkoda 

allt som hörs och ses, och för att reklam förstås om avsändaren är tydlig. Denna 

uppmärksamhet gentemot reklamen varar dock inte länge och varumärket tar sig för en kort 

stund in i det medvetna, för att sedan snabbt glömmas bort (Heath, 2012:165,166).  

 

De flesta reklamfilmer lyckas bara registrera något rationellt budskap hos tittaren i några 

sekunder, efter att den har visats (Heath, 2012:166). Uppfattningar och begrepp formas under 

en reklam på grund av att vi inte kan slå av dessa funktioner (Ibid, 167), och oftast förblir 

konceptuella emotionella associationer dolda i vårt undermedvetna, där de i hemlighet agerar 

vid konsumentens val och även driver på vår intuition vid dessa (Ibid, 168).  

 

Det är lätt att se på reklam och marknadsföring som att de bara finns för att förmedla ett 

övertygande budskap till den stora massan. Detta synsätt har dock visats sig vara ett förenklat 

sådant, av framstående forskare som Scott, Krugman och Ehrenberg. Deras teorier om att 

reklam inte riktigt fångar uppmärksamhet och ändrar attityder sågs som underlägsna till 

övertygelse. Dessa pionjärer misslyckades med att tillhandahålla en sannollik förklaring till 

hur reklam kan fungera effektivt utan att vara övertalande, för reklam kan fungera utan att 

öppet vara övertalande. En av anledningarna till svårigheterna med att förklara hur vissa 
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reklamer har fungerat är på grund av att det inte är förrän nu, under de två senaste 

deceenierna, det har utvecklats en nödvändig förståelse för psykologi. Under den här tiden har 

kunskapen om människors inlärning omvandlats, särskilt vad gäller låga grader av 

uppmärksamhet och hur mycket vi faktiskt lagrar i det implicita minnet. Försvarsmekanismer 

som motargumenterande och perceptuell filtrering, som båda två kan ingripa i 

kommunikationsprocessering , har upptäckts och omskapat kunskapen, precis som att 

människor bearbetar känslor utan uppmärksamhet och därmed har förändrat synsättet på 

medvetandet. Nyare kunskap visar också att känslomässig kommunikation spelar en 

nyckelroll i människors besluttaganden och relationer. Mycket som förut trodde handlade om 

övertalan har ställts på sin spets, till exempel som idén om att kreativitet får oss att gilla och 

mer uppmärksamma reklamer inte stämmer. I själva verket tendererar människor att i mindre 

skala uppmärksamma kreativa reklamer på grund av att de inte känns hotande, och att i och 

med den minskade uppmärksamheten leder till mindre motargumenterande, vilket i sin tur 

leder till en mer effektiv undermedveten kommunikation av känslorna. Människor är med 

andra ord otroligt sårbara gällande emotiv kommunikation (Heath, 2012:219,220). 

 

Emotiv kommunikation influerar människor undermedvetet genom emotionell 

kompetensstimuli (ECS), där ECS innefattar enheter som musik, slogans, karaktärer och så 

vidare. När sådana enheter uppfattas, triggas koncept som kan påverka människors känslor. 

De måste dock höras och ses repetitivt för att ha någon inverkan på beteendet, och när detta 

händer kopplas ECS till varumärket vi tänker på och undermedvetet vänjer oss vid att känna 

att detta varumärke har samma känslomässiga värderingar som ECS frambringade från första 

början. Det omvandlas då till emotivkompetent varumärkesassociation. Ett annat sätt emotiv 

kommunikation influerar människor på är att den påverkar relationen till ett varmärke; 

människor känner till en viss grad fästa vid nästan allting som används, oavsett om det är en 

pincett eller en bil. Dessa emotionella värderingar som produkter medför är ofta 

undermedvetna, varför de även så lätt kan påverka på just det planet. Vi tenderar att vara 

mindre uppmärksamma på kreativa reklamer på grund av att vi inte känner oss hotade av dem. 

Med kreativa reklamer menas att information finns att avkoda i reklamernas alla element, 

information som berättar för oss vad budskapen är, till exempel om en persons nickning i en 

reklam är en glad eller arg sådan, och detta kallas även för metakommunikation (Heath, 

2012:220, 221). Men ju mindre vi uppmärksammar reklamen desto mindre argumenterar vi 

även mot den, och därmed blir de emotionella influensernas undermedvetna kommunikation 
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än mer effektiv. Våra känslor påverkar oss på ett undermedvetet sätt när det kommer till att 

fatta beslut och agera; vi kan inte fysiskt fatta ett beslut om inte våra känslor tillåter det 

beslutet (Ibid, 221). 

 

När myndigheterna använder reklam med syftet att upplysa invånarna om exempelvis 

hälsoeffekter som kommer med rökning, oskyddat sex och så vidare, använder de sig av den 

utdöende traditionella modellen av marknadsföring. De försöker få oss att uppföra oss på ett 

bra sätt genom att övertala oss och för oss blir de då för lättare för oss att argumentera emot 

(Heath, 2012:226).  

2.2.3 Musikens påverkan i TV-reklam 

Vad gäller TV-reklam är tittarna relativt passiva, antagligen på grund av mängden TV-reklam 

som sänds. Mottagarna, konsumenterna, är inte heller särskilt intresserade av produktens 

egenskaper och information vad gäller sådana som används i dagligt bruk. Konsumenterna är 

svagt engagerade och inte ens kvalitén på reklamproduktionen behöver ha någon större 

inverkan/påverkan. Det är då som musiken, vilken aktiverar känslor och förespråkar 

attachment, spelar in, och även etablerar en produkts image. Det finns således tre 

konsumentvariabler i reklamprocessen som förmedlar förhållandet mellan reklamen och 

tittarna: 

• musik kan förstärka motivationen till att processa en reklam, exempelvis genom att 

ljudet blir starkare eller det plötsligt blir tyst. 

• musik kan öka möjligheten att processa informationen genom att koppla en specifik 

jingel eller låt samman med en produkt. 

• musik kan höja förmågan att processa reklamen genom att förstärka antydningar som 

uppvisar relevant vetskap och struktur om en produkt, som när musiken passar 

tillsammans med en produkt.  

Dessa tre punkter kan även förminska varandra. En jingel, som ligger i möjlighetspunkten, 

kan exempelvis trötta ut tittarna och därmed sänka motivationen. I verkligheten är det således 

omöjligt att producera ett musikstycke som kan uppfylla alla tre punkter. (Brown & Volgsten, 

2006: 211-213)  

2.2.4 Internet och sociala medier – en plattform för reklam 

Fler och fler använder internet (”Fler dagliga användare”, i.d.) vilket gör det till en plattform 

med reklam. Företag kan med dagens relativt billiga teknik producera visuellt tilltalande 
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videor som på mindre än 30 sekunder ger kunden all information om företaget (“Rampton, 

John”, 2015, 2 april). Bland annat kan det sociala mediet Facebook användas för att sprida 

företagsreklam via videor, genom Facebook-användare ”gillar”, kommenterar och delar dem 

(”Brennick, Joshua”, 2012, 1 november). Detta kan då innebära en viral marknadsföring 

vilket i stort sett innebär att konsumenten själv sprider företagets budskap (”CAP&Design 

redakitonen”, 2007, 27 juni).  

3. Metod  

En studie med två kvalitativa undersökningar som metod genomfördes för att kunna påvisa 

mönster gällande synen på påverkansfilmer utifrån ett avsändar- och mottagarperspektiv. Data 

har således samlats in genom två metoder: 

• Undersökning 1 – Avsändare: två intervjuer med yrkesamma avsändare från två stora 

svenska ideella miljöorganisationer; kommunikationsföreträdare på Greenpeace1 och 

Naturskyddsföreningen2, gällande sakfrågor i tillvägagångssättet och tänket gällande 

påverkansfilmer. Detta för att få en mer direkt inblick i hur dessa miljöorganisationer 

och avsändare strukturerar sina videoproduktioner i form av påverkansfilmer och hur 

tänket omkring tillvägagångssättet ser ut.  

• Undersökning 2 – Mottagare: en fokusgruppsundersökning med två grupper som 

potentiella mottagare. Grupp1 bestående av studenter inom Audiovisuell produktion, 

                                                
1 Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation som verkar för klimat, avveckling av 

kärnkraft, haven, skogen, stopp av miljögifter, stopp av genmodifierade organismer (GMO) och fred och 

nedrustning (avveckling av kärnvapen) (http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/). 

Miljöorganisationen bildades i Kanada 1971, då med ett annat namn, och är idag en internationell 

organisation med miljoner anhängare och aktivister världen över 

(http://www.greenpeace.org/sweden/se/om-oss/Greenpeace-historia/). 

2 Naturskyddsföreningen är en ideell förening och Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation vars 

viktigaste arbetsområden är klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter 

(http://www.naturskyddsforeningen.se/om/foreningen). Miljöorganisationen bildades 1909 och är idag 

Sveriges största, äldsta och viktigaste (http://www.naturskyddsforeningen.se/om/var-historia). 
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mediestuderande, och Grupp 2 bestående av icke mediestuderande. Detta för se på 

mottagarrollen från två perspektiv. 

Undersökning 1 representerar avsändare och Undersökning 2 representerar mottagare i 
enlighet med medie- och kommunikations gällande reklam (Agrawal, 2007:104). 

3.1 Undersökning 1 – Avsändare 

Organisationerna valdes ut på grund av att kunna jämföras med varandra gällande deras 

arbetssätt med påverkansfilmer, och både Naturskyddsföreningen och Greenpeace är välkända 

i Sverige. Det är även de två organisationer som jag, forskaren, på ett personligt plan, har 

kommit över påverkansfilmer ifrån; Naturskyddsföreningen genom en vän och Greenpeace 

genom B-uppsatsen där samhällsnyttiga budskap var ämnet även där. En sökning på ”de 

största miljöorganisationerna i Sverige” resulterar som första träff i en länk till Wikipedia som 

börjar med att nämna Naturskyddsföreningen och därefter Jordens Vänner. Kännedomen om 

Jordens Vänner var knapp, och audiovisuella produktioner från den organisationen fanns inte 

att hitta. Nästa träff var just Naturskyddsföreningen, och därefter kom Greenpeace. Dessa två 

valdes således ut som utgångspunkt för ämnet i uppsatsen. 

 

Intervjufrågorna rörde bestämda sakförhållanden, då telefonintervjuer var en adekvat 

intervjuform (Ahrne & Svensson, 2011:46). Intervjufrågor, till största del standardiserade 

frågor (Ibid, 40,41), sammanställdes till två 20 minuters telefonintervjuer; en med 

kommunikationsansvarige på Greenpeace i Sverige, och en med digital kommunikatör på 

Naturskyddsföreningen i Sverige. Båda intervjupersoner samtyckte till att låta forskaren ta 

med deras titlar och organisationer i uppsatsen (Ibid, 42,43). Telefonintervjuerna skrevs ut på 

nivå III (Wibeck, 2010:96) som är helt skriftspråksnormerad, då det huvudsakliga innehållet 

var det relevanta och intervjusvaren inte var öppna för tolkning, då det gällde sakfrågor (Ibid, 

95). Båda intervjupersoner är offentliga företrädare av miljöorganisationerna och fungerar 

som budbärare av idéer och attityder gentemot påverkansfilmer (Ekengren & Hinnfors, 

2012:114).  

3.1.1 Greenpeace 

Kommunikationsansvarige för Greenpeace i Sverige arbetar med all kommunikation utåt; han 

har kontakt med media, har hand om produktion av videor, skriver debattartiklar och 

pressmeddelanden. Han har en bakgrund inom videoproduktion och i nuläget jobbar han till 
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största del med Greenpeace:s kampanjer för att skydda Arktis och för att bevara regnskog mot 

skövling för att odla palmolja (intervjupersonens ansvarsområden är enligt hans egna 

uttalanden). 

3.1.2 Naturskyddsföreningen 

Digitala kommunikatören för Naturskyddsföreningen i Sverige arbetar inte bara digitalt utan 

även med filmmanus, annonser, med mera. Den digitala biten handlar om 

Naturskyddsföreningens digitala kanaler där webben fungerar som ett nav som förutom 

hemsidan innefattar Facebook och Google, även tillsammans med Instagram, Twitter, 

YouTube med flera. Hon skapar material utifrån den expertis grenar i Naturskyddsföreningen 

besitter tillsammans med de frågor de vill driva och har också hand om kommentarer och 

frågor i sociala medier (intervjupersonens ansvarsområden är enligt hennes egna uttalanden). 

3.2 Undersökning 2 – Mottagare  

Fokusgrupper tillämpas bland annat i sociologi, miljövetenskap och medie- och 

kommunikationsvetenskap (Wibeck, 2010:21) och är en lämplig metod att använda när: 

• det finns stora olikheter mellan människor; som i detta fall, mediestuderande kontra 

ickemediestuderande. 

• handlande och motivation ska undersökas; deltagarna anstränger sig oftast för att 

förstå varandra och hur de säger att de ska/skulle agera.  

• olikheter ska förstås; vissa ämnen upplevs på olika sätt av olika människor och med 

fokusgrupper kan insikt i andras upplevelser erhållas. Ofta jämförs fokusgrupper varpå 

det är en god idé att grupperna är inbördes homogena (Ibid, 52,53). 

 

En bredare skala av idéer kommer fram i gruppintervjuer än i individuella intervjuer (Wibeck, 

2010:51) och metoden innebär ett gruppsamtal som forskningsteknik, en datainsamling för 

forskningsändamål, som samlar in data genom gruppinteraktion kring ett ämne som har 

bestämts av forskaren (Ibid, 25,26,34). Fokusgrupp som metod i denna uppsats kommer dock 

främst studera det förstnämnda (Ibid, 21,22). 

 

Med fokusgrupper som metod samlades data in genom gruppinteraktion kring det valda ämnet 

”samhällsnyttiga budskap i reklamform” (Wibeck, 2010:25). Fokusgruppsintervjuerna hölls 

till största del strukturerat; frågorna var styrda kring ämnet för att få ut så mycket information 
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som möjligt med inslag av ostrukturerat så tillvida att deltagarna i största möjliga mån fick 

diskutera med varandra och inte med moderatorn för att gräva djupare i frågorna (Ibid, 56, 

58). De unga i åldern 16 till 25 år är mest aktiva av alla. Mest aktiva är åldrarna 16 till 25 år 

där 81 procent dagligen besöker Facebook.  I åldrarna 26 till 35 besöks Facebook dagligen av 

62 procent (”Svenskarna och internet, i.d.). Gruppdeltagarnas åldrar var mellan 23 och 28 år. 

Breda områden som ska täckas in när ostrukturerade fokusgrupper används, moderatorn 

beskriver problemområde som deltagarna diskuterar (Wibeck, 2010:75). 

 

En grupp kännetecknas utifrån åtminstone tre olika perspektiv: 

• en grupp individer med vissa liknande erfarenheter eller liknande social bakgrund 

• en grupp individer som delar värderingar, roller, normer och mål 

eller 

• ett fokuserat möte där deltagarna delar en tillfällig situation med gemensamt fokus 

(Wibeck 2010:36). 

 

Fokusgrupperna sammansättning har gått till genom ett strategiskt urval; den ena gruppen 

med inblick i audiovisuell produktion och medie- och kommunikation, avsändarna, och den 

andra gruppen utan denna skolade inblick som ska ta emot budskapen, mottagarna (Wibeck 

2010:66).  

 

Fokusgrupper som metod var främst av strukturerad karaktär; en rad av specifika frågor 

besvarades av deltagarna och moderatorn styrde frågorna för att täcka in de önskvärda 

ämnesaspekterna (Wibeck, 2010:56,57). Samtidigt fick deltagarna diskutera med varandra 

och introducera nya ingångar i ämnet, i en mer ostrukturerad karaktär (Ibid, 58). Moderatorn 

talade gruppens språk, lyssnade aktivt och svarade neutralt på frågor (Ibid, 88).  

 

Deltagarna i fokusgrupperna lovades konfidentialitet; obehöriga får inte ta del av materialet, 

såvida inte detta hänförs via kodnycklar till andra forskare, om så önskas. Namnen är därför 

ersatta med siffror i transkriptionen och vidare i uppsatsen (”Codex Personuppgifter”, i.d.,  

Ekengren & Hinnfors, 2012:113). Båda grupperna var existerande grupper, grupper av 

vänner, vilka kan användas för att få en inblick i en av de sociala kontexter där idéer utformas 

och beslut fattas. Risken finns dock att interna uttalanden äger rum eller att deltagarna 

utesluter att diskutera vissa ämnen på grund av att de tas för givna inom gruppen (Wibeck, 

2010:65). Grupperna särskiljdes (break characteristics) på så vis att Grupp 1 innefattade 
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studenter från utbildningen Audiovisuell produktion vid Högskolan Dalarna; att de hade haft 

kurser i såväl audiovisuell produktion som i marknadsföring, till skillnad från Grupp 2 där 

ingen av dem hade den bakgrunden. Gemensamt för grupperna (control characteristics) var att 

båda två var intresserade av samhällsnyttiga budskap och var i 20-årsåldern (Ibid, 63,64).  

3.2.1 Grupp 1 – Mediestuderande 

Grupp 1 rekryterades via existerande listor; fyra personer från tredje året i Audiovisuell 

produktion deltog, som skulle få representera en potentiell framtida yrkesgrupp inom reklam 

(Wibeck, 2010:65,80). De hade haft kurser i såväl ljud och bild som medie- och 

kommunikationsvetenskap och besatt således en grundläggande kunskap inom 

marknadsföringsområdet samt i audiovisuell produktion, som är viktigt gällande utformning 

av exempelvis reklam. Det faktum att de inte redan var verksamma inom reklambranschen var 

positivt, då de möjligtvis med ”nyare” ögon kunde se på påverkansfilmen i undersökningen 

och diskutera den, och därmed eventuellt sia om en potentiell framtid med samhällsnyttiga 

budskap i en reklammodell. Studenterna var heller inte formade eller partiska vad gäller 

utövare i reklambranschen (Ibid, 30,31). 

 

Gruppen var homogen såtillvida att deltagarna var unga män i ungefär samma ålder, 23 till 24 

år, och hade en liknande kunskaps- och utbildningsbakgrund för att underlätta gruppens 

interagerande (Wibeck 2010:30,63). Även om en fokusgrupp är homogen bör man se till 

”spirit of contradiction”, att deltagarna känner sig uppmuntrade till att skapa och utveckla 

argument och motargument. Detta för att nya idéer ska kunna utvecklas (Ibid, 64). Gruppen 

var således även heterogen såtillvida att det fanns en blandning av aktivism vad gäller 

samhällsnyttiga budskap, hälften var mer aktiva och hälften mindre. Detta också för att inte 

fullkomlig konsensus skulle råda, utan att de eventuellt skulle kunna erbjuda lite olika 

perspektiv gällande detta ämne (Ibid, 63,64). 

3.2.2 Grupp 2 – Icke mediestuderande 

Deltagarna i Grupp 2 bestod av fem kvinnor och en man i åldrarna 25 till 28. De var inte 

yrkesamma inom varken audiovisuell produktion eller marknadsföring, utan hade olika grader 

av sysselsättning inom olika områden; från sjuksköterskestudent, till socialsekreterare och 

lokalvårdare.  
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Grupp 2 valdes ut med hjälp av en kontaktperson som informerade om ytterligare tänkbara 

deltagare inom sin vänskapskrets (Wibeck, 2010:81). Gruppen innefattade sex personer och 

var homogen så tillvida att deltagarna var i ungefär samma ålder, 25 till 28 år, och delade 

liknande värderingar vad gäller miljöfrågor och själva var relativt medvetna om dessa frågor 

(Ibid, 63,64). Gruppen var även heterogen; deltagarna hade olika grader av sysselsättning 

inom olika områden, från sjuksköterskestudent, till socialsekreterare och lokalvårdare. Denna 

grupp skulle fungera som potentiell mottagare av budskap. 

3.3 Stimulusmaterial inför undersökning 2 

Inför fokusgruppsundersökningen behövdes stimulusmaterial (Wibeck, 2012:78,79) i form av 

en påverkansfilm med ett budskap om miljöpåverkan. Varför miljö som ämne valdes var på 

grund av att den aspekten påverkar alla människor och kan verka mer neutral, till skillnad från 

ämnen som behandlar exempelvis svält eller djur som far illa (olika människor har olika 

grader av medkänsla för olika typer av orättvisor). Denna video skulle användas som en slags 

utgångspunkt i intervjuerna och diskussionerna. Stimulusmaterialet skickades ut till Grupp 1 

en dag innan sammankomsten, detta för att innehållet inte skulle ge direkt upphov till åsikter 

utan kunna bearbetas (Ibid, 2010:79). Grupp 2 fick dock ta del av stimulusmaterialet på plats 

då deltagarna i den gruppen inte hade tittat på materialet som hade skickats till dem. 

3.3.1 Val av stimulusmaterial - påverkansfilm  

För att hitta en lämplig video gjordes sökningar på Google med sökord som ”environment” 

och ”non-commercial”. Påverkansfilmer från Naturskyddsföreningen och Greenpeace valdes 

bort på grund av att båda organisationer är verksamma i Sverige. Detta skulle kunna påverka 

resultaten i fokusgrupperna då deltagarna eventuellt hade sett filmerna förut och redan bildat 

en uppfattning om dem, eller organisationerna bakom filmerna i sig. Förhoppningen var 

istället att hitta en film som för deltagarna var okänd. En påverkansfilm från Animal Aid, 

UK:s största djurrättsorganisation (”About Animal Aid”, i.d.) valdes således ut. Videon är 

1:48 minuter lång och handlar om hur en vegetarisk dag i veckan skulle påverka miljön till det 

bättre samt minska svälten i världen. Musiken i filmen är tagen från musikartisten Mobys låt 

”In my heart” i form av en välkänd pianoslinga. Videon laddades upp på YouTube den 11:e 

februari 2010 och fått drygt 98 500 visningar på snart fem år.  
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3.3.2 Design av stimulusmaterial – Påverkansfilm 

Videon klipptes ner till 20 sekunder, i enlighet med ett av de vanliga tidsformaten på 

reklamfilmer (”Ostrikoff”, 2013, 5 december, ”Hornung”, 2014, 2 maj). Cirka fyra femtedelar 

klipptes bort, delar som informerar om köttproduktion och konsumtion och hur dessa två 

påverkar världen. Det material som behölls i originalvideon var större delen av slutet av den, 

med en blandning av verklighetstrogna och animerade bilder. Inledningen av videon var 

viktig att ta hänsyn till; det är många gånger den som kommer att avgöra om tittarna kommer 

att fortsätta att titta eller inte. Ett övertygande faktum som kan göra tittarna nyfikna att få veta 

mer kan exempelvis användas för att fängsla dem. Kontext bör ges och även ytterligare skäl 

och frågor angående ämnet (Gábriel & Gregory, 2005:191). Den nedklippta versionen börjar 

således med ”There would be less hunger” tillsammans med en TV-apparat som visar en 

mamma och med ett utmärglat barn, för att gå vidare till nästa scen som visar ett jordbruks- 

och/eller industrisamhälle tillsammans med texten ”There would be less pollution”. Scenen 

efter det utläser ”And the world would be cooler” med bilden av jordklotet som snurrar medan 

”And all because on Monday you chose” ersätter den föregående texten. En bild på en 

vegetarisk burgare med texten ”veggie burger” visas härnäst, för att avslutas med enbart en 

text som lyder ”and the difference is you”. Videon berättar med andra ord att hunger och 

miljöföroreningar skulle minska och jorden bli svalare om tittaren på måndag valde en 

vegetarisk burgare [istället för en vanlig hamburgare]. Avslutningen av en påverkansfilm är 

viktig. För att med videon potentiellt kunna påverka tittarna bör prioriteten för avslutningen 

vara att uppmuntra tittarna till att agera och ge dem en konkret känsla för vad för de faktiskt 

kan göra, att det finns utrymme för förändring och att alla kan vara delaktiga i denna 

förändring; de ska inte känna sig tomma och maktlösa efter att ha sett videon. 

Påverkansfilmers slut inkluderar ofta verktyg att förändra situationen och information om hur 

tittaren själv kan bidra till förändring (Gábriel & Gregory, 2005:199). Animal Aids video 

passade därmed bra som stimulusmaterial.	  
 

Två scener med text kommer på slutet, den ena indirekt uppmanande som utläser ”what a 

difference a day makes” (”day” skrivet i fetstil), och den andra direkt uppmanande som 

utläser ”and the difference is you” (”you” skrivet i fetstil). För att få med så mycket av bild- 

och budskapsinformationen från videon som möjligt skulle bara en av de två texterna få plats i 

videon, och frågan var vilken av de två texterna som eventuellt skulle kunna te sig mest 

effektiv i frågan om potentiell påverkan på tittaren. En mindre undersökning utfördes de två 
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olika videorna visades upp för sju studenter på Mediehuset, Högskolan Dalarna med 

följdfrågan ”Vilken av dessa två videor, med betoning på sluttexten, uppfattar du som mest 

effektiv vad gäller potentiell påverkan?”. En deltagare var neutral, två deltagare valde texten 

med ”day” och fyra deltagare valde texten med ”you”. De som valde ”day” motiverade valet 

med att ”you” kändes för uppmanande till skillnad från ”day” som kändes mer som att tittaren 

skulle få fatta sitt eget beslut och därmed vara mer positivt inställd till förändring. Deltagarna 

som valde ”you” grundade valet på vikten av att det är vi, du och jag, som kan välja att göra 

skillnad och att det borde understrykas mer. I och med detta valdes videon med den direkta 

uppmaningen ut, ”and the difference is you”, som stimulusmaterial i 

fokusgruppsundersökningen.  

3.4 Metodanalys 

Systematisering och analys av den insamlade empirin/intervjuerna som presenteras i 

resultatkapitlet gjordes enligt följande; resultaten från Undersökning 1 sammanställdes utifrån 

sammanfattningen (se Bilaga 1) av transkriptionerna som referat tillsammans med citat från 

intervjupersonerna utifrån intervjufrågorna, i form av etikettering (Ahrne & Svensson, 

2012:206,207). Dessa resultat jämfördes sedan med resultaten från Undersökning 2 i form av 

sammanfattningar. I en strukturerad form av fokusgrupp blir resultaten de svar som forskaren 

får på sina forskningsfrågor, samtidigt som frågor vilka gav bra eller dålig napp hos 

deltagarna också kan urskiljas (Wibeck, 2010:105). Transkriptionerna valdes att skrivas ut på 

nivå II och III (Wibeck, 2010:95,96) och är ordagranna där felstarter och omtagningar finns 

med. Detta var av vikt då, även om själva innehållet var det som var relevant, var likaså 

gruppinteraktionen viktig att ta i beaktning för att se hur deltagarna kom vidare i resonemang 

och ibland även bytte åsikt. Pauser kunde eventuellt ha markerats med (1s) och (.), men 

markerades istället med en kommentar om sådana var av vikt (Ibid, 95,96).  

 

Svaren från telefonintervjuerna med Greenpeace och Naturskyddsföreningen behandlas 

tillsammans under var rubrik då de var relativt eniga, medan svaren från fokusgrupperna 

behandlas separat under var rubrik på grund av delade meningar. Återgivningen av 

telefonintervjuerna och fokusgruppsintervjuerna har antagit ett mer skriftspråk än talspråk. 

Originaluttalandena finns att tillgå av forskare om så önskas (Ahrne & Svensson, 2011:56, 

Ekengren & Hinnfors, 115).  
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Då en till största del strukturerad fokusgruppsundersökning genomfördes utgör därmed 

deltagarnas svar forskningsfrågornas resultat. Även områden som deltagarna var mindre 

villiga att diskutera och teman som inte hade förutsetts komma upp ger ett resultat (Wibeck, 

2010:105).  

 

Analysprocessen går således ut på att hitta mönster, göra jämförelser och kontrastera olika 

data mot varandra. Jämförelser görs inom och mellan grupperna i fokusundersökningen, och 

jämförs i fokusgruppsintervjuerna och telefonintervjuerna (Wibeck, 2010:109). Denna analys 

är vertikal; båda grupper inom Deltagare 2 diskuteras separat, likväl de ämnen som 

förekommer (Ibid, 108).  

4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultaten från den genomförda studien och visar på avsändarnas 

och mottagarnas perspektiv gällande påverkansfilmer. Resultat och efterföljande analys har 

delats upp i de olika teman utifrån det som presenterats i metodanalys (se. 3.4.):  

• Påverkansfilmens målgrupper – Vilka målgrupperna är 

• Påverkansfilmens påverkan och effekt – Hur pass effektivitet den är 

• Påverkansfilmens längd – Längdens eventuella väsentlighet 

• Påverkansfilm som reklam på internet – Om den kan florera som reklam 

• Påverkansfilmens ambassadörer & avsändare – Vikten kring de aspekterna 

• Påverkansfilmens plattformar – De som används och skulle kunna användas 

• Påverkansfilmens musik – Huruvida den är viktig eller inte 

4.1 Påverkansfilmens målgrupper 

Avsändarna  

Målgrupperna kan vara både bredare och smalare, och exempelvis innefatta föräldrar till barn 

som kommer i kontakt med en specifik produkt som inte är bra för dem och samhället, men 

även de som är lite grann medvetna och engagerade. 
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Mottagarna  

I Grupp 1 menade de att målgrupperna är de som jobbar eller studerar inom sådana ämnen, 

och miljömedvetna och engagerade.  

 

I Grupp 2 svarar de att målgrupperna är de som är politiskt engagerade, intresserade av 

sådana frågor samt miljömedvetna.  

 

Avsändarna pratar om deras målgrupper som bredare och smalare, om de som kommer i 

kontakt med specifika varor och livsmedel, samt de som är lite grann miljömedvetna och 

engagerade i den frågan. Mottagarna tror också att målgrupperna för påverkansfilmer är de 

som har ett intresse för miljöfrågan. Borde det inte påverkansfilmer rikta sig till de som inte 

har ett naturligt miljötänk? Är det inte de människorna som verkligen behöver upplysas och 

påverkas? 

4.2 Påverkansfilmen påverkan & effekt  

Avsändarna 

Påverkan och effekter av påverkansfilmer har märkts i och med underskrifter på petitioner, 

ökad försäljning av rekommenderat konsumtionsval, ökat antal medlemmar och engagemang. 

 

Mottagarna 

I Grupp 1 tror deltagarna att man kan bli påverkad av att ha sett en sådan video som 

stimulusmaterialet en gång, med en sådan tydlig uppmaning. De kommer ihåg något med 

halvdöda djur på TV, det kan ha varit från Greenpeace, någon påverkansfilm en annan 

deltagare sett i utlandet och så nämns en påverkansfilm som två kurskamrater producerade 

och visade upp i skolan.  
 

”Ja, alltså jag har sett jättemånga sådana där [påverkansfilmer] men jag kommer inte på någon konkret.”  

− Deltagare 1  

 

Deltagarna i Grupp 2 säger att det beror på var man själv står i den frågan, att om man redan 

har sådana tankar och funderingar kanske en sådan film fungerar som den sista knuffen som 

behövs. Det är bra med konkreta uppmaningar, och de kräver inte heller ett lika stort 

engagemang av tittaren/mottagaren, fortsätter de. Senare i diskussionen kommer en liknande 
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fråga upp, då med frågan om mottagaren skulle kunna ändra sina vanor till en vegetarisk dag i 

veckan tack vare stimulusmaterialet. Det låter då annorlunda, ingen i gruppen tror att man kan 

bli påverkad på så sätt. 
 

”Nej, den anspelar ju så mycket på en utopisk situation, typ ”om du väljer att äta vegetariskt en dag i 

veckan, så kommer planeten att bli bättre”. Det är ju inte så det funkar heller. Ja, jo, om alla skulle äta 

vegetariskt en dag i veckan… Men det är liksom inte där det största problemet ligger, tycker jag i alla 

fall.” – Deltagare 8  

 

Alla deltagare säger sig ha sett påverkansfilmer. Man ser sådana filmer hela tiden säger en, 

och mycket handlar om ekologiskt. De kommer ihåg kampanjer som har synts på TV och ute i 

samhället, som en kampanj av RFSU och en för cellprovtagning. 

 

Avsändarna har kunnat mäta både påverkan och effekt, vilket tyder på att deras 

påverkansfilmer har nått ut. I mottagargruppen nämner en deltagare kampanjer som hen 

kommer ihåg, som RFSU och en cellprovstagningskampanj, men denne studerar även till 

barnmorska, varför kampanjerna skulle kunnat ha satt sig i minnet. Att deltagarna i båda 

grupper vet att de har sett påverkansfilmer men inte kan komma ihåg deras innehåll kan bero 

på många faktorer, men ett exempel på påverkansfilmer och budskap skulle kunna ha varit 

just Naturskyddsföreningens kampanjfilm om att byta ut fem livsmedel till ekologiskt. I social 

marknadsföring handlar kommunikationen om att visa att en ändring av ett beteende går 

relativt lätt, som stimulusmaterialet i detta fall, att en vegetarisk dag i veckan gör skillnad. 

Fokusgrupperna har ändå delade meningar om videons eventuella påverkan. Även om vissa 

tror att den kan påverka visar det sig samtidigt att de som har sett påverkansfilmer inte 

kommer ihåg själva innehållet. Frågan är om budskapen i påverkansfilmerna har varit tydliga 

och konkreta nog, och om deltagarna verkligen har kommit i kontakt med sådana videor, eller 

om de bara säger det.  

4.3 Påverkansfilmens längd 

Avsändarna 

Påverkansfilmerna som Greenpeace och Naturskyddsföreningen producerar kan vara cirka 

1:30 minuter långa, lite beroende på vad det rör sig om. Ibland behövs 50 sekunder och ibland 

behövs fem minuter.  
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”Handlar det bara om budskap som ska ut snabbt och lätt, då tror jag absolut att man kan få ner det korta 

klippet på under 30 sekunder.” – Greenpeace  

 

Filmerna ska även hålla för faktagranskning varpå många av deras budskap inte gör sig på tio 

sekunder, samtidigt som det för dem handlar om folkbildning, för att mottagaren själv ska 

kunna se den stora bilden, och att deras filmer även används i utbildningssyfte.  

 
”Jag skulle absolut kunna tänka mig att nästa gång ska vi göra kortare filmer.” – Naturskyddsföreningen  

 
Varför Naturskyddsföreningen inte har satsat mer på kortare filmer beror till stor del på grund 

av att många frågor är så pass komplexa, som till exempel klimatfrågan. Långa meddelanden 

med budskap som inlägg på sociala medier kan också fungera, och har fungerat, och att 

detsamma kan gälla videoproduktioner; om man bara lyckas fånga läsaren/tittaren. Men det 

skulle kanske kunna vara en kombination av kortare och längre videoproduktioner.  

 
”Jag tycker att det är en balansgång att välja, och visst jag gillar också kort kommunikation men oftast 

måste kunskap finnas för att man ska förändras och då räcker det oftast inte med tio sekunder.”  

−  Naturskyddsföreningen  

 

Mottagarna 

En deltagare i Grupp 1 säger först att påverkansfilmen i form av stimulusmaterialet fungerar 

väl i dess originallängd. Senare i diskussionen byter han linje och håller med de andra 

deltagarna om att påverkansfilmer bör vara korta. Bilderna och animationerna tillsammans 

med budskapen i den långa är förvisso tilltalande, men den korta versionen följer mer 

tidsformatet för hur dagens virala klipp ser ut, vilket kan ge den en fördel.  En deltagare säger 

även att ingen skulle orka kolla på den långa versionen om man inte verkligen brinner för 

miljöfrågan. De pratar också om alternativet att sprida den korta versionen och bifoga en länk 

med den längre, samt att man även kan använda sig av en ”thumbnail” för att fånga intresset, 

kanske med en text om hur man kan hjälpa till att rädda världen på några sekunder. Skulle 

deltagarna själva ha letat upp videon hade de tittat på den långa versionen. 

 
”Den [originalversionen] känns väldigt subjektiv så om man tycker att det är någonting som är intressant 

så tror jag att man ser hela videon, och tycker man inte att det är någonting som är intressant, då byter 

man kanal eller kikar på någonting annat, något annat klipp. Men spontant så kände jag att jag helst vill se 

den längre för att få liksom… Om jag inte hade förkunskaperna skulle jag vilja se det längre klippet först 

[innan det korta].” – Deltagare 7 
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Man ser alltså klart hela videon om man är intresserad, enligt deltagarna i Grupp 2, om inte så 

byter man till någonting annat. Samtidigt som att man vill se det längre klippet om man inte 

har förkunskaper om denna fråga. En deltagare säger att den långa versionen är så pass kort 

att man orkar titta på den.  

 

Avsändarnas påverkansfilmer är ofta längre än exempelvis kommersiella reklamer. Ibland 

klipps de ner till reklamlängd, men många gånger är längden på dem upp till en minut och 

längre. Budskapen kan vara svåra att förmedla på kortare tid, och det visade även sig i 

stimulusmaterialet gällande den nedklippta versionen då mottagarna inte riktigt hängde med i 

vad som verkligen sades. Frågan är då kanske hur en kompromiss skulle kunna se ut, och om 

ett budskap skulle kunna kommuniceras fortare, innan publiken tröttnar. Mottagarna pratar 

dels om hur korta klipp och videor har tagit över internet i form av sociala medier, dels om 

hur det långa klippet är det som är att föredra, samtidigt som de tror att publiken bör ha 

förkunskaper och ett intresse för att orka se klart hela videon. Häri ligger dilemmat, återigen 

lämnas de icke upplysta människorna bakom.  

 

Det råder hos mottagarna delade uppfattningar om hur lång en påverkansfilm bör vara; Grupp 

1 är inne på reklamformatet vad gäller längd medan Grupp 2 tycker att en påverkansfilm kan 

fortsätta hålla ett längre format. Samtidigt finns en problematik då precis som en av deltagare 

säger, att om mottagaren är intresserad av ämnet i fråga så ser hen säkerligen klart hela 

videon, samtidigt som deltagaren i fråga hade velat se den långa versionen om hen inte hade 

haft förkunskaperna. Det blir lite av ett moment 22.  

4.4 Påverkansfilm som reklam på internet 

Avsändarna 

Ibland klipps filmer ner till kortare versioner som exempelvis TV-reklamsformat, men oftast 

räcker det inte med tio sekunder för att förmedla ett budskap. Detta är en ekonomisk fråga och 

där pengar läggs hellre på faktiska handlingar, än att resurserna läggs på reklam. Det händer 

att en två till tre minuter lång film klipps ner till 20 sekunder, samtidigt som 

kommunikationsansvarige på Greenpeace inte kommer ihåg senast det skedde, och att det 

händer ganska sällan.  
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”Är budskapet lite mer komplicerat eller behöver lite mer tid så behöver klippet vara längre. Är det ett lätt 

och kort budskap blir det mer åt reklamhållet, då måste det följa någon mer information; att det här är 

budskapet men vill du veta mer så klicka dig in här och skriv på, till exempel. Då blir det mer som en 

reklam för någonting annat, att du får ta ett steg till tror jag. Jag håller med dig om att man kanske kan nå 

en bredare, modernare målgrupp om man har kortare klipp.” – Greenpeace  

 

Möjligtvis behövs korta klipp för att nå ut till den gruppen av människor som kanske inte har 

ett naturligt miljötänk, men man måste också anpassa budskapet efter den sortens målgrupp.  

Naturskyddsföreningen har tagit ett steg i en riktning som innebär kortare filmer. Vissa filmer 

har klipps ner för att de även fungerar i en kortare version, och har visats som TV-reklam och 

i tunnelbanestationer, och då kostnadsfritt på grund av att det har funnits reklamtid över, och 

att de är en ideell organisation. 

 

Mottagarna 

Ingen i Grupp 1 kan komma på någon reklam de har sett på YouTube, och de klickar bort 

reklamen så fort det är möjligt, och menar att påverkansfilmer inte skulle ge någon större 

effekt om de visades där.  

 

I Grupp 2 tror inte de att påverkansfilmer på YouTube skulle fungera på grund av att man 

klickar bort all reklam. Inte ens ”Håll dig kvar i tio sekunder så kan du göra den här världen 

bättre” (som moderatorn föreslår), skulle få gruppen att hänga kvar, även om 

Naturskyddsföreningens eller Greenpeace:s logga fanns med. Man är bara fokuserad på att få 

se det man har valt att titta på. För två av deltagarna fungerade det en gång, första gång när 

reklamen löd ”Klicka inte bort mig”. NetonNets reklam med Backstreet boys nämns. För att 

nå icke engagerade människor gäller då TV, på grund av att man på Facebook och YouTube 

väljer aktivt, säger deltagarna. Man har lärt sig att ignorera reklam. Reklam är verkningslös på 

grund av att man byter kanal eller går därifrån, samtidigt som att reklam visst fungerar, på en 

annan nivå, att man inte ska behöva reflektera över den. Det skulle inte fungera på grund av 

att man klickar bort all reklam. Inte ens ”Håll dig kvar i tio sekunder så kan du göra den här 

världen bättre” (som moderatorn föreslår), skulle få gruppen att hänga kvar, även om 

Naturskyddsföreningens eller Greenpeace:s logga fanns med. Man är bara fokuserad på att få 

se det man har valt att titta på. För två av deltagarna fungerade ”Klicka inte bort mig” första 

gången de såg en sådan reklam, men också bara den gången. 
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Reklamformatet vad gäller längd verkar inte helt övertygande då mottagargruppen inte riktigt 

kan minnas reklamer de exempelvis har sett på YouTube. Några företag nämns dock men 

förmodandet låg i att de skulle kunna rada upp fler, för att på sätt stärka teorin om att använda 

reklams längd på påverkansfilmer. Påverkansfilmer har dock, oftast, ett för publiken 

egennyttigt intresse även om filmerna verkar för en förändring och förbättring för hela 

samhället och världen, varpå de skulle potentiellt sätt skulle kunna intressera allmänheten. 

4.5 Påverkansfilmens ambassadörer & avsändare 

Avsändarna 

Ambassadörer i form av offentliga människor, kändisar, har använts i marknadsföringen, 

särskilt i Naturskyddsföreningen. Dessa personer i olika åldrar och inom olika genrer har i sin 

tur har kunnat nå ut vidare på sociala medier. Greenpeace nämner bloggare som en potentiell 

ambassadör för att nå en annan målgrupp som inte är så engagerade i miljöfrågor. Att det 

kanske skulle vara svårt med just video, samtidigt som en video skulle ha kunnat fungera i ett 

specifikt fall då en musikartist sökte upp Greenpeace och ville stödja dem, och fick en banner 

att lägga upp på sin hemsida.  
 

”Då handlade det inte om video men det skulle kunna vara ett exempel, att vi skulle kunna haft en video 

uppe, som visas före hennes musikvideo exempelvis, det skulle så klart vara bra.” – Greenpeace  

 

Mottagarna 

I Grupp 1 börjar en deltagare prata om bloggare som opinionsledare i och med att de kan ha 

väldigt många följare; att de kan fungera som inspiratörer i och med att de kan fungera som 

förebilder för följare, att budskap kan mottas bättre om avsändaren är en mer offentlig person 

och förebild. En annan deltagare pratar om ”appeal to authority” och vikten av vem det är som 

uppmanar till någonting, att om till exempel Zlatan Ibrahimovic eller någon annan kändis 

säger någonting så tänker man att det är sant eller intressant. Det inflikas också att 

ambassadören reglerar målgruppen. Deltagarna spekulerar om vem avsändaren till 

stimulusmaterialet är, att avsändaren skulle kunna vara en hamburgerkedja och att videon kan 

tolkas som en reklam som vill sälja någonting då inte en logotyp från en icke kommersiell 

avsändare finns där. Hade en logotyp från en ideell organisation funnits med i videon hade 

den kunnat tolkas på ett annat sätt, och vägt tyngre. Två deltagare pratar även om att det hade 

kunnat väga tyngre också om en hamburgerkedja var avsändaren. ”Appeal to authority” 
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nämns av en deltagare; att man ofta svarar bättre till auktoriteter, att om till exempel 

Livsmedelsverket eller Riksdagen säger någonting, då är det så i och med förtroendet för dem. 

En uppmaning från Livsmedelsverket skulle även kunna väga tyngre som avsändare än 

exempelvis en påverkansfilm på TV av ideella organisationer som Greenpeace eller 

Naturskyddsföreningen, att sådana slags organisationer fortfarande har en agenda medan 

”kostymnissarna på Rosenbad”, som en deltagare uttrycker det, har en större inverkan.  

 

En vän man ser upp till eller en kändis skulle kunna få en att ta till sig mer, enligt deltagarna i 

Grupp 2. Är det fler som har delat något kollar man oftare på det. De nämner Saab och Volvo, 

med tillhörande låt ”Release me” och tillhörande kändisar, Zlatan Ibrahimovic och Robyn. De 

nämner ”Panta mera”-reklamen, och mer irriterande (enligt deltagarna) Flygresor.se och 

Mobilio, att det blir negativt, samtidigt som det fångar ens uppmärksamhet, att man då 

kommer ihåg dem. Det är för deltagarna vikigt att veta vem avsändaren är så att man själv kan 

välja hur man vill ta ställning. Hade exempelvis Naturskyddsföreningens logotyp funnits med 

i stimulusmaterialet hade videon känts legitim, dock kan även den organisationen kännas 

tveksam då där också finns en egen agenda och ideologi, varpå organisationen inte behöver 

vara pålitlig och objektiv.  

 

Avsändarna talar om att de ibland använder sig av ambassadörer för att nå vidare ut till andra 

målgrupper, samt att de skulle kunna bli ännu bättre på att marknadsföra sig själva och 

budskapen på så vis. Mottagarna talar även de om ambassadörer som skulle kunna fånga upp 

den stora massan på ett annat sätt, men med risk för att ambassadörernas antal följare skulle 

kunna sjunka. Mottagarna är också inne på vikten av att veta vem som står som avsändare i en 

påverkansfilm, så att publiken kan vara källkritisk och ifrågasätta trovärdighet och agenda. 

Det visar sig att mottagarna är skeptiska till även ideella organisationer och att ambassadörer i 

form av ”vettiga” vänner kan ha ett större inflytande än själva avsändarna. Vikten av 

ambassadörer verkar med andra ord vara en faktor att ta i beräkning vad gäller spridning av 

påverkansfilmer. 

4.6 Påverkansfilmens plattformar 

Avsändarna 

Avsändarna använder till största del plattformar som internet, ofta i form av deras egna sidor 

och även ibland TV och reklamforum i samhället. 
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Mottagarna 

Om man själv är intresserad av ämnet i fråga googlar man fram påverkansfilmer, säger 

deltagarna i Grupp 1. Överlag kommer de i kontakt med påverkansfilmer via Facebook. 

 

För att nå icke engagerade människor gäller då TV, på grund av att man på Facebook och 

YouTube väljer aktivt, säger deltagarna i Grupp 2. 

 

Vad gäller plattformar så använder sig avsändarna mest av internet, ofta i form av egna sidor. 

TV används också ibland, likaså reklamforum ute i samhället. Mottagarna säger att de 

kommer i kontakt med påverkansfilmer genom sociala medier, alternativt att man googlar 

fram dem om intresset finns där. För att nå den stora massan nämns TV som plattform, men 

även Facebook och bloggar. Hur når man egentligen de som kanske inte vill bli nådda? 

Reklam är betydligt mer närvarande på internet än påverkansfilmer, skulle samhällsnyttiga 

budskap kunna konkurrera med det kommersiella? 

4.7 Påverkansfilmens musik 

Avsändarna 

Avsändarna får inte frågan om hur de ser på musiken i påverkansfilmer. 

 

Mottagarna 

Deltagarna i Grupp 1 anser musikslingan i den långa, originalversionen vara ett 

irritationsmoments då den är högst repetitiv, varpå den korta versionen känns mer tilltalande. 

 

Deltagarna i Grupp 2 talar om att musiken kan göra att publiken kommer ihåg en video och 

nämner Volvos och Saabs reklamer med tillhörande musik.  

 

Musikslingan i stimulusmaterialet känns enerverande hos de flesta i mottagargruppen, 

samtidigt som de anser att det kan vara en bidragande faktor till varför påverkansfilmen skulle 

kunna bli ihågkommen. Detta i enlighet med avsnittet om musikens påverkan i tidigare 

forskning i uppsatsen; att om konsumenterna, publiken, har ett svagt engagemang så kan 

musiken hjälpa till att stärka reklamen, påverkansfilmen. Musikslingan i stimulusmaterialet 

var också tagen från en redan etablerad artist, varpå publiken redan skulle kunnat ha känt igen 

den och därmed lättare förknippat musiken med budskapet.  
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5. Diskussion 

”Man får fler ”gilla” från bilder av ”ingenting” eller sådana saker, än från att lägga upp någonting som 

verkligen har någon… Betydelse.”− Deltagare 3  

 

Denna mening sätter på något sätt huvudet på spiken. Och det kanske inte är konstigt heller i 

denna nyhetsinformerande värld av hemskheter, precis som mottagargruppen säger, att ibland 

vill man bara titta på en massa kattklipp och må bra. Här finns en utmaning för 

påverkansfilmen att nå ut till mottagarna. 

 

Ingen i grupp 1 hade sett stimulusmaterialet förut, men kände igen själva idén om att äta 

vegetariskt en dag i veckan skulle kunna bidra till en bra förändring i världen. Två deltagare 

hade själva funderat på att ändra sina matvanor, men inte gjort det. Även om påverkansfilmer 

lyckas nå ut finns ingen garanti för att mottagarna faktiskt ändrar sina beteenden, liksom det 

inte finns någon garanti för att mottagarna köper produkten i reklamen. Men väl ute och 

spridd borde i alla fall en större chans för detta finnas.  

 

Ingen i grupp 2 hade sett stimulusmaterialet förut, men en deltagare hade hört konceptet med 

en vegetarisk dag i veckan, förut. Senare i intervjun sa samma deltagare att hen även hade sett 

stimulusmaterialet, och då sade sig även en annan deltagare känna till konceptet. Ju längre 

fokusgruppsintervjuerna pågick desto mer igenkännande av påverkansfilmen blev vissa 

deltagare. De kan ha påverkat varandra med minnet av stimulusmaterialet. Oavsett verkade 

inte någon beteendeförändring finnas så oavsett om fler nås ut till med påverkansfilmer är 

effekten oviss. Men det är en annan uppsats och fråga. 

 

Jag var ganska säker på att undersökningarna skulle påvisa att påverkansfilmen skulle kunna 

kortas ner rejält för att nå ut till flera, men så var inte fallet, förutom i fokusgruppen med 

mediestuderande. Dock fanns indikationer på att en längre version av filmen fungerar för de 

som redan är intresserade av sådana frågor, och där funderar jag återigen om inte kortare 

versioner skulle kunna vara någonting.  
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Utifrån resultaten från undersökningarna finns en fingervisning om att det kan vara aktuellt att 

gå vidare i denna frågeställning med en större studie; det finns en indikation på att 

påverkansfilmer skulle kunna effektiviseras genom att anta ett format liknande reklam.  

5.1. Validitet 

Intervjuerna med företrädarna av miljöorganisationerna var en slags elitintervjuer, det vill 

säga intervjuer med högre uppsatta chefer. Det ska därmed has i åtanke att intervjupersonerna 

är medietränade och detta tillsammans med det faktum att intervjuaren var en student kan 

innebära att utslagsgivande svar på frågorna uteblir (Ahrne & Svensson, 2011:51). En svaghet 

gällande intervju som verktyg är att ämnets bild blir begränsad; det inte finns någon 

generaliserbarhet utan svaren från den som blir intervjuad kan bli mycket subjektiva, och även 

av forskaren tolkas på ett subjektivt vis (Ibid, 56). Intervjupersonernas svar var dock relativt 

konkreta, om än något svävande, varpå analysen inte torde bli alltför färgad av forskarens 

egen teori. 

 

Att antalet deltagare skiljde sig från grupperna berodde på att endast fyra personer från urvalet 

till Grupp 1 var villiga att delta i undersökningen, till skillnad från Grupp 2 där fler personer 

ville delta. Dessa antal fungerade väl för fokusgrupperna, dels för att deltagarna var få nog för 

att få utrymme att tala fritt, dels för att de var tillräckligt många för att inte bilda en triad och 

på så vis potentiellt bilda en grupp med en för, en emot och en neutral (Wibeck, 2010:61).  

5.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet avses tillförlitlighet; att undersökningen inte innehar slumpmässiga fel. 

Viktiga passager får inte ha missats eller misstolkats och olika resonemang måste klassificeras 

korrekt; frågan om musiken ställdes inte till avsändargruppen vilket gör att endast 

mottagarperspektivet fick säga sitt. Detta minskar validiteten något i denna fråga. (Ekengren 

& Hinnfors, 2012:7,76). Moderatorn utförde båda fokusgruppsintervjuer vilket är positivt; de 

två grupperna ingick på så sätt i likvärdiga intervju- och diskussionsformer samtidigt som 

moderatorn kunde göra ha översikt över de båda grupperna på plats gällande faktorer som 

deras inställningar. Däremot fick inte andra forskare ta del av och studera materialet, vilket 

kan ha lett till ett mer subjektivt resultat (Wibeck, 2010:143). Det finns alltid en risk att 

forskaren i transkriptioner har lyft fram vissa aspekter och valt bort andra. Ljudinspelningarna 
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har därmed lyssnats igenom ett flertal gånger för att i största möjliga mån tolkas så korrekt 

som möjligt (Wibeck, 2010:96,97). 

5.3 Metoddiskussion  

Denna uppsats kan fungera som en förundersökning till en större studie i vilken resultaten här 

kan utgöra grunden (Booth, Colomb, & Williams, 2008:245).  

 

Initialt var tanken att som metod genomföra en undersökning liknande undersökning om TV-

reklamens påverkan (Heath, 2012:127-130). Denna undersökning innefattade en grupp 

deltagare som fick information om att de skulle vara med i en studie som handlade om TV 

och dess effekt på ögonen. Att undersökningen egentligen handlade om TV-reklamens effekt 

nämndes inte på grund av att det inte skulle finnas någon ”priming”, att deltagarna inte på 

något sätt skulle ha förutfattade meningar och föreställningar. Deltagarna fick i ett 

laboratorium titta på ett avsnitt av den populära komediserien Frasier. Både reklamer med 

högt och lågt känslomässigt innehåll visades under avsnittet, reklamer valda av Heath, och 

deltagarna hade på sig lättviktiga kepsar som mätte ögonens rörelser; eye-tracking-apparater. 

De fick röra huvudena och sitta hur långt ifrån eller nära TV:n de ville, för att miljön skulle 

kännas så avslappnad och lik hemmamiljön som möjligt. Resultaten insamlades både via eye-

tracking-apparaterna och enkäter, och visade att det inte var de reklamer med högt 

känslomässigt innehåll som fångade deltagarnas ögonkontakt utan tvärtom, de med lågt 

känslomässigt innehåll var de som fångade dem. (Ibid, 128-130)  

5.3.1 Möjlig forskning för framtiden 

En liknande undersökning med deltagare skulle således få titta på internetreklam på YouTube 

i form av annonser som förekommer önskade videoklipp, och i detta fall påverkansfilmer med 

samhällsnyttiga budskap istället för annonserna, reklam, och tittarens potentiella påverkan av 

dessa. För att inte påverka och/eller stressa deltagarna med forskarens närvaro och för att i 

största möjliga mån imitera deltagarnas hemmiljö skulle ett videoklipp med en föregående 

reklam på 20 sekunder mailas ut. Deltagarna skulle först efter att reklamen och videoklippet 

spelats upp få veta att det var just reklamen som de skulle kommentera via en enkät. Den 

typen av undersökningsmetod skulle vara av kvantitativ karaktär för att kunna komma fram 

till ett generaliserbart resultat och skulle innefatta en mycket stor målgrupp; internetanvändare 

i Sverige i en väldigt bred åldersgrupp. Den metod som istället valdes skulle kunna ligga till 
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grund för en framtida kvantitativ undersökning. Fokusgrupper anses som lämpliga inför en 

design av enkäter inför större studier (Wibeck 2010:51) och resultaten från undersökningarna 

i denna uppsats kan således generera ett gott underlag för vidare forskning med kvantitativ 

metod för en mer generaliserbarhet som till exempel en undersökning med medföljande enkät, 

som ovan nämnt i metoddiskussionen (Ibid, 55).  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Undersökning 1 – Avsändare 
Sammanfattning av telefonintervjuer med Greenpeace och Naturskyddsföreningen. 
 
Deras påverkansfilmer längd 
Vad gäller längden på produktioner så har Greenpeace en form av regel att 
videoproduktionerna ska vara cirka 1:30 minuter långa, lite beroende på vad det rör sig om. 
Ibland behövs 50 sekunder och ibland behövs fem minuter.  
 
Naturskyddsföreningen klipper ibland klipper ner filmer till kortare versioner som exempelvis 
TV-reklamsformat, men oftast räcker det inte med tio sekunder för att förmedla ett budskap. 
Påverkansfilmer på en minut kan tas emot väl. 
 
Deras målgrupper 
Greenpeace försöker alltid i största möjliga mån rikta sig till målgrupperna som kan vara både 
bredare och smalare. Lego-filmen riktade sig till bland annat föräldrar till barn som leker med 
Lego.  
 
Naturskyddsföreningen utgår från den målgrupp som kampanjen har, exempelvis hade 
kampanjen ”Byt till eko” målgrupperna småbarnsföräldrar och de som ibland köper 
ekologiskt utan att riktigt veta varför. 
 
Påverkan och effekt 
Greenpeace kan se viss påverkan och effekt av deras videoproduktioner; Lego-filmen 
uppmanade till exempel tittaren till att skriva på en petition, varpå framgången i den 
kampanjen blev så pass stor som den blev.  
 
Naturskyddsföreningens mål med ”Byt till eko” var en kampanj som hade syftet att öka 
försäljningen av ekologisk mat. Effekter som kunde ses var dels att kampanjen delades 
otroligt mycket på sociala medier och fick mycket uppmärksamhet, dels att Sverige fick 
uppleva sin största eko-boom någonsin och att det är det land som ökar mest av alla för 
tillfället vad gäller ekologiskt. Detta även om andra faktorer även har spelat in, som till 
exempel larm om gifter i bananer och att bin dör, med flera. Medlemskapen har också ökat, 
Naturskyddsföreningen har fler medlemmar nu än någonsin, och även om det inte direkt finns 
några mätningar på skälet till det så ser de som jobbar på kommunikationsavdelningen hur 
delningar sprider sig så att fler folk följer dem och engagerar sig.  
 
Om att utforma påverkansfilmer utifrån en reklammodell för att nå den stora massan 
”Det kostar mer än vad det smakar för oss att använda reklam.” ”… vi känner att våra 
supporters vill att vi hellre lägger pengarna på aktiva, faktiska saker än reklam.” Greenpeace 
producerar inte riktigt kortare filmer i praktiken, det händer dock att kortare versioner görs, 
till exempel att en film som är två till tre minuter lång klipps ner till en film på 20 sekunder. 
Kommunikationsansvarige på Greenpeace kommer inte ihåg senast det skedde, och det 
händer ganska sällan. ”Handlar det bara om budskap som ska ut snabbt och lätt, då tror jag 
absolut att man kan få ner det korta klippet på under 30 sekunder.” ”Är budskapet lite mer 
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komplicerat eller behöver lite mer tid så behöver klippet vara längre. Är det ett lätt och kort 
budskap blir det mer åt reklamhållet, då måste det följa någon mer information; att det här är 
budskapet men vill du veta mer så klicka dig in här och skriv på, till exempel. Då blir det mer 
som en reklam för någonting annat, att du får ta ett steg till tror jag. Jag håller med dig om att 
man kanske kan nå en bredare, modernare målgrupp om man har kortare klipp.” Möjligtvis 
behövs korta klipp för att nå ut till den gruppen av människor som kanske inte har ett naturligt 
miljötänk, men man måste också anpassa budskapet efter den sortens målgrupp.  
 
Naturskyddsföreningen är vana vid långa rapporter och utvecklingar, att de vill försöka få 
med så mycket som möjligt av bilden, men de har tagit ett steg i en riktning som innebär 
kortare filmer. Det handlar för dem om folkbildning och att vara så korrekt som möjligt. 
Filmen ”Byt till eko” har exempelvis mött kritik av deras kritiker, som för att den skulle vara 
för svartvit, och då är den ändå över en minut lång. Mottagaren som ser på filmen ska förstå 
den samtidigt som hen ska vilja se klart hela. Filmen ska även hålla för faktagranskning varpå 
många av deras budskap inte gör sig på tio sekunder. Vissa filmer har klipps ner för att de 
även fungerar på det viset, till exempel en film med en falk (Naturskyddsföreningens logga) 
som flyger över kalhyggen som klipptes ner för att visas i bland annat tunnelbanor, medan 
filmen Anti Scampi klipptes ner till en TV-reklam. ”Jag skulle absolut kunna tänka mig att 
nästa gång ska vi göra kortare filmer.” Varför Naturskyddsföreningen inte har satsat på det är 
till stor del på grund av många frågor är så pass komplexa, som till exempel klimatfrågan, att 
det är så många olika faktorer som spelar in och att de vill folkbilda så att mottagaren själv 
ska koppla ihop dem för att på så sätt se den stora bilden och alla aspekter. Det skulle vara 
spännande för dem att prova lite kortare format, samtidigt som det är viktigt att veta att dessa 
filmer även används i utbildningssyfte i exempelvis skolor och på arbetsplatser, och inte bara i 
delningssyfte. Det inlägg från Naturskyddsföreningen som har delats flest gånger är ett som 
med kraftig marginal vad gäller tecken översteg medie-gurus rekommendationer för ett inlägg 
som potentiellt kan bli viralt. Inlägget handlade om skillnaden mellan ekologisk och 
oekologisk gräddfil, och varför två kronor spenderade på den ekologiska sorten gjorde 
skillnad. Människor var uppenbarligen fundersamma över detta. Oavsett den långa texten och 
krångliga begrepp så blev inlägget mycket uppmärksammat; om kommunikationen lyckas 
hamna mitt i prick hos mottagaren så hålls hen kvar i såväl läsning som tittandes på en video. 
Mottagaren måste förstå och känna någonting för att sedan kunna ändra sitt beteende, och det 
kan vara svårt att förmedla ett budskap på tio sekunder. Till exempel kan det vara svårt att på 
den korta tiden förklara ekologiskt är bra samtidigt som man då måste förklara varför 
oekologiskt inte alltid är så bra. Det kan vara svårt att på så kort tid förklara krångliga begrepp 
som har med oekologisk framställning att göra, så att mottagaren förstår dem och även 
innebörden av dem. Men det skulle kanske kunna vara en kombination av kortare och längre 
videoproduktioner.  
 
Om att använda officiella personer för att nå ut till fler målgrupper 
Greenpeace menar att människor som inte är så engagerade i miljöfrågor skulle man 
möjligtvis kunna nå ut till i andra kanaler, även om det kanske skulle vara svårt med just 
video. Att använda sig av bloggare skulle kunna vara ett alternativ för att nå en annan 
målgrupp. Musikartisten Tove Styrke ville supporta Greenpeace:s kamp för att rädda Arktis 
varpå hon fick material i form av en banner att lägga upp på sin hemsida tillsammans med att 
hon i ett pressmeddelande uppmanade människor till att stödja Greenpeace. ”Då handlade det 
inte om video men det skulle kunna vara ett exempel, att vi skulle kunna haft en video uppe, 
som visas före hennes musikvideo exempelvis, det skulle så klart vara bra.” ”… jag önskar att 
vi hade mer tid att göra någonting mer kreativt med dem också. Men det börjar komma lite 
mer sådant känner jag. Det är kul när det kommer nya, unga artister också.” 
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Naturskyddsföreningen har använt sig av en rad officiella människor, från bland annat 
skådespelare till musiker, inom olika genrer och åldrar. Det bra att använda officiella personer 
som mottagaren känner igen och dessa kända ansikten och röster blir på något sätt 
miniambassadörer; de tycker att frågan är viktigt, de ställer upp ideellt och uppmärksammar 
frågan vidare på sociala medier på sina egna sidor.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


