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Abstract 
Studien analyserar den svenska PR-byrån Studio Total, som använder sig av 

gerillamarknadsföringsmetoder för att synas i den svenska mediala debatten. Företaget har fått 

stort genomslag genom att delvis utföra fiktiva reklamkampanjer som svenska folket och 

omvärlden har tagit del av. Konceptet av att marknadsföra produkter och värderingar genom 

nyhetsjournalistiken har inneburit att allmänheten känt sig vilseledda. Studio Total har även 

klivit in på en politiska arena där de kontroversiella kampanjerna har blivit kritiskt ifrågasatta 

och negativt mottagna. Studien försöker förklara om en PR-byrå kan verka inom en 

kommersiell och ideell marknad.  

 

En kvalitativ intervju har utförts med en av Studio Totals grundare och en kvantitativ 

enkätundersökning gjordes för att erhålla mediestudenters attityder till företaget. Resultatet 

visar en ambivalent attityd till företaget då meningarna gällande de kommersiella och de 

politiska kampanjerna avviker utifrån olika associationer. Resultatet synliggör även att 

kritiken som Studio Total erhållit är en del av företagets marknadsetablering. Det genomslag 

och den uppmärksamhet som setts kan härledas till Studio Totals goda förståelse för 

medielogik, hur man anpassar kommunikation till ett nyhetsformat. När verksamheten med en 

kontroversiell bakgrund träder in på en politisk arena, blir det komplicerat att legitimera 

agerandet och de argument som kritiken grundas i framhåller att Studio Total har agerat naivt.  

 

Vad som lyfter nivån i debatten är när diskussionen behandlar konsekvensetik. Berättigas de 

politiska handlingarna, då medielogiken medför att varumärket i sig har fått mer 

uppmärksamhet än det initiala motivet, exempelvis rätten till fritt tal? Delvis berättigas 

handlingarna om aktionerna ses ur en kulturell synvinkel, men ett socialt ansvarstagande är ett 

krav från allmänheten på organisationer med tillgång till makt. 

 

 

Keywords:  Studio Total, gerillamarknadsföring, image, normativ etik, PR, 

medielogik, samhällsansvar. 
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1. Inledning 
Det har blivit svårare att nå ut till kunder genom traditionell marknadsföring. Nuförtiden har 

kunden rätt att blockera relativt stor del av den reklam som kommuniceras genom NIX-

registret och ”Ej reklam skyltar”. Via sociala medier och genom somliga appar kan man 

exempelvis uppgradera sig, vilket gör att gemene man kan negligera en hel del reklam. Ett 

annat exempel är musikjätten Spotify som har en tjänst då man betalar 100kr i månaden för att 

erhålla fler valmöjligheter och större utbud av musik och genom betaltjänsten slipper man 

även reklamen. Personer som delar ut reklam och annonserar på gator och i varuhus angående 

”det nya bästa mobilabonnemanget”, vill undkommas eftersom reklamformen kliver innanför 

den personliga sfären och reklamen är påträngande och blir på detta sätt ett irritationsmoment 

för individen. Vilket L’Etang (2009:35f) diskuterar; att PR inte är ”respekterat” eller innehar 

”social legitimitet”.  Till följd av det beskriver Dahlén och Lange (2007) hur företag måste 

använda sig av nya och innovativa metoder för att få ut sina budskap till en alltmer avvisande 

kund. 

 

I en hårdare marknad ställs högre krav på PR-branschen och reklamens funktion för att nå ut 

och påverka mottagaren. Kreativitet har på så vis blivit en viktig faktor för att nå ut igenom 

det mediala bruset. Att nå till så många som möjligt på så kort tid kan på så vis kräva 

uppfinningsförmåga, innovation och provokation, vilka är egenskaper som 

gerillamarknadsföring har och grundar sig på. Ett företag som utför gerillamarknadsföring är 

Studio Total, som vi tänker utgå från och analysera. Genom att producera reklam där inslag 

av fiktion förekommit, har Studio Total erhållit ett rykte att dennes kampanjer vilseleder 

allmänheten. Genom att genomföra kampanjer som når ut via nyhetsjournalistiken har Studio 

Total lyckats marknadsföra sitt varumärke, men även genom dessa förfaranden och genom 

främst de politiska, har kritik till Studio Total uppkommit då dess etiska och moraliska 

ståndpunkter granskats. 

 

Den nallebjörnsaktion som utspelades i Vitryssland för rätten till fritt tal, då Studio Total 

släppte 800 nallebjörnar över Minsk i protest mot Alexander Lukasjenkos regim, fick ett stort 

medialt genomslag under sommaren 2012. Intresset för studien väcktes i samband med denna 

kontroversiella kampanj och även med anledning av de debatter kring aktionen, vilka har haft 

en stor medial utbredning.   
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka PR-byrån Studio Total för att analysera byråns identitet, 

image och varumärke. Detta för att erhålla vidare inblick i hur ett Studio Total bedriver sitt 

arbete för att skapa sig en okonventionell image. Avsikten är även att se hur Studio Total 

bedriver en delvis kommersiell och delvis ideell verksamhet. Syftet är på så vis att lyfta fram 

en etik- och moraldiskussion kring företagets handlingar och att se om Studio Totals 

ageranden är försvarbara. 

 

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

• Hur kan Studio Totals image och varumärkesrepresentation förstås utifrån ett segment 

av publiken? 

 

• På vilket sätt kommunicerar Studio Total sitt varumärke för att dess nyhetsvärde ska 

bibehållas? 

 

• På vilka argument grundas den kritik och de utlåtanden som Studio Total erhållit? 
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1.3 Material & avgränsning 

Fokus har lagts på en kvalitativ intervju och en kvantitativ enkätundersökning, eftersom vi på 

så sätt har fått fram ett analysmaterial som ger ett bredare helhetsintryck av företagets image. 

Studio Total har en blogg och en Facebooksida som kommer att användas för komplettering 

till materialet. Dessa är relevanta eftersom de är Studio Totals informationskanaler till 

allmänheten.  

 

Inriktningen var ursprungligen att göra en fallstudie, vilket kan göras för att uppnå en djupare 

förståelse av betydelsen av en kampanj, men genom att endast analysera en kampanj kan inte 

ett bredare perspektiv av Studio Totals identitet, image och varumärke synliggöras. En analys 

av flera kampanjer skulle kunna utföras, men vi valde att fokusera på företagets image, där en 

fallstudie möjligen inte skulle bidra med ett sådant perspektiv. En undersökning av Studio 

Totals image inom PR-branschen och hos dess kunder skulle här kunna vara tillämpbar, men 

en utförligare sådan skulle inte arbetets storlek kunna omfatta. Vi har däremot fokuserat på en 

enkätundersökning där urvalet har fallit på mediestudenter, eftersom Studio Totals 

företagsnamn är känt inom PR-branschen. Mediestudenter ansågs ha kunskap inom området 

för att besvara enkätens frågor utförligt.  

 

Vi är dock medvetna om att mediestudenter, artiklar och intervjuer endast är några segment 

av allmänheten och det kan bli något problematisk eftersom dessa segment inte är 

representativa i sin helhet. En generalisering har i studien trots problemet skett för att 

underlätta läsbarhet och även för att skapa transparens i studien.  
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1.4 Bakgrund 

 

 

 

 

 

Ett intryck som är framträdande på Studio Totals blogg är att den inte vill uppfattas som en 

traditionell PR-byrå, vilken möjligtvis följer en mer konsekvent linje av marknadsföring och 

anses inte vara lika provocerande. Citatet på framsidan; ”Om folk levde och tänkte fritt och 

agerade från sitt hjärta så är risken att allt skulle gå åt helvete” är även citerat från intervjun 

med Tomas Mazetti (2012-12-07) och det intryck som erhållits; att Studio Total vill förändra 

världen både idémässigt och politiskt, är påfallande.  
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Nedan följer en beskrivning av företagets mest framträdande kampanjer:  
 

• Kulturpartiet lanseras, 2005, i samarbete med Riksteatern och allmänheten går på den 

iscensatta bluffen. (Lindblom, 2005) 

• Fiktiv modeblogg Black Ascot, 2009, för Malmöoperan där en destruktiv tjej får stor 

uppmärksamhet. (Spektra, 2009)  

• Orgasmreklam för Arvikafestivalen genomförs 2009, där allt annat än musiken står i 

fokus. (Helander, 2009) 

• Gudrun Schyman eldar upp 100 000 kronor i kontanter under Almedalsveckan 2010 

för att synliggöra löneskillnader mellan män och kvinnor – privatfinansierad kampanj. 

(Sundell & Bergfeldt, 2010) 

• Världens första sexskola lanseras 2011 för Jung Industrie. Det sägs att 300 miljoner 

människor tog del av den fiktiva nyheten utan ifrågasättande av realinnehållet. (Dalén, 

2012) 

 

• Studio Total tar flygcertifikat och flyger olagligt in i vitryskt territorium. Utrustade 

med fallskärmar släpps 800 nallebjörnar över Minsk, vilka bär på tröjor med 

yttrandefrihetstexter, i protest mot Lukasjenkos regim i Vitryssland. Aktionen sägs ha 

fått stora politiska konsekvenser för Sverige eftersom landets diplomat i Vitryssland 

blev utskickad kort därpå och den mediala debatten i Sverige har varit kritisk. 

Kampanjen finansierades personligen av Studio Totals grundare. (Sveriges Radio, 

2012) 

 

 

Studio Total har i svensk media, genom sina kampanjer, fått ett rykte som ett lurande företag. 

Många ifrågasätter företagets trovärdighet och bilden av det är ibland tvivelaktig (Rosander, 

2012). De ansvariga menar själva att svenska företag har tagit avstånd från Studio Total, men 

att man alltjämt växer internationellt (Mirjamsdotter, 2012). De utvecklar ständigt nya 

metoder och tillvägagångssätt för att matcha den pågående förändringen som sker inom 

reklambranschen, vilket ger stor uppmärksamhet genom dess okonventionella metoder. 

(Levinson, 2003) 
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Studio Total ideella förening har beskrivningen Litterärt & Konstnärligt skapande där ingen 

årsredovisning finns att tillgå. Studio Total PK AB står med beskrivningen; Reklam, PR, 

mediebyrå och annonsförsäljningen redovisade tillgångar på 110,000kr år 2011. Tomas & Per 

Studio Total handelsbolags årsomsättning var för taxeringsåret 2011, 3 - 5 miljoner kr. där 

verksamheten beskrivs som datorprogrammering.  

 

Egen personbeskrivning av medlemmarna i företaget på studiototal.blogspot.se 

 

• Founder, Per Cromwell is the puppet master. Per is tall, handsome and skilled at most 

things technical. He's the only person that we know of whose campaigns have been the 

headlines in both Swedish evening papers (Expressen and Aftonbladet).  

 

• Tomas Mazetti, the other founder, is almost as handsome though less. He has a 

amazing skill in connecting the dots, if not using this skill being a creative he would be 

well suited in cracking codes. He writes for some magazines and has more money in 

the bank than is good for his ego. Tomas is also, or so he claims after some gin, an 

anarchist.  

 
• Hannah Lina Frey is german by origin. With her boyish charms she runs all moving 

parts of Studio Total. She is in charge of all things connected to the projects. With one 

hand she's able to arrange a pair of golden knickers and with the other hand, 

simultaneous, she's buying a fuelling up a small airplane in Africa.  

 

• Gudrun Hauksdottir, the most beautiful of all, whom is in charge of the office and the 

finances, making her the last person to leave this ship, if it ever will sink. Gudrun has 

more experience than all other members of Studio Total combined and this, and her 

red hair, makes her beautiful and frightening at the same time. 

 

• There are also some other people that hang around the offices. Those people brings 

beautifulness to the office and, more important, leaves the office with beautiful things.   
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2. Teoretisk ram 
 

Vi beskriver fenomenet gerillamarknadsföring som även kommer att sättas i förbindelse till 

dagens ekonomiska situation. Vidare redogörs begreppen identitet, image och varumärke med 

organisationen som utgångspunkt och sedan följer ett avsnitt av medielogik och politisk logik. 

Slutligen följer ett etik- och moralfilosofiskt avsnitt.  

 

2.1 Reklam och PR 

Definitionen av PR är hur en organisation försöker vidmakthålla förmånliga relationer mellan 

sändare och mottagare, där kommunikation kan skapa goda relationer dem emellan. Reklam 

syftar å andra sidan till det konkurrensmedel som används inom fältet för att främja 

försäljning av en produkt (Nationalencyklopedin). Begreppen sammanflyter något då 

konkurrensmedlet reklam också används i syfte för att behålla sina kunder. I studien kommer 

termerna att användas omväxlande med betydelsen av liknande begreppsdefinition, detta även 

för att Studio Total benämner sig själva som både reklam- och PR-byrå. I studien kommer 

dock organisationen att beskrivas som en PR-byrå, eftersom företaget på marknaden kan ses 

som sådan då huvudsysslan ligger inom fältet, dock med sysselsättning av reklamkampanjer. 

Detta främst för att konsekvens ska erhållas och förvirring inte ska ske. Det finns 

grundläggande principer för reklam och marknadskommunikation, ICC (International 

Chamber of Commerce) framhåller nationella till internationella regler för ur reklam och 

marknadskommunikation ska bedrivas.  

 

”Den etiska standard som reglerna anger gäller för alla som verkar inom reklam och 

marknadskommunikation - annonsörer och andra marknadsförare, 

kommunikationsproducenter, media samt övriga som framställer eller förmedlar 

reklam.” (ICC 2011:4) 

 

Grundläggande principer är att reklam och marknadskommunikation ska vara lagliga, 

hederliga och inte vilseleda mottagaren och inbegriper också ett socialt ansvar som bygger på 

de regler och normer som den rådande kulturen innefattar. (ICC International Chamber of 

Commerce, 2011) 
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2.2 Gerillamarknadsföring 

Uppfattningen angående traditionell marknadsföring är att det krävs en stor budget att 

investera i reklam för att kunna konkurrera på en specifik marknad. Gerillamarknadsföring 

utvecklar ständigt nya metoder och tillvägagångssätt för att matcha den pågående 

förändringen som sker inom reklambranschen. Idag är kreativiteten en viktig ingrediens för 

att nå framgång på en stor marknad. Det här ställer också krav på reklam i dagens 

mediesamhälle och det ställer även krav på den reklam som produceras. Ett viktigt ledord i 

användningen av gerillamarknadsföring är god fantasi där den speciella typen av 

marknadsföring tar sin styrka från kreativitet och den slagkraftighet som uppfinningsrikedom 

ger. (Bigat 2012:2, Levinson & Hanley 2005:1)  

 

De utmaningar som i framtiden kan väntas inom marknadskommunikation, kan synliggöras 

genom hänvisning till den kreativa revolutionen. Dahlén & Lange (2009:27) syftar till den 

historiska utvecklingen av reklam som skedde i New York under 1960-talet. Genom att frångå 

tidigare reklamproduktion som syftat mer till att påvisa produktens attribut, gick man mot en 

mer kreativ väg genom att skapa berättelser kring exempelvis ett varumärke. Det som skedde 

i New York var uppkomsten av gerilla art där offentliga utrymmen fick stå som 

uppvisningsplatser för exempelvis graffitti och annan konstform. Termen gerilla art innefattar 

gatukonst, taggar, stencil printing, gatubanderoller och gatuinstallationer. Konstnärerna som 

sysslade med gerilla art kom även att få uppdrag av reklambyråer och formen 

gerillamarknadsföring uppstod. På grund av att konstnärerna lyckades utnyttja allmänna ytor 

fick deras kreativitet ett finansiellt värde (Bigat 2012:1027f). 

 

Det engelska ordet guerilla härstammar från det spanska ordet guerra som betyder krig och 

illa som är en ändelse och har den spanska betydelsen liten. Den typ av gerillakrigsföring som 

uppstod redan före vår tideräkning refererar till hur en liten armé genom 

överraskningsmetoder snabbt kan mobiliseras och övervinna en större. Begreppet har på så 

sätt övertagits av den form av marknadsföring som har liknande angreppssätt. (The New 

World Encyclopedia) 

 

Gerillamarknadsföring utgår från att plantera intryck och konnotationer vid mottagarens 

beslutprocess, för att få inflytande över denna. För att kunna göra det krävs att avsändaren har 

kännedom om hur beslut från en individ tas emot. Genom den höga kreativiteten och behovet 

att möta målgruppen på rätt plats vid rätt tillfälle, kommer också högre krav att ställas på 

nästa reklamkampanj som produceras för att nå igenom mediala bruset. Kampanjer som 
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konstruerats och producerats utifrån traditionell marknadsföring anses ha andra drivkrafter än 

enbart vinstsyfte i pengar såsom utmärkelser och organisationserkännande. Den enda 

drivkraften och målet med gerillamarknadsföringen är vinst och dess ursprung härleds till små 

företags möjligheter att konkurrera med stora, multinationella organisationer. (Levinson & 

Hanley 2005:3,159,168). 

 

Gudrun Schyman sa då hon eldade upp 100 000 kr i kontanter över en grill under 

Almedalsveckan, inför samlad journalistkår ”Vi hade kunnat köpa en annons för pengarna. 

Men hundratusen hade inte ens räckt till en halvsida i en kvällstidning. Och se vilket 

genomslag vi får nu.” (Orenius 2010). Den aktion som ägde rum synliggör 

gerillamarknadsföringens utgångspunkt, att nå igenom bruset med liten marginal. Genom den 

kontroversiella kampanjen nådde man ut till många fler människor, än vad man hade gjort 

med en vanlig annons. Aktionens medieutrymme beräknades till 5,3 miljoner kronor 

(Wisterberg, 2010). Gerillamarknadsföring kan således sättas i förbindelse med dagens 

finanssituation som började 2008. Inverkan på reklambranschen blir därför betydande, vilket 

det senaste konjunkturläget visar då mediebranschen som har tappat 15 procent av sina 

intäkter i jämförelse med samma tidsperiod 2011. När Sveriges tillväxt föll med fem procent, 

sjönk landets reklammarknad med 15 procent, då sågs reklam som en riskinvestering eftersom 

den generella konsumtionen hade minskat (Hellström, 2012). I brytpunkten mellan finanskris 

och minskade reklamintäkter, kommer gerillamarknadsföring bra till hands då den syftar till 

att har så stor genomslagskraft som möjligt till minsta möjliga kostnad. Kreativiteten tänjer 

följaktligen på reklamvärldens gränser, inte minst nu i finanskrisens tider.  

 

2.3 Identitet 

En organisations identitet kan skapas genom relationer till exempelvis andra företag, dess 

historia och kultur, samt de aktörer som ingår i den. En organisations identitet ger svaret på 

dessa frågor; Vilka är vi? Vad är vi? Vilken är vår personlighet? Hur kommunicerar vi det 

vidare? (L’Etang 2008:52ff). Identitet skapas genom dessa frågor och är samtidigt 

förändringsbar, vilket inte endast beror på organisationens egen uppfattning av dess identitet, 

utan organisationens perception blir även påverkad av yttre faktorer, såsom andras tolkningar 

och tankesätt. Därmed förändras en organisations identitet successivt i ett samspel mellan den 

egna kulturen och den utomstående. (Moingeon & Soenen (2002:14-17) 
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Historien har visat att konkurrens bidrar till organisationers behov av identitetsskapande, 

vilket är en grundläggande motivation som ger social status och betydelsefullare ställning i 

andras ögon (Fredriksson 2002:70). Lars Palm (2006:88) beskriver även grundläggande mål 

med profileringsaktiviteter ett företag kan ha, som att öka kännedomen om företaget, öka 

möjligheter att särskilja organisationen från andra företag och slutligen att som organisation 

bli respekterad och omtyckt. Fredriksson (2002:70f) diskuterar vidare hur identitet har en 

grund i att vara populär och lättillgänglig för investerare och finansiärer. Exempelvis skulle 

nog många i Sverige vara försiktiga med att finansiera i organisationer som inte har 

värderingar som liknar ens egna, vilket bygger på social identifikation. Exempelvis om en 

organisation har en starkare, mer distinkt och explicit identitet är villigheten att identifiera sig 

med denna större. Attraktion faller även högre till organisationen ju högre status den har med 

likartade mål. (Alvesson & Björkman 1992:32ff).  

 

2.3.1 Organisationsidentitet 

Ett företags identitet är relevant i den bemärkelsen då syften ska kunna framgå och ageranden 

tydliggöras. Vilken påverkan har de anammat från andra kulturer? Vilka tar de starkt avstånd 

från för att skapa sig en identitet? En organisations utgångspunkt och dess kulturella aspekter 

som den influeras av kommer följaktligen att genomsyra dess tankesätt i specifika åtaganden. 

För att skilja sig från andra kulturer måste därför den egna identifikationen markeras för att 

andra ska kunna identifiera sig med kulturen, vilket sker enligt Fredriksson (2002:77) i fyra 

strategier för att uppnå igenkännande. Organisationen 1) framhåller och påpekar dess 

värderingar 2) framställer unisona fiender 3) omtalar sig själva som ”vi” och 4) använder sig 

av gemensamma symboler och ritualer. Kriterierna utlyser det egna ”jaget” innanför 

organisationens ramar och meddelar en stark ”vi mot dom-känsla”, vilket innehåller, är och 

blir organisationens identitet.  

 

Identifikationsstrategierna kan jämföras med hur organisationen beskriver sig själv och fem 

typer av organisationsidentiteter kan även urskiljas. Professed identity utgår från vilka normer 

och principer en organisation gör anspråk på och hur den framställer sig själv. Vidare 

använder organisationen olika metoder för att beskriva och återge sin egen etik och moral, 

vilket inte endast kan hållas till logotyper, design- eller namnval utan även allt som syns och 

hörs utåt – projected identity. En tredje identitet – experienced identity, förhåller sig till 

individen inom företaget och hur denne upplever organisationens kärna som utmärkande, 

central och bestående. Med tiden blir identiteten mer uppenbar och tydlig och kan spåras 

inom organisationens historia – manifested identity. Här kan karaktärsdrag och 
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organisationens enhetlighet utläsas. Den slutliga typen av identitet – attributed identity, består 

av liknande och överensstämmande igenkänningstecken som diverse grupper kommer att 

beskriva och tillskriva organisationen (Moingeon & Soenen 2002:17ff). Inom de fem 

organisationsidentiteterna får företagets rykte och anseende en central roll, då en mer 

etablerad identitet, både innanför och utanför organisationen, har fastställts. Palm (2006:90) 

beskriver ordet likeability där förmågan att bli omtyckt som organisation är markant viktig 

och resultatet ses i det sista stadiet inom organisationsidentiteterna. Vidare kan även image 

innefattas inom attributed identity, vilket nedan kommer att diskuteras.  

 

Både Fredriksson och Moingeon & Soenen beskriver hur en organisation försöker skilja sig 

från andra och skapa sig en egen organisationsidentitet. Fredriksson utgår mestadels från 

organisationen som helhet eller var ledningen inom företaget väljer att placera sig, vilket i sig 

är essentiellt, men Moingeon & Soenen utgår även från den enskilde individen i företaget och 

hur denne upplever organisationskulturen. De lägger vikt vid hur andra upplever företaget, 

vilket senare kan avspeglas i den egna identiteten. Professed- och Projected identity innehåller 

Fredrikssons samtliga punkter då moral och värderingar väljs för att skilja organisationen från 

andra, vilket projiceras till medlemmarna i skapandet av unisona fiender när ”vi mot dom –

känslor” tar form och gemensamma ritualer blir av vikt för dess identitet. Moingeon & 

Soenen utvidgar istället identitetsskapandet då individen tar plats och utomstående 

uppfattning av organisationen är slutledet i skapandet.  

 

2.4 Image 

Image kommer från det latinska imitri, som betyder mening, imitation eller reproduktion. Ett 

företags tillskrivna identifikation påverkar hur dess image formas och utvecklas. Det som 

följaktligen kommuniceras till kunden och läses av denne skapar senare företagets rykte, vilka 

innefattar de attribut som inger känslor. Det inbegriper även stereotypisering som blir ett 

vanligt inslag i imageskapandet. Stereotyper är kulturellt betingade och det finns ett värde i att 

använda sig av dessa eftersom de genomsyrar det dagliga livet. Den image som ett företag vill 

projicera härstammar från företagets identitet och uppstår från skilda attribut och rykten som 

organisationen anammar från publiken. Vid sidan av vilken identitetstillskrivning företaget 

vill anamma är image ett resultat som skapas av organisationens handlingar. Image kan på så 

vis ha flera ansikten då differentiella tolkningar från olika mottagare sker. (L’Etang 2009:54f)  
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2.4.1 Rykte 

En del av en organisations image är dess rykte, då det oftast är via ryktesvägar som 

uppfattningar sprids. Ryktet är förenat med organisationens främlingar, alltså de som inte har 

någon direkt anknytning till företaget, men som har hört om det genom vänner, medarbetare 

eller intresseföretag. Ryktet är något som inte är direkt kontrollerbart men kan påverkas av en 

god image. Attributen som är beskrivande för ryktet är aldrig fasta utan kan på så vis skifta 

och behöver inte vara en adekvat beskrivning av organisationen. L’Etang (2009:49) menar att 

ett rykte är opersonifierat och inte autentiskt och att det kan vara svårt att påverka det. 

Självklart kan företaget försöka påverka ryktet genom att ändra dess identitetstillskrivning, 

vilket i sin tur leder till en annan image. Genom försök av påverkan till företagets image kan 

det leda till en förändring av dess rykte. Emellertid ligger dock ryktet främst i folkmun och 

förändring av exempelvis ett dåligt rykte kan ta lång tid, även om företaget skapat sig en god 

image.  

 

Om en persons uppfattningar och känslor för en organisation överensstämmer med de egna 

värderingarna angående organisationens moraliska beteende, kommer goda rykten mot 

företaget att födas. Många företag i världen har tagit den approachen. Genom att sammanfoga 

kunders och intressenters värderingar med den egna organisationens image kan man skapa sig 

ett mycket starkt och gott rykte. Det går inte att rista in i sten ”det här är våra värderingar” och 

tro att de automatiskt kommer att överensstämma med kundernas uppfattningar, utan det är 

väsentligt att även agera utifrån sina ställningstaganden. (Dowling 2001:20ff) 

 

2.5 Varumärke 

Varumärke har i äldre litteratur diskuterats ur ett perspektiv då det ofta är kopplat till produkt. 

Under de senaste årtiondena har det skett en förändring i diskussionen och resonemangen 

kring varumärke som begrepp. I dag finns en större medvetenhet kopplat till varumärkets 

strategiska funktion för en organisation (Melin 1999:61). Det kan tydligt urskiljas i Dahlén 

och Langes (2009:229) beskrivning av varumärket som marknadskommunikationens nav. 

Beskrivningen utgår från alla de kopplingar individen gör till ett varumärke och hur det senare 

kommer att hjälpa konsumenten att särskilja olika varumärken, som befinner sig på 

marknaden. (Dahlén och Lange 2009:232). Varumärket har stor nytta på grund av dess 

funktion som informationsbärare. Varumärket har också en identitetsbärande funktion där 

företagets image kommuniceras genom emotionell argumentation (Melin 1999:38f). För 
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konsument innebär det i sin tur att varumärket har en symbolisk betydelse, då man intar 

information av både rationell och emotionell karaktär.  

 

2.5.1 Traditionell kontra otraditionellt varumärke 

För att människor ska komma i kontakt med varumärket och sedan känna igen det, är det 

viktigt att ladda varumärket med olika associationer. Att exponera varumärket i samband med 

känslor, kommer att leda individen att känna något särskilt, när de ser eller hör talas om 

varumärket (Dahlén 2003:14). Genom att kommunicera varumärket på ett sätt som attraherar 

publiken, kommer kärnidentiteten att växa. Ett varumärkes kärnidentitet ska både stå sig 

starkt under lång tid, men också vara konsekvent (Melin 1999:86). Detta menar Dahlén 

(2003:27) är en mer traditionell syn på begreppet varumärke. En ny form av starka 

varumärken har vuxit fram, som kan förklaras utifrån en ny form av relation till kund, vilket 

medför att en organisation även borde erbjuda spänning så att relationen kan fortgå (Dahlén 

2003:43). Detta sistnämnda perspektiv kräver att företaget alltid arbetar aktivt med sitt 

varumärke och genom denna aktivitet skapas också en förståelse för relationen mellan sändare 

och mottagare. Detta kan tydligt urskiljas ur ett gerillamarknadsföringsperspektiv där 

överraskningsmoment är centrala och kundrelationen blir nytänkande. Relationen till kunden 

blir även starkare när företagets handlingar kan försvaras även om varumärket florerar på 

olika arenor och ur ett marknadsföringsperspektiv innefattas därför förståelse för mediernas 

format och den politiska kommunikationen. 

 

2.6 Medielogik och politisk logik 

Den politiska logiken innefattar förståelse av det politiska förfarandet och relationer mellan 

aktörer och stater, som medborgare kan ta del av. Medielogik inbegriper förståelse av hur 

synliggörande kan uppnås genom anpassning av nyheten till mediets format. En relevant 

skillnad ligger i det faktiska nyhetsvärdet kontra vad som egentligen säljer till publiken, vilket 

också medför ett samhällsansvar från de som agerar inom fälten. (Strömbäck 2009:166,242).  

 

2.6.1 Det offentliga samhällsansvaret 

Media har idag utvecklats mot en större interaktion mellan sändare och mottagare då ett civilt 

medborgarskap innefattar en större möjlighet att medverka i den mediala debatten. Detta 

innebär ett fullt medborgarskap, då interaktioner på varje nivå i samhället är möjlig (McQuail 
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1996:18; i Murdock & Golding 1989:182). Publiken får på så vis tillgång till information, 

rådgivning och analys i den politiska debatten och ytterligare möjlighet till påverkan. Detta 

sker framförallt idag då andra informationskanaler existerar, såsom exempelvis dagens sociala 

medier och Internet, och möjligheten att uttrycka politiska åsikter och fullfölja dem effektivt 

har ökat (Golding & Murdock 1996:12).  

 

Ett samhällsansvar blir ett led i förståelsen av medielogik och dess konsekvenser, vilken 

måste tas i beaktning då etik- och moralfrågor kommer att styra diskussionen vid ageranden. 

Detta är essentiellt då resultaten av journalistikens förmedlade bild av verkligheten blir något 

ofullständig. En medvetenhet om att saker och ting kommer att förändras utifrån vilken logik 

som efterföljs är väsentligt för vad som får störst utrymme i media och förståelse utav dessa 

definitioner medför ett samhällsansvar som aktör eller journalist för att skapa legitimitet.  

 

2.6.2 Journalisternas samhällsansvar 

I ett idealiskt samhälle ska all information finnas tillgänglig för publiken. Ur ett demokratiskt 

perspektiv har media ett samhällsansvar för vilken information som faktiskt sprids i det 

publika intresset (McQuail 1996:68f). Detta medför att journalistikens informella roll svarar 

för det offentliga intresset och kan förklaras som ett professionellt ansvarstagande. Slutligen 

leder detta till regler för neutralitet, avskildhet och ett engagemang och åtagande för 

sanningen för journalisten. Detta innebär alltså att verifiera fakta som bygger på flera källor 

och presentera olika synpunkter (Curran 1997:98ff). Lagar, regler, publikens behov, 

utomstående aktörers försök till inflytande, men också ekonomiska och teknologiska 

förutsättningar måste här ses som faktorer som formar informationen som når publiken. 

Samhällsansvaret måste därför gestaltas för att passa mediernas format och journalisters 

behov, eftersom hänsyn till samhällets värderingar och normer är faktorer som påverkar 

kommunikationen. (Strömbäck 2009:187). Tas dessa i beaktning erhålls legitimitet och stöd 

från allmänheten.  

 

2.6.3 Legitimitet  

Publikens röst sprids idag så oerhört fort att politiska aktörer måste ta hänsyn till folket i 

allmänhet och därför söker de folkligt stöd för att skapa legitimitet för deras handlande. Om 

inte så sker försvinner stödet från medborgarna och det kan medföra att även goda moraliska 

handlingar kommer i skymundan utan ett stöd som legitimerar dem (Strömbäck 2009:53ff). 
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Goda moraliska handlingar kan ses inom den normativa etiken som innefattar doktrinerna 

deontologisk etik och utilitarism.  

 

2.7 Normativ etik 

Deontologisk etik utgår från pliktmässiga handlingar och vad aktören vid tillfället värderar 

moraliskt. Det initiala motivet för en handling och känslorna som bygger upp det är centralt i 

deontologisk etik (Ahlenius 2004:8). Inom normativ etik ingår doktrinen och utilitarism bidrar 

med konsekvensetiken av densamma.  

 

Utilitarism bygger på huruvida handlingar är etiskt försvarbara och konsekvenserna av dessa 

får stå som måttstock för vad en moralisk handling är. John Stuart Mill (1987:16f) beskriver 

att en moralisk handling kan verifieras utifrån konsekvenserna av handlandet och de känslor 

som uppstår i efterhand. Utilitarism bygger på antagandet om att ifall känslorna till 

konsekvenserna är lyckliga och positiva blir då handlingen god och moralisk, men att 

negativa känslor istället bevisar det motsatta. Begreppet definierar sig på det viset att sökande 

för utplåning av lidande leder till ett ultimat välbefinnande. Vid agerande kan de etiska 

principerna dock stå i kontrast till lagboken, exempelvis kan det vara rätt att döda en annan 

människa om aktören i skeendet anser att denne kommer rädda tio andra liv. Utilitarister 

menar att protester alltid kommer att finnas eftersom människan har olika värdegrunder, men 

att maximera positiva konsekvenser kommer att leda till en ”godare” moralisk handling och 

lycka för fler människor. Detta inbegriper även om aktörens egen lycka tillfredsställs vid 

agerandet, men lyckan kommer att fallera på grund av att konsekvenserna inte mottas positivt. 

Agerandet kommer följaktligen i slutledet att ses som en självisk handling, vilket medför att 

aktören inte kan rättfärdiga den begångna handlingen. (Mill 1987) 
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3. Metod 
 

Det här avsnittet beskriver hur arbetsprocessen har sett ut och genomförts. Berättigande för 

våra metodval i relation till syftet kommer att underbyggas. I den kvalitativa delen redogörs 

en intervju med Studio Total. Den kvantitativa studien har gjorts i form av en 

enkätundersökning där studenter har uppgett en generell uppfattning kring företaget.  

 

3.1 Utförande 

Ett av de svåraste och viktigaste stegen är att få tillträde till ett socialt fält som är relevant för 

de frågeställningar som formulerats (Bryman 2011:379f). Syftet var från början att få tillträde 

till en intervju med Studio Total. Det började med att vi skickade ett mail till vederbörande 

utan svar, tre dagar senare ett nytt utan resultat och vi märkte vid detta skede att Studio Total 

var avvisande till en intervju. Vi fick veckan senare svar som befäste denna känsla då de 

beskrev att de vanligtvis inte gör intervjuer och att vi nog skulle klara vår C-uppsats utan en 

sådan. Ansatsen blev då att med Studio Totals egna metoder försöka få uppmärksamhet och 

parodier på företagets gerillamarknadsföring utformades för att skapa kontakt och 

igenkännande. En bild av oss lades upp på Studio Totals Facebooksida som parodi på en av 

bilderna på bloggsidan (se bilaga 9), vilket resulterade i ett like på Facebook från företaget 

och ett mail där de sa att de kunde gå med på en intervju i tio minuter, vilket vi nekade till då 

vi ansåg det vara alltför kort tid. En ny ansats gjordes då vi skrev en parodi (se bilaga 11) på 

Studio Totals brev till Alexander Lukasjenko (se bilaga 10). Goda skratt från Studio Totals 

sida men fortfarande ingen intervju, vilket ledde till en parodifilm av pengabränningen där vi 

eldade upp vår ”c-uppsats” med andra inslag som refererade till fler av Studio Totals 

kampanjer. (Eriksson & Frandell, YouTube, 2012) En blogg (Eriksson & Frandell, blogspot, 

2012) (se bilaga 12) skapades även med referenspunkt på Black Ascot (Studio Total blogspot) 

för att uttrycka vårt missnöje över att bli negligerade. Vi fick direkt svar men fortfarande 

ingen intervju men däremot visades uppskattning av våra försök. Senare följde intensiv mail- 

och SMS-kontakt och slutligen erbjöds intervju i Köpenhamn med senare ändring till Malmö. 

Vi träffade Tomas Mazetti, Creative Director på Studio Total, på Espresso House i centrala 

Malmö.  
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3.2 Intervjustudien 

3.2.1 Metodproblem 

Den inledande problematiken var att vi visste att vi enbart skulle få träffa en av Studio Totals 

grundare, antingen Per Cromwell eller Tomas Mazetti. Vi visste inte heller hur lång tid vi 

skulle få och därför har intervjun varit svår att utforma. Vi lånade en diktafon innan 

intervjutillfället, men vid plats uppgavs direktiv av informanten att inspelning ej fick ske. 

Situationen förändrades abrupt och problematiserade intervjuns utformning då fokus skiftade 

något från kommunikation med informanten till att anteckna. Vår ovana av en 

intervjusituation skapade en problematik då bandupptagning hade underlättat vårt fältarbete 

(Dalen 2007:31f). Under intervjun tillkom oförberedda situationer som försämrade 

intervjuflödet då informanten svarade två gånger i telefon och hade även ett kort samtal med 

en vän som oförberett avbröt intervjun. Dock underlättades situationen av att vi var två 

intervjuare som stöttade och kompletterade varandra under frågeställning och vid anteckning 

av svaren.  

 

Metodproblemet medförde att när informanten diskuterade moraliska synpunkter hamnade 

fortsatt reflektion från vår sida i skymundan. Ämnen eller resonemang som möjligen borde 

utvecklats lämnades därhän (Dalen 2007:17). Vår roll som studenter kan ha bidragit till att 

informanten kom att stundom styra samtalet, exempelvis när kommentarer kring vår 

intervjuteknik kunde lyda: ”såhär skulle en riktig journalist kunna säga...”. Kommentarerna 

blev i situationen ett stress- och orosmoment från vår sida, men utifrån kommentarerna 

upplevde vi att informantens beteende i sin tur gav honom en mer avslappnad attityd och 

resonemangen blev mer fria, men också sagda ur ett perspektiv som möjligen innebar att 

intervjun inte var viktig för honom. De intervjueffekter som i samband med specifik situation 

upplevs ha uppkommit mellan informant och intervjuare kan ha påverkat de svar som 

uppgavs. 

 

3.3.2 Intervjuns utformning och genomförande 

På grund av den inledande problematiken angående tidsaspekt och vilken informant som 

skulle medverka, valdes en semi- eller halvstrukturerad intervju där informanten kunde 

utveckla sina resonemang och följdfrågor ställas. Eftersom den här intervjutypen delger 

informanten att ha större möjlighet att ge svar som är mer reflekterande. Intervjutypen ger 

även större plats för omställning till rådande situation och de största fördelarna med kvalitativ 

metod är anpassningsbarheten till situationens kontext (Eliasson 2006:26f). En tematisk 
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grundstruktur valdes i intervjuguiden där fem centrala teman fick motsvara de viktigaste 

områdena; företaget, etik och moral, kunder, image och identitet samt kampanjer. Intervjun 

inleddes med övergripande frågor om företaget för att skapa kontakt och en mer avslappnad 

stämning (Esaiasson et al. 2007:298ff).  

 

3.3.4 Reliabilitet 

Reliabilitet i kvalitativa studier är ett svårt begrepp att implementera då intervjuer är klart 

beroende av rådande situation såsom personlig kontakt, tid och rum samt relationen mellan 

forskaren och informanter, vilket gör att det är svårt att upprepa studien. I takt med att kultur 

och samhälle utvecklas, förändras också värderingar, attityder och moral. Däremot hade 

kanske inte de svar som framkommit förändrats markant till morgondagen, men att försöka nå 

reliabilitet vid ett långt senare tillfälle kan därför bli problematiskt. (Dalen 2007:113f) 

 

3.3.5 Validitet 

På grund av att enbart en av grundarna till Studio Total kunde medverka i intervjun har den 

yttre validiteten minskat. Dock har starkare validitet erhållits genom att en personlig intervju 

har utförts eftersom den skulle minskat vid begränsade intervjuformer såsom exempelvis 

telefon- och mailintervju. Då intervjun inte kunde spelas in har detta medfört att alla svar har 

antecknats och inte bandats. Däremot har sammanställning av våra anteckningar skett precis 

efter intervjutillfället, vilket har inneburit att intervjun funnits färskt i minnet.  

 

Under utformandet av frågorna har diskussioner med både handledare och kurskamrater 

gjorts. Intervjuguiden har därför strukturerats om efter kommentarer och synpunkter från 

utomstående. Ökning av validiteten har även skett då två olika tolkningar har sammanfogats 

av informantens svar, vilket skärper argumentationen vid tolkning av intervjun. Validitet kan 

även styrkas oavsett om informanten förskönar sin subjektiva bild eller ej, angående sig själv 

eller företaget, eftersom syftet är att tolka Studio Totals image.  

 

Genom att ha tagit del av artiklar och tidigare intervjuer innebär det att vi innan intervjun 

skapat oss en bild av de två möjliga informanternas personligheter och deras beteenden vid 

andra intervjuer. Det fanns därför en medvetenhet kring den tidigare inhämtade kunskapen, 

vilket kan medföra att tolkning har skett utifrån en redan definierad förförståelse. (Dalen 

2007:114-122) 
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3.4 Enkätstudien 

3.4.1 Enkätens urval 

Inledningsvis föll valet på ett strategiskt urval av studenter inom journalistik, medie- och 

kommunikation och PR. Valet föll sig så eftersom dessa studenter troligtvis är mer insatta och 

mest benägna att svara på en enkätundersökning, angående en PR-byrå och har kunskap om 

nya reklamformer. Valet föll sig även på det viset eftersom en begränsning av arbetet var 

nödvändig.  

 

3.4.2 Enkätens utformning 

En kvantitativ undersökning kan ge svar ”på bredden” angående en grupps attityder till det 

tänkta studieobjektet. Vi valde att använda oss av slutna frågor och på så sätt kunna styra den 

som svarar på förhand. Fördelen med slutna frågor är att de är bra för att få användbara svar 

utifrån studiens förutsättningar, till skillnad från öppna frågor. Inom tolkningsprocessen blir 

slutna frågor lättare att analysera och insamlingsprocessen underlättas drastiskt. (Eliasson 

2006:30f,37).  

 

Enkäten (se bilaga 1) inleds med en presentation av oss och vårt studiesyfte eftersom det är 

vårt etiska ansvar att informera respondenten vårt syfte och i vilket sammanhang enkäten 

kommer att publiceras. De inledande frågorna har även en bakgrundsbeskrivning av företaget 

och dess kampanjer för en utökad förståelse av studieobjektet. Frågornas ordning och relevans 

har syftat till kampanjernas tidsaspekt och nyhetsvärde (Bradburn et al 2004:19f, 64f). Den 

första variabeln var kön eftersom skillnad i attitydaspekter kanske kunde vara en väsentlig 

faktor i ett senare skede. Två frågor angående moraliskt berättigande till att bryta mot lagen 

har ställts som slutna frågor där den första syftar till pliktmässiga handlingar, ur ett 

deontologiskt perspektiv och den andra syftar till ett utilitaristiskt perspektiv, konsekvenserna 

av en av Studio Totals kampanjer (Ahlenius 2004:8; Mill 1987:16f). Detta för att få en 

uppfattning kring vad mediestudenter anser väger tyngst, motivet eller de efterföljande 

konsekvenserna av den utförda handlingen. I enkätundersökningen refereras ”gott syfte” till 

de normer och värderingar som råder och får därmed stå som en avvägning, där de goda 

principerna väger tyngre vid agerandet och lagen förbises. Efter att ha tagit ställning till dessa 

frågor följer en fråga angående hur många kampanjer respondenten har kännedom om. De sex 

största kampanjerna har kortfattat beskrivits. Har respondenten kännedom om 

nallebjörnsaktionen och en ytterligare har denne kunnat ge ett generellt omdöme i en vidare 

värderingsmodell.  
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Attityder kan erhållas och mätas genom en uppsättning kombinerande attributsfrågor i en 

värderingsmodell som har en intensitetsskala. Vår attitydskala innehöll fem steg; inte alls, lite, 

medel, ganska, mycket. Formen utformades från hur egenskaperna stämde med den generella 

uppfattningen till PR-byråns kampanjer och den generella uppfattningen av företaget. De 

innehöll starka attribut såsom hat, kärlek, irritation och förakt men även kompetens, 

rationalitet och tvetydighet. Motiveringen till dessa är att kunna utlysa så tydliga känslor 

angående företaget som möjligt. (Bradburn, Sudman & Wansink 2004:121f)  

 

Enkäten avslutades med en öppen fråga där ytterligare tankar och reflektioner kring Studio 

Total kunde skrivas ned om så önskades. En öppen fråga bidrar till en kompletterande faktor i 

enkätundersökningen eftersom fria ord kan användas för att uttrycka åsikter och göra 

distinktioner, för att fånga upp sådant som kanske missats. Respondenterna kan även uttrycka 

sig med eget språk som är komfortabelt och trivsamt för att uttrycka synpunkter, vilket bidrar 

till en rikare undersökning och avslöjande av intelligenta åsikter som annars hade förblivit 

okända. (Bradburn, Sudman & Wansink 2004:153ff) 

 

3.4.3 Pilotstudie 

Det första utkastet av enkätundersökningen skickades till vår handledare, lektor Sven Ross, 

för granskning. Det tidiga exemplaret innehöll ingen attitydskala och de slutna frågorna 

innehöll endast ja- och nej svar, vilket genast reviderades till större skalor. Frågor och 

formuleringar förfinades för att ge en tydligare överblick och generera lättare förståelse till 

respondenten. Enkäten testades även på några studiekamrater vid Journalistik, medie- och 

kommunikationslinjen innan den delades ut till den tänkta målgruppen. Pilotstudien gjordes 

för att ge besked om sådant vi inte hade tänkt på vid utformningen och gav oss vidare inblick i 

utformning och omfattning för ett mer adekvat frågeformulär. En pilotstudie gjordes även för 

att upptäcka tidiga problem som bidrar till revision och tidig utvärdering. (Eliasson 2006:43ff; 

Bradburn, Sudman & Wansink 2004:318ff) 

 

3.4.4 Reliabilitet 

Reliabilitet i en vetenskaplig undersökning visar på om en kontroll kan göras igen för att få ett 

liknande svar vid samma undersökning vid ett annat tillfälle. Det skulle visa på hög 

reliabilitet. (Eliasson 2006:14f) I fråga nummer tre (se bilaga 8) kan den ses som godtagbar 

där ett övergripande svar, om det är moralisk rätt att bryta mot lagen i gott syfte, 

förhoppningsvis skulle generera samma svar vid ett senare tillfälle. Likväl kan normer och 
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värderingar ändras i takt med kulturförändringar och reformer i sociala sammanhang, men 

sådana omställningar sker troligtvis inte drastiskt. Dock måste undersökning av attityder 

angående en specifik PR-byrå ses med lägre reliabilitet eftersom studieobjektets anseende och 

rykte förändras i takt med att den växer i storlek och status, allteftersom nya kampanjer 

utformas. Samma enkätundersökning får kanske ett helt annat värde idag eller imorgon till 

följd av byråns tillväxt och popularitet. Det måste även läggas till att antalet svarande är 

256/300, vilket bidrar till en relativt liten studie. Reliabiliteten i vår undersökning är därför 

beroende av tidsaspekten och måste ses i dess sammanhang. För att vår undersökning ska få 

högre reliabilitet har mätningen skett under en och samma vecka. 

 

3.4.5 Validitet  

Validiteten beror delvis på reliabiliteten där den visar på att det som mäts är den faktiska och 

egentliga avsikten med mätningen. (Eliasson 2006:16ff) Avsikten med vår undersökning är att 

få en mer omfattande tolkning av attityder till PR-byrån. Där kan frågorna i enkäten ses som 

relevanta. Enkäten har besvarats under lektionstid där yttre faktorer inte påverkat och att alla 

respondenter har bemötts lika, vilket bidrar till hög validitet. Dock finns det flera aspekter på 

validitetsproblem som måste synliggöras i skildrandet av vår kvantitativa enkätundersökning. 

Det kom till vår kännedom att några studenter i samma klass pratade om enkäten i den andan 

att de inte orkade slutföra den. Diskussioner försiggick som så att genom att svara nej 

behövdes inte genomförande göras och några vidtog denna åtgärd. I en klass var vi i kontakt 

med en lektor som ansvarade för enkätuppsamlingen. Denne åtog sig att meddela studenterna 

att svara på hela enkäten, trots att den borde lämnats in delvis obesvarad, när kännedom kring 

nallebjörnsaktionen inte fanns. Ytterligare påverkan av validiteten kan tas i beaktning då 

egenskaperna är klart beroende av den subjektiva tolkningen kring dem. Slutna frågor kan 

även minska validiteten något då den exakta trovärdigheten hos den enskilde respondenten 

inte observeras i betydelse av icke verbal kommunikation såsom ansiktsuttryck, gester och 

miner. (Bradburn, Sudman & Wansink 2004:156ff) 

 

Däremot ger vår enkätundersökning en bredare generell uppfattning från respondenterna som 

kan tolkas i ett större sammanhang än om vi hade gjort kvalitativa intervjuer med ett fåtal. 

Validiteten blir på så sätt högre eftersom fler respondenter ingick i undersökningen. Till 

studiesyftet och tidsaspekten av ur undersökning fungerar de slutna frågorna med en öppen 

fråga väl i samband med kontexten till reliabiliteten. Mediestudenter kan dock skiljas från 

allmänheten för att denna grupp är mer orienterade inom PR, vilket kan kanske ge en högre 

svarsfrekvens.  
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4. Resultat & Analys  
 

Vi har valt att sammanföra resultat och analys växelvis utifrån den kvalitativa och den 

kvantitativa studien, eftersom att vi anser att detta förhållningssätt ger en mer transparent 

diskussion utifrån studiens syfte.  

 

4.1 Identitet 

Inom reklambyrån Studio Total ses en klar identifikation när de framhåller och påpekar 

företagets värderingar, framställer unisona fiender och omtalar sig själva som ”vi” 

(Fredriksson 2002:77). Företaget framhåller ofta kritiska ståndpunkter mot omvärlden och 

genom dess blogginlägg skapas känslan av att det är ”vi mot världen” (Studio Total). 

Intervjun med Tomas Mazetti genomsyrar en klar identifikation med företaget, men även ett 

starkt avståndstagande från andra organisationer och aktörer.  

 
Läste någonstans att marknadschefer och reklamare var olyckligast av alla. Näst 

olyckligast efter personalchefer. De är djävulskt olyckliga kom jag på. (Mazetti 2012-
12-07) 

 

Aktionen där Gudrun Schyman eldade upp 100.000kr över en grill var ett starkt 

ställningstagande mot lönediskrimineringen mellan kvinnor och män. Nallebjörnsaktionen för 

rätten till fritt tal är ytterligare en stark värderingsfråga. Då de politiska aktionerna är 

självfinansierade framstår Studio Totals värderingar som tydliga, även om Mazetti inte vill 

medge att en generell politisk ideologi genomsyrar företagets grundtanke. Han är lite 

svävande till om värderingar existerar i företaget utan pratar hellre om varje kampanj var för 

sig, vilket blir en något ytlig förståelse till hur företagets historia och grundkärna förhåller sig 

– manifested identity (Moingeon & Soenen 2002:17ff). Däremot syns en tydligare identitet 

när Mazetti pratar om ”de andra”. Det observeras att han vill skilja sig från mängden och inte 

vill identifiera sig med andra ”PR-snubbar” och poängterar att de inte tillhör den ”känsliga 

PR-världen”. Han vill hålla sig utanför professionen reklamare, vilket vid tolkning blir 

ambivalent och tvetydigt när han tidigare nämner ”… det mesta man gör är ju reklam”. En 

form för att identifiera Studio Total sker återkommande genom stereotypisering och Mazetti 

beskriver branschen utifrån klichéartade föreställningar. När Mazetti använder dessa liknelser 
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och kategoriserar de som är verksamma inom PR, utmärker det även Studio Total som unika 

och exklusiva.  

 

Det finns en viss typ av sköna snubbar och tjejer som svänger runt och dricker espresso 
och har one-speedbike och dunkar varandra i ryggen. De verkar ha det ashärligt. Men 

vet inte om vi är sådana. (Mazetti 2012-12-07) 
 

Mazetti skildrar dock organisationen indirekt genom att ta avstånd från andra kulturer – 

projected identity (Moingeon & Soenen 2002:17ff). Vidare uttrycker företaget att de är 

avvikande inom PR-branschen, genom att publicera filmen; ”Fuck U Studio Total, Sveriges 

mest hatade reklambyrå” (Studio Total). Identifikation sker då de utnämner sig själva som 

andras fiender och illustrerar hur hela PR-branschen har vänt sig emot företaget på grund av 

dess framgång. Han menar att Studio Totals kampanjer är mycket viktigare och svårare än 

”att sälja kaffe till det svenska folket…”  

 

… det skulle ju vara härligt att göra tv-reklam men det skulle inte passa oss så bra. 
(Mazetti 2012-12-07) 

 

Identifikationslinjen ”vi-mot-dom” som Studio Total för inom branschen blir tydligare då en 

traditionell PR-byrå inte skiljer sig lika mycket från mängden och även inte lägger lika stort 

fokus vid att skilja sig från övriga organisationer. En ytterligare identifikationsmarkör inom 

svensk PR är hur Studio Total väljer att smutskasta och ha en öppen konflikt med PR-profilen 

Viggo Cavling, f.d. chefredaktör på Resumé. Det är precis som de uttrycker sig: ”antingen 

hatar eller älskar man oss” (Studio Total, 2012) och på en nivå uppfattas det som att Studio 

Total officiellt vill bli hatade för att få mer uppmärksamhet. Att figurera utanför den mer 

etablerade reklambranschen är en slags utförandeform och det kan ses som ett strategiskt val 

för dess identitet och image. Genom dessa kontroversiella kampanjer har Studio Total fått ett 

stort medialt utrymme och det kan tolkas som att media och journalistkåren anser att företaget 

är intressant, vilket kan kopplas till begreppet likeability (Moingeon & Soenen 2002:17ff; 

Palm 2006:90). 
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4.1.1 Organisationsidentitet 

 
Den grekiska kulturen. Jag tror inte det finns så fasta gränser på vad som var kultur. 

Jag tror att kulturvärlden identifierar sig med oss, ringer nästan varje dag och vill att vi 
ska göra någonting, spexa till det lite. (Mazetti 2012-12-07) 

 

Mazetti identifierar sig gärna med den äldre grekiska kulturen och en klar samhörighet med 

kulturvärlden syns, både genom Studio Totals tidigare kunder och framtida, när han berättar 

att sådana projekt kommer att ske – professed identity (Moingeon & Soenen 2002:17ff). Det 

har möjligen att göra med att företaget inte vill bli kategoriserade och placerade i ett fack. Om 

man ser Studio Totals projekt som en konstform får reklamkampanjerna och de radikala 

politiska aktionerna ett helt annat värde, då de belyses mer ur en vågad och provokativ vinkel, 

vilket ändå måste sägas uppskattas och främjas inom konstvärlden (Bigat 2012:1027f). 

Möjligen skulle den kritik som uppkommit kring aktionerna vara av annat slag om företaget 

hade kategoriserats inom kulturvärlden och inte som PR. Även om Mazetti inte uttryckligen 

uttalar ett missnöje med den kritik som uppkommit, kan ändå en besvikelse utläsas kring den, 

vilket kan relateras till de uttalanden och den försvarsställning som Mazetti gjort och tagit i 

samband med aktionerna.  

 
… Tänk om alla slutade kolla på TV och gick ut och umgicks och skapade sig egna 

identiteter och egna intressen, egen smak, egen musiksmak då skulle man få en jävla 
massa individer som skulle vara svåra att marknadsföra till. (Mazetti 2012-12-07) 

 

Vidare nämner Mazetti att en av hans förebilder är filosofen Platon (Anm. Platons idealstat 

styrdes av upplysta män som hade hela nationens väl för ögonen, eftersom de civila inte hade 

det förståndet (Nationalencyklopedin)). Detta tolkas som att han värdesätter och beundrar 

personer med en bred kunskapsram. Mazettis underton uppfattas dock ibland som att han 

upphöjer sig själv till en annan nivå inom PR. “Vi gör ju de här bra och roliga grejerna, så 

gör alla andra tråkiga saker.” Den fråga som uppkommer är om Mazetti anser att Studio 

Totals ageranden borde värderas högre än andras, och ses i en djupare mening då Studio Total 

åtar sig att gå in på en politisk arena. 

 
Bra byrå men tragiskt att dom snor så mycket. Jag menar, kom igen, KLF-The K-

foundation burn a million quid, och beautiful agony, plagiat rakt jävla av! (Student, SU) 
 

Det klargörs även i enkätundersökningen där kommentarer om andras påverkan på företagets 

kampanjer framhävs. Är det Studio Total som sätter trender eller följer de omedvetet ett 

försök till kulturell förändring och tidigare inte lika uppmärksammade händelser? Kanske är 
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svaret på de båda frågorna ja. Det som tydligt ses som företagets centrala och bestående kärna 

kan utläsas inom kultur snarare än PR – experienced identity (Moingeon & Soenen 

2002:17ff), vilket Mazetti befäster genom att uppehålla sig vid ämnet kultur.  

 

Mazettis egen syn på sitt företag delas dock inte med alla. Efter pengabränningen 

tydliggjordes hur identifiering till Studio Total från andra företag minskade, eftersom den 

frångick sin tidigare image som renodlad PR-byrå då en politisk ideologi hade framträtt. 

Studio Totals image ändrades och den sociala identifikationen blev för Telenor bekymmersam 

som då avslutade sitt samarbete (Alvesson & Björkman 1992:32; Brink 2012). 

 
Precis, så var det ja. Men Telenor är snällare än Telia. De är styrda av norska politiker 

som inte hjälper någon diktatur. (Mazetti 2012-12-07) 
 

Trots den politiska approachen och identifiering med denna måste det ändå vara värt att 

nämna att de politiska aktionerna har fått störst medial uppmärksamhet. På grund av dessa har 

Studio Totals popularitet och sociala status ökat (Larsson 2002:70). 

 

4.2 Image och Rykte 

Mazetti skildrar skillnaderna mellan Studio Totals nationella och internationella image. Han 

menar att företaget utomlands har ett mer positivt rykte än i Sverige och härleder detta till 

kännedom om företaget, ju mindre man vet desto större är möjligheten att uppskatta Studio 

Total.  

 
Jag tror man tycker om oss i Tyskland iallafall. Men utomlands tycker folk om oss också 
för att de inte riktigt vet vilka vi är. I utlandet gillar man oss. vet inte vilka man är (…) 
De verkar tycka om det iallafall. Det är ganska oroväckande signal. Strunt i det, vad är 

nästa fråga. (Mazetti 2012-12-07) 
 

Uppfattningen kan möjligen internationellt ses som att företaget inte har skildrats i medier 

såsom det gjort i Sverige. Ur PR-synpunkt kan exempelvis nallebjörnsaktionen ses både 

chockerande och banbrytande för att nå igenom det mediala bruset, men nationellt sett 

skapade den större konsekvenser för de relationer Sverige tidigare byggt upp med 

Vitryssland. Enkäten synliggör att ju fler kampanjer mediestudenterna har kännedom om, inte 

bara de politiska, bidrar detta till en mer positiv uppfattning och bild (se bilaga 7).  
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Enkäten visar även att majoriteten av de svarande endast känner till de politiska aktionerna (se 

bilaga 3) och utifrån resultatet uppvisas negativa attityder och associationer kopplade till 

företaget och kampanjerna överlag. Känner studenterna däremot till fler av Studio Totals 

kampanjer än de politiska uppvisas en mer positiv syn, vilket kan tolkas som att företaget ur 

PR-synpunkt har en mer positiv image. Detta stärker också det internationella ryktet om 

företaget, eftersom de politiska aktionerna inte har erhållit samma mediala uppmärksamhet 

som det har i Sverige. På grund av att rapportering har skett ur olika vinklar och dimensioner, 

både nationellt och internationellt, har det skapat skilda associationer efter 

nallebjörnsaktionen i världen. Detta visar att ryktet inte är kontrollerbart eller kan påverkas av 

företaget och det rykte som företaget erhållit i Sverige är främst skapad av journalistkåren 

(L’Etang 2009:49). Hur nallebjörnsaktionen har mottagits av politiska beslutsfattare finns få 

uttalanden om, vilket medför att ryktet inte är autentiskt och det är opersonifierat till Studio 

Total.  

 

Det finns en tydlig skillnad mellan den image som Mazetti tillskriver företaget och hur 

mediestudenter ser den. Mazetti beskriver Studio Total enligt nedan kommentar: 

 
Äventyrare. Typ, sånt som inte tar så jävla lång tid. Impulsiva äventyrare. Tyvärr är det 

så att allt tar lång tid, när jag tänker på det. De flesta kampanjerna är man aldrig 
mentalt förberedd på. Man kan ju aldrig vara förberedd i alla fall. (Mazetti 2012-12-

07) 
 

De har lyckats kommunicera en image som impulsiva äventyrare - attributed identity 

(Moingeon & Soenen 2002:17ff), men genom denna identifikation kompliceras dock 

företagets image. Impulsiva äventyrare är inte en beteckning som överensstämmer med ett 

samhälleligt och socialt ansvar som politiska aktörer är beroende av, vilket skapar en 

mångfacetterad och möjligen delad bild av Studio Total. Genom detta kommunicerar 

företaget fler värderingar utåt och det ges större möjlighet för publiken att korrelera 

identifikation (Dowling 2001:20ff).  

 

Studio Total har självfinansierat två kampanjer för att ta politiska ställningstaganden och visa 

ett aktivt politiskt stöd för en god sak, vilket borde generera ett gott rykte. Dock fick 

agerandet trots allt dåligt rykte inom journalistkåren då aktionen slutade med att Vitryssland 

skickade hem en svensk ambassadör. Detta resulterade i att det ansågs att Studio Total 

äventyrade Sveriges relation till landet. Istället för att se det goda motivet kom då det initiala 

syftet i skymundan och företagets trovärdighet hamnade i rampljuset (Kommunikativ 2012). I 
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det här fallet spreds ryktet oerhört fort då journalistkåren var snabb med att projicera ett 

kritiskt förhållningssätt till publiken. 

 

Det känns svårt för en PR-byrå att vara politisk, jag uppskattar deras aktioner, men 
deras uppskov ger ofta en bitter eftersmak. (Student, SU) 

 

 

Flera av enkätundersökningens kommentarer synliggör hur Studio Totals bakgrund och rykte 

påverkar hur man ser på nallebjörnaktionen. Uppskattningen av aktionerna finns, men 

uppfattningen blir mer problematisk när en politisk agenda utspelas. En god image kan orsaka 

ett gott rykte och när en sådan blir tvetydig blir ryktet påverkat. Vid sidan av den 

identitetstillskrivning som företaget anammat är det ändå Studio Totals handlingar som 

resulterar i dess image och rykte.  

 

Älskar det som fenomen, men som PR-byrå känns det som om det för det mesta är 
Studio Total som står i fokus på bekostnad av kunden. (Student, SU) 

 

Nallebjörnsaktionen var en så pass stark och kontroversiell handling i jämförelse med de 

andra kampanjerna, vilket har skapat en differentiell tolkning hos allmänheten. Om företaget 

tillskriver sig en politisk och en kommersiell identifikation blir det problematiskt att läsa av 

de olika ansikten som företaget uppvisar, vilket medför skilda känslor och attribut som 

publiken vill tillskriva det för att placering ska kunna ske. När PR tas som exempel har skilda 

meningar till Studio Total möjligtvis att göra med att reklam appellerar till det 

undermedvetna, då känslor till produkter och associationer ska byggas, vilket står i kontrast 

till den politiska kopplingen som tilltalar förnuftet. Det inträder två olika associationsfält när 

processerna blir svårtolkade och komplicerade att föra samman och en ambivalent tolkning av 

känslor och förnuft kanske påbörjas. Däremot har Studio Total byggt sin image på just 

tvetydighet och det ambivalenta rykte som företaget anammat från publiken driver de 

intensivt vidare ”antingen hatar man oss, eller älskar oss” (L’Etang 2009:54f). 

 

 

4.3 Varumärke 

Varumärket har en informationsbärande funktion och kommer på så vis att kommunicera 

vilka Studio Total är. Företagets kampanjer har betydelse för dess identitet och image, vilket 

bildar varumärket och när intressena är svåra att identifiera blir varumärke och 
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produktkoppling otydlig. Då kopplingarna i Studio Totals fall kommunicerar politik, reklam 

och provokation blir det därför svårt för mottagaren att identifiera Studio Totals varumärke, 

eftersom företagets image speglar många olika associationer och emotionella argumentationer 

(Dahlén 2003:14). Orientering och kategorisering fyller en strategisk funktion för ett företag, 

eftersom inriktningen särskiljer varumärken som befinner sig på marknaden (Melin 1999:61). 

Däremot blir det en mer problematisk koppling om ett företag verkar på olika arenor med 

riktning mot differentiella syften genom en enda kommunikationsmodell. Den nya synen på 

varumärkesvård där spänning måste erbjudas snarare än slentrian återses vid Studio Totals 

PR-kampanjer. Det kan ses i den mediala rapporteringen då journalister uppmärksammat 

företagets kampanjer eftersom händelserna har varit udda, dramatiska och värda att återberätta 

(Dahlén 2003:27,43).  

 
Svårt att ge en entydig bild då kampanjerna skiljer sig åt. Kampanjen för Malmöoperan 

var briljant pengabränningen gick jag igång på (även om de missade att göra 
pedagogiska poänger kring vad andra almedalsaktiviteter kostar), medan 

Arvikakampanjen var plump och tråkig, och nallarna var kanske rent av farligt. 
(Student, SU) 

 

Överraskning sker återkommande och på det området är Studio Totals varumärke starkt, men 

frågan är hur pass starka associationer och överraskningsmoment publiken klarar av? Av de 

kommentarer som framkommit från enkäten ses stora skillnader i associationerna till 

kampanjerna där varumärket kommuniceras, men den övergripande imagen är diffus och 

tvetydig. Man skulle dock kunna se på överraskningsmomenten som att de karaktäriserar 

varumärket och att förväntningar på vad som ska ske härnäst är en del i varumärkesstrategi. 

Varumärket representerar på så vis dessa dramatiska evenemang, vilket medför att publiken 

blir mottagliga för en stor dos av överrumplande händelser. Det orsakar också att 

kärnidentiteten står stark under lång tid då överraskningsmomenten blir centrala och är något 

som förväntas. Skulle avvikelse från dessa moment ske, mot traditionella 

marknadsföringskampanjer, skulle företagets varumärke förlora sin styrka. Kärnidentiteten 

blir då konsekvent i relationen med kunder och publik, vilken även är central för 

varumärkesuppbyggnaden (Melin 1999:86).  

 

Studio Total grundade sin identitet på det kommersiella syftet (Kulturpartiet) och senare har 

en förskjutning även skett mot ett ideellt, där politiska sakfrågor har varit de mest 

utmärkande. Kan då överraskningsmomenten möjligtvis förlora sin charm då reklamens 

vinstsyfte kopplas ihop med budskap där ideella frågor är framträdande?  
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Vissa av aktiviteterna känns genomtänkta och relevanta. Andra idiotiska. Syftet är i 
vissa fall otydligt och det handlar om PR för Studio Total snarare än PR för sakfråga. 

(Student, SU) 
 

På grund av att de politiska kampanjerna har fått stort fokus i mediala sammanhang blir 

betydelsen kring Studio Totals varumärke problematisk och därmed blir en rationell koppling 

mer komplicerad. Det visar på varumärkets identitetsbärande funktion och hur centralt 

begreppet varumärke inom marknadsföringen är (Dahlén & Lange 2009:229,232; Melin 

1999:38f). De politiska aktionerna har inte haft en annan avsändare än Studio Total, vilket gör 

att företagets varumärke har blivit markant framträdande. Kommentarer i enkätundersökning 

visar att det finns en uppfattning att företagets namn har fått stort utrymme och övertagit 

sakfrågan.  

 
Känns spontant som företaget lagt fokus på reklamen gällande sitt eget företagsnamn, 

lite sökta kampanjer. (Student, SU) 
 

Detta blir ett led i det kommersiella syftet där varumärkesuppbyggnad är essentiellt, men vid 

en politisk, kontroversiell aktion som denna blir varumärket ytterligare ifrågasatt. De politiska 

budskapen; mot lönediskriminering och för fritt tal, utgår från att förbättra människors 

situation i samhället, men när en stark varumärkesassociation har applicerats ifrågasätts de 

politiska budskapens autenticitet. Det kan också härledas till Studio Totals tidigare rykte som 

ett ”lurande” företag och frågan är om det verkligen är de politiska budskapen eller 

varumärket som de vill framhäva. Hade inte anonymitet varit en bättre lösning om Studio 

Total endast velat förändra en diktatorisk makt och uppmärksamma problemen inom den? Det 

som nu har skett är att Studio Total har ställt sig bakom de två kampanjerna och en utlösande 

faktor som tillkommit är kritik och ifrågasättande av egentliga syfte.  

 

Samtidigt är det svårt för ett företag att inte underteckna en sådan utförd aktion om frågorna 

berör företagets värderingar. De flesta organisationer skulle troligtvis vilja uppvisa en god 

moralisk ståndpunkt för att främja samhällets välfärd och utveckling, vilket utgår från att visa 

på god etik och därmed som organisation kunna locka till sig finansiärer. Det skulle nog vara 

svårt för ett företag att inte signera sina kampanjer när etik och moral kommer till tals. Under 

intervjun tar Mazetti ställning mellan Andy Warhol och Banksy: 
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Andy Warhol. Hade inte han samma frisyr som Einstein. Hade han ett stort hår. Jo, jag 
tänker honom som Einstein. Fast Banksy var asintelligent, han är faktiskt ganska 

intressant. Inte till konsten men jag tycker att han är väldigt imponerade och starkt av 
honom. Beundransvärt att inte gå ut och suga åt sig av all ära. Faktiskt storartat på 

något vis. Han blir ju bättre och bättre med åren. (Mazetti 2012-12-07) 

 

Mazetti tycks vara imponerad av Banksy och anse att det är föredömligt att vara anonym. 

Dock har Studio Total tagit ett aktivt val att signera de politiska kampanjerna. Studio Totals 

politiska budskap och värderingar har på så vis återkopplats till dess image och varumärke, 

vilket heller inte är oförståeligt eftersom gerillamarknadsföringsmetoder är företagets centrala 

kärna. 

 

4.4 Medielogik och politisk logik 

När medielogiken dominerar betyder det att politiker tvingas anpassa sin politiska 

kommunikation till mediernas växande format. Exempelvis har många politiker valt att vara 

aktiva på forumet Twitter för att besvara kritik och snabbt finnas till hands för medborgarna. 

Om den politiska logiken skulle styra innebär det att medierna tillhandahåller information från 

politiker och anpassar sin kommunikation utefter den struktur som är rådande. Journalister 

som är beroende av den politiska logiken måste rätta sitt arbetssätt utefter denna, exempelvis 

vänta på ett pressuttalande, och vid tillfällen där politisk logik råder finns inte all information 

att tillgå eller så är intresset från allmänhetens sida sval. När en politisk aktion sker i en 

sakfråga utifrån medielogikens ramar kan det skapa negativa konsekvenser eftersom aktionen 

skett med otillräcklig bakgrundsinformation. 

 

Genom att Studio Total har lyckats uppmärksamma frågan om Vitrysslands situation styr de 

den politiska dagordningen. Politiska aktörer blir i det här fallet styrda av medielogiken och 

hamnar i bakgrunden utan kontroll över själva händelsen. Risken är att om endast 

medielogiken appliceras utan förståelse för de politiska systemen och dess logik, kommer det 

att vara den kontroversiella händelsen; att släppa 800 nallebjörnar i ett Vitryskt territorium, 

som blir mer uppmärksammat än det egentliga budskapet. Troligtvis har det politiska 

budskapet hamnat i skymundan när medielogikens givna omständigheter har gett större 

utrymme för dramaturgin av händelsen. Medielogikens format är ändå det som genererat att 

budskapet har kunnat nå ut till allmänheten. Det finns alltså en medial problematik kring hur 

händelser som dessa rapporteras när medielogik och politisk logik sätts i förbindelse med 
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varandra. I det här fallet har medielogiken dominerat, vilket har bidragit till att journalister har 

anpassat skildring av händelser utefter medielogikens växande ramar. 
 
 

Glöden och engagemanget i aktionerna är lite inspirerande och verkligen någonting 
som behövs, men vissa (särskilt nallebjörnarna) känns aningen naiv och ogenomtänkt. 
För att kunna upplevas som seriösa och göra skillnad krävs det att man har lite mer 

kött på benen innan man bränner pengar eller upprör Vitryska politiker. Fantasin finns 
så att säga där, men inte alltid rätt kunskaper och strategier. Men ur PR-synpunkt 

lyckas de åtminstone, om man väljer att dra negativ och positiv publicitet över samma 
kam. (Student, SU) 

 

Kommentaren bekräftar Studio Totals utnyttjande av uppmärksamhet i media och belyser 

även svårigheterna med politiska aktioner utifrån ett PR-perspektiv. Det ligger en konflikt i att 

medielogiken kan komma att styra den politiska dagordningen, eftersom all politisk 

information inte finns att tillgå, då kunskaper och strategier inte fullt ut har granskats. 

 
Studio Total verkar vara hängivna och duktiga på att skapa uppmärksamhet kring 

frågorna de lyfter. (Student, SU) 
 

Uppmärksamhet leder kanske inte alltid till förändring, men de mindre uppmärksammade 

politiska diskussionerna som förs just nu har tidigare inte synts eftersom vetskapen av 

problemet inte tidigare nått allmänheten. Flera kommentarer från det empiriska materialet 

visar att nallebjörnsaktionens provokativa utförande inte fick genomslagskraft i Sverige i 

relation till syftet. Den kanske fick genomslag i termen av uppmärksamhet men blev inte 

alltid positivt värderad. Många anser att aktionen var irrationell och konsekvensen, då en 

svensk diplomat blev utvisad, resulterade i att det politiska arbetet fick ta stryk till följd av en 

ogenomtänkt kampanj. Mediestudenterna respekterar inte tillvägagångssättet eftersom de 

anser att en PR-byrå möjligen inte kan ta konsekvenserna för det efterföljande politiska 

arbetet.  

 
Tycker framförallt att de är duktiga på att hitta på metoder för att vi ska reagera och få 
upp ögonen för olika ämnen. T.ex. tycker jag att det var helt galet när Gudrun Schyman 
brände upp pengarna, men galenheten i det är ändå något som lockar fram en känsla 
och får mina ögon att öppnas för skillnaden i lön mellan män och kvinnor! (Student, 

SU) 
  

En annan nyhet som även skapade rubriker över hela världen var den fiktiva sexskolan som 

grundades i Österrike. För att locka en publik behandlas ämnet sex konstant inom 

reklamvärlden och för att dra ämnet ytterligare till sin spets startade Studio Total sexskolan, 
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vilken presenterades inför en journalistkår vid en presskonferens (Dalén 2012). Mazetti menar 

på att ”vi gör ju bara saker som vi tycker är kul”, och ett led i detta blir även att Studio Total 

har en förmåga att förstå vad som kommer att ha ett högt nyhetsvärde och däri ligger 

företagets medieintelligens och medielogik. Formatet av synliggörande via 

gerillamarknadsföringsmetoder visar att de inte bara förstår vad som är nyhetsvärt och 

chockerande. Studio Total har anpassat sitt format till medielogiken eftersom företaget skapar 

händelser som är värda att återberätta när denna form av logik råder (Strömbäck 

2009:166,242). 

 

Att ur en kulturell aspekt leka med normer och värderingar, att vara innovativ och tänja på 

gränser, gör att samhället och kulturen kan gå framåt. Sett ur ett historiskt perspektiv finns 

återkommande brytpunkter där värderingar har förändrats, gällande exempelvis slaveri, 

rösträtt, kyrkans makt osv, som tidigare har existerat är idag absurd och oförståelig, men som 

medfört stora diskussioner och upprördhet. Medielogiken och Studio Totals angreppsätt 

bidrar till att människor kan ta del av en politisk diskussion på en mer levande nivå. Detta 

sker idag genom fler informationskanaler på Internet, såsom exempelvis sociala medier, vilket 

alstrar en större florerande samhällsdiskussion (Golding & Murdock 1996:12).  

 
Tycker att de gör saker innan de tänker. Upprör människor utan att tänka efter. 

(Student, SU) 
 

Eftersom medborgarna i samhället numera kan interagera på olika nivåer inom den mediala 

politiska debatten, använder Studio Total sitt civila medborgarskap för att kommunicera ett 

politiskt budskap med gerillamarknadsföringstekniker (McQuail 1996:18; i Murdock & 

Golding 1989:182). Genom att företaget behärskar nya mediers villkor och möjligheterna med 

dem har de lyckats få uppmärksamhet med kampanjer som har kommersiella och 

ickekommersiella syften. Det är inom den kommersiella marknaden som störst aktivitet har 

skett och det är där som Studio Total har befäst sin image och sitt varumärke som en PR-byrå. 

 

4.4.1 Det offentliga samhällsansvaret 

Den fria marknaden ger utrymme för att publicera politiska åsikter och utagerande av 

aktioner, men det inbegriper då även ett samhällsansvar, vilket inkluderar god bedömning och 

offentlig vishet, vilket sker genom uppvisande av medielogik och politisk logik (Golding & 

Murdock 1996:12). Enligt det empiriska materialet finns en kritisk syn till hur Studio Total 

inte har tagit det offentliga samhällsansvaret. I intervjun talar Mazetti ogärna om 



 38 

konsekvenserna för handlandet utan lägger istället vikt vid uppmärksammandet av aktionen, 

men i dagens läge har kampanjen inte fått det genomslag som syftades. Det som Mazetti 

förbisett är att när de politiska aktionernas gensvar varit negativt kritiserade, tycks han endast 

vara medveten om genomslagskraften och kritikens grunder lämnas därhän. Studio Total 

utmanar ICC:s regler eftersom dess marknadskommunikation i vissa situationer vilseleder 

mottagaren, exempelvis Kulturpartiet, Black Ascot och sexskolan (ICC International 

Chamber of Commerce, 2011).  

 

Det ställs stora krav på aktörer som figurerar i det offentliga utrymmet att visa ett 

samhällsansvar, vilket är beroende av inom vilken arena som aktören verkar. Verkar aktören 

inom reklam och PR är ICC:s regler tillämpbara, men då Studio Total även verkar som ideell 

förening sker förvirring. Den negativa kritik som framkommit är troligtvis ett led i det 

oförstånd som uppkommit i samband med de politiska aktionerna. De regler som ska 

implementeras blir otydliga då skiftning mellan den kommersiella och den ideella marknaden 

sker, vilket även hänvisas till Studio Totals bakgrund där företaget vilselett sin publik inom en 

vinstdrivande marknad. 

 

4.4.2 Journalisternas samhällsansvar 

När Studio Total når genom bruset utan att behöva spendera en enda peng på exempelvis tv-

reklam eller billboards medför det, med hjälp av medielogiken, att gränser snabbare tänjs. 

Eftersom stora pengar inte behövs läggas ned på en reklamkampanj blir 

gerillamarknadsföring ett vinnande koncept i samband med förståelse för medielogik. 

Information sprids idag via medier med lätthet och är ett led i journalisternas återberättande. 

Studio Totals marknadsföringsstrategi går på så sätt inte genom traditionella reklamposter, 

utan den går istället genom journalistikens berättarteknik.  

 
Kreativa, orädda, passionerade, vågade, provocerande - tankeväckande, effektiva (till 

exempel Almedalen) naiva. Har inte sinne för nyhetsrapportering. (Student, SU) 
 

På grund av att Studio Totals reklam går ut via andra kanaler än de traditionella och istället 

når ut via nyhetsjournalistiken blir det också svårt att granska den. Det svåra i situationen är 

att mottagarna och journalisterna tror att reklamen är en nyhet på grund av att de har samma 

karaktäristik. Samhällets krav på moral och etik för reklam, som i Sverige kan bedömas av 

ICC och Reklamombudsmannen, blir därigenom inte lika applicerbar (ICC International 

Chamber of Commerce, 2011). Innan ”nyheten” har förståtts som reklam har den redan nått ut 
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till en bred publik och i ett vidare perspektiv av marknadsföring kan en fällande dom av 

reklamen ge den ytterligare nyhetsvärde.  

 

Men det mesta man gör är ju reklam, även om det inte verkar som det. (…) Det är lite 
därför vi väljer att göra andra saker än reklam. Att inget är reklam kan man lika gärna 

säga. (Mazetti 2012-12-07) 
 

Mazettis ovanstående kommentar kan sättas i relation till svårigheten att karaktärisera Studio 

Totals arbeten som reklam då mottagaren inte förhåller sig till det och analyserar det ur en 

PR-synpunkt. På något sätt säger Mazetti att gränserna för vad reklam innefattar har suddats 

ut, då han börjar med att större delen av företagets produktioner är reklam, men syns i andra 

format och på det viset kan inte karaktären av traditionell reklam urskiljas.  

 
Uppfinningsrika kampanjer som är roliga att läsa om. Alternativa sätt för 

marknadsföring. Kommer säkert öka mer och mer. Roligt hur de lyckas få press utan att 
betala för det. (Student, SU) 

 

På grund av att Studio Totals kampanjer är fiktiva och lurar sin publik spelar det ingen roll 

om reklamen fälls eftersom syftet med marknadsföringen redan har uppnåtts. Genom att 

betrakta reklam i ett nyhetssammanhang blir den därför accepterad för att mottagaren tror att 

den har ett sanningsvärde. Samhället förväntar sig att journalister har ett kritiskt öga och har 

gått igenom verifiering, vilket även inbegriper det professionella ansvaret som journalistkåren 

besitter (Curran 1997:98ff). Här menas inte att journalistkåren har gått förbi sitt ansvar av 

kritiskt granskande och engagemang och åtagande för sanningen, utan det är snarare Studio 

Total som har utnyttjat medielogikens givna omständigheter. I tillägg till detta har dagens 

tidspress inneburit att det är viktigt att ha det snabbaste ”scoopet”, vilket har skett på 

bekostnad av den djupgående journalistiken. Detta har Studio Total dragit till sin fördel.  

 

4.4.3 Legitimitet 

För att stöd ska ges för politiska handlingar behövs legitimitet från allmänheten (Strömbäck 

2009:53ff). I intervjun ges ingen förklaring för de val och ställningstaganden Studio Total har 

tagit angående drivkraften till den politiska inriktningen. Många frågor besvarades på 

nedanstående vis: 

 
- Hur insatta var ni (angående situationen i Vitryssland)?  
- Vet inte… 
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När ansträngning inte sker för att möta allmänhetens intressen kommer troligtvis inte många 

att stå bakom de val som tagits. Om engagemang inte visas minskar också legitimiteten och 

budskapen kommer inte att mottas, vilket syns i politiska aktörers roll i samhället då idéer för 

förändring inte når fram utan folkligt stöd.  

 

De flesta mediestudenter anser att det är moraliskt rätt att i vissa fall bryta mot laget i gott 

syfte, men det kan också tolkas som att det måste finnas en legitimitet för Studio Total och en 

medvetenhet kring de konsekvenser som faktiskt uppstod i samband med nallebjörnsaktionen 

(se bilaga 4). Vi kunde också se att de som svarat ja absolut också kände till fler kampanjer 

och den majoritet som endast kände till de politiska kampanjerna var mer tveksamma till 

nallebjörnaktionen (se bilaga 2 & 6). Om endast vetskap av de politiska kampanjerna finns, 

tolkas det som att mer benägenhet finns att kategorisera Studio Total som politisk aktör, vilket 

även medför ett större krav på legitimitet. Majoriteten av de svarande anser att det delvis är 

rätt att bryta mot lagen i gott syfte, men man är mer benägen att svara ja, absolut desto fler av 

Studio Totals kampanjer som finns i medvetandet. Ju fler PR-kampanjer med kommersiella 

syften som mediestudenterna har kännedom om, desto mer positiv bild av Studio Total som 

en PR-byrå har man. Ett annat sätt att se på det är att mediestudenterna inte har samma 

politiska förväntningar på Studio Total, vilket då överhuvudtaget inte kopplas till politisk 

legitimitet. 

 

En större skepsis till företagets politiska aktioner kan utläsas med vetskapen om att de är en 

kommersiell PR-byrå, vilket innebär att den kommersiella bakgrundskunskapen av Studio 

Total påverkar anseendet i frågan. På så vis kan det tolkas som att mediestudenter inte 

legitimerar de politiska aktionerna eftersom de anser att en kommersiell byrå inte har tagit det 

samhällsansvar som en politisk aktör borde gjort.  

 

En ytterligare tolkning är att ju större kunskap mediestudenterna har om Studio Total som 

koncept, gör att de är mer benägna att anse att de politiska kampanjerna är berättigade då de 

har förstått företagets tillvägagångssätt och metoder. I och med detta finns en viss 

förväntningshorisont av spänning och nyfikenhet, vilket passar väl in i Studio Totals image då 

de utför radikala och provokativa gerillamarknadsföringskampanjer.  
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4.5 Normativ etik 

Eftersom den politiska situationen i världen gör att all information inte kan nå ut till alla 

medborgare i samhället, blir det problematiskt när civila i ett demokratiskt samhälle inte har 

all tillgång till det politiska materialet och vill medverka i diskussionen. Då mediernas 

slagkraft och kommunikation är lätt att behärska och den politiska arenan är mer stängd och 

processer är långsammare innebär det att medielogiken kommer att dominera. Aktioner som 

utförs kommer att få olika moraliska värden beroende på vilken normativ etik som handlingen 

bedöms utifrån. Aktionernas utgångsläge har haft demokratiska syften, men konsekvenserna 

som uppkommit är det som kritiserats och som har fått den centrala rollen i diskussionen, 

vilket är ett utilitaristiskt synsätt (John Stuart Mill 1987:16f). 

 
… nu tror jag inte utrikesministern Carl Bildt själv vet särskilt mycket om Vitryssland, i 
och för sig, men även om han gjort det och kunnat allt där så har han inte lyckats med 
något. Tror ofta inte att man behöver veta särskilt mycket, däremot har jag inte sagt att 

man inte gör det.  Man kan nog förändra allt möjligt. (Mazetti 2012-12-07) 
 

Problemet infinner sig när Studio Total inte har granskat det politiska värdet utan endast har 

sett aktionen ur ett marknadsföringsperspektiv. Det medför att de underminerar politiska 

makthavare och aktörer medan Mazetti ser det som att kunskap om verklighetens situation i 

Vitryssland saknas. Utifrån mediernas villkor försöker Studio Total att förändra en politisk 

situation i Vitryssland, utan att ha tillgång till stor kunskap angående det politiska förhållandet 

i landet. Ur ett deontologiskt perspektiv är en handling moralisk och etiskt rätt om de initiala 

motiven är goda om känslorna är positiva och försvarar handlingen (Ahlenius 2004:8).  

 

Har aldrig tyckt om nallebjörnsaktionen. (Student, SU) 
 
Det är kul att det finns men just nallebjörnsgrejen var att gå lite över gränsen, kändes 

mer pubertal än politisk genomtänkt. (Student, SU) 
 

Rätten till fritt tal och att motverka lönediskriminering grundas i demokratiska värderingar 

och principer, vilket i det svenska samhället borde ha accepterats snarare än den kritik kring 

aktionerna som setts i Sverige. Om ett motiv bakom en handling är god borde då inte positiv 

respons erhållas? Dock ses en mer kritisk hållning till aktionerna då situationens komplexitet 

ökat när resultatet av konsekvenserna inte har svarat för de goda initiala motiven. I 

diskussionen måste därför konsekvensetik även ses som en faktor där omgivningens 

reaktioner är centrala.  
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Handlingars etiska och moraliska försvarbarhet bygger utifrån ett utilitaristiskt synsätt på 

konsekvenser och de känslorna som uppstår kring dessa, vilket mäter värdet på handlingen 

(Mill 1987:16f). 

 
Det har ju inte hänt något, vår svenska ambassadör blev kanske utvisad det är liksom 
ingenting. Det kommer folk glömma bort ganska snart. I Vitryssland har det inte hänt 
särskilt mycket. Det är lite mer långsiktigt får man hoppas om det ska hända något. 

Man ska tänka på att situationen där har blivit värre de senaste tjugo åren ungefär, i 
fallande skala. Vi kanske inte har så mycket att förlora. Men om något skulle det vara 

ett större intryck.(Mazetti 2012-12-07) 
 

Det övergripande man ser är att många identifierar Studio Total som en renodlad PR-byrå då 

strategierna är okonventionella och inte lika förekommande som de traditionella PR-

byråernas. Det är här vi kan se att en konflikt uppstår när det är de politiska budskapen är de 

som marknadsförs.  

 

Deras kampanjer gynnar ofta dem själva och deras kunder får själva ta de negativa 
konsekvenserna. Människor utan diplomatiska kontakter bör inte göra aktioner som kan 
påverka detsamma. Vad ST än säger så är de en PR-byrå att tjäna pengar, det går inte 

att komma ifrån. Studio Total kan dra till skogs. (Student, SU) 
 

Då Studio Total med gerillamarknadsföringstekniker kunnat sprida information med hjälp av 

medielogik ses motivet som gott ur ett deontologiskt perspektiv, men ur ett utilitaristiskt 

perspektiv ses inte det initiala motivet som en faktor för en god handling. På grund av att de 

negativa konsekvenserna uppkommit måste analys av dessa ske för att se vad som gjort att det 

goda motivet hamnat i bakgrunden och granska vad som då har skett inom 

informationsprocessen. Det har förståtts att två huvudproblem förekommer med de politiska 

handlingar som Studio Total genomfört, vilka då har förgrenats i kritiska ståndpunkter.  

 
Kulturpartiet tycker jag var en bra rolig idé. Nallarna i Vitryssland är mycket mer 

komplext och problematiskt. (Student, SU) 
 

Sett till nallebjörnaktionen återfinns det ena av huvudproblemet inom den politiska logiken 

där all information om relationen mellan Sverige och Vitryssland inte har funnits tillgänglig. 

Om det inofficiella politiska arbetet varit mer åtkomlig och öppen hade det bidragit till en 

annan bakgrundskunskap och information. Om större informationstillgång erhållits hade 

troligtvis aktionen utformats annorlunda och hade resulterat i ett slutled av andra 

konsekvenser. 
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Byrån förmedlar en känsla av att inte ha koll på konsekvenserna de åstadkom i 
Vitryssland. Enligt medier blev personer fängslade när PR-byrån planerar nästa fest. 

Typ. Det är ocharmigt! (Student, SU) 
 

Det andra problemet återfinns med utgångspunkt i medielogiken och består av att Studio 

Totals varumärke har fått stå i fokus, vilket därför har gjort att aktionerna har setts ur en 

kommersiell synvinkel. Hade Studio Total agerat som en politisk aktivistgrupp, utan 

kommersiell vinst där varumärket inte varit framträdande, hade troligtvis en mer positiv 

riktning i konsekvensetiken tagits. Med eller utan förändring inom de två huvudproblemen 

som diskuterats förändras inte motivet av den goda moraliska handlingen utifrån den 

deontologiska doktrinen. Däremot om förändring av de två huvudproblemen realiserats, sker 

inom utilitarismen ett maximerande av positiva konsekvenser, vilket kommer att leda till 

lycka för fler människor och ses som en god moralisk handling. När maximering av positiva 

konsekvenser sker kommer också aktörers handlingar inte ses som själviska, vilket bidrar till 

att aktörers egen lycka kommer att tillfredsställas och detta understödjer ett mer framträdande 

motiv (Mill 1987).  
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5. Slutdiskussion  
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5.1 Hur kan Studio Totals image och varumärkesrepresentation förstås 

utifrån ett segment av publiken? 

Gerillamarknadsföring har en radikal innebörd då fenomenet fick genomslag inom 

gatukonsten där graffitti utfördes under olagliga förhållanden. Begreppet 

gerillamarknadsföring är på så vis redan laddat med starka associationer och Studio Totals 

image manifesteras utifrån dessa anknytningar. Studio Totals utgångspunkt i 

gerillamarknadsföringsmetoder formar även en image som provokativ och innovativ PR-byrå. 

Vid denna process har alltså Studio Totals image associerats med spännande 

överraskningsmoment, vilket från publiken också kommer att bli ett krav för att företaget ska 

kunna leva vidare i en konkurrerande reklamvärld. Genom att Studio Totals koncept bygger 

på att publikens förväntan på spänning och överraskning måste infrias, blir kravet även att 

överträffa sig själva och bredda sina egna ramar. Förr existerade gerillamarknadsföring inom 

propaganda och senare inom gatukonsten graffitti, där politiska sammanhang har funnits. Idag 

är begreppet mer etablerat inom reklambranschen och kanske bidrar dagens betydelse mer till 

den image Studio Total anammat från publiken. Företagets provokativa kampanjer har byggt 

dess image och det passar väl in i den mall Studio Total har inom PR. Möjligen vill företaget 

själva associeras till konst- och kulturvärlden då vi sett att avstånd har tagits från PR-

branschen. Med dagens betydelse kommer troligtvis inte den distinktionen att göras då 

mottagare har placerat Studio Total inom PR och tolkning som ett vinstdrivande företag sker. 

 

När en sådan image nu har utvidgats in i den politiska sektorn har en tvetydighet till det 

informationsbärande varumärket skapats, vilket har avlästs i den negativa kritik som 

framkommit. Studio Total är ett litet företag och på så vis också flexibelt, vilket medför att 

skiftande av marknad blir relativt oberoende av en etablerad företagskultur och förändring kan 

ske fort. Vilken är nu dess kärnidentitet?  

 

Det är slutligen svårt att ge en klar bild av Studio Totals image eftersom dess handlingar är så 

pass skilda, då företagets varumärke har synts i olika sammanhang att ambivalens har blivit 

ett faktum. Det har framkommit att fyra olika representationsnivåer av Studio Totals 

varumärke existerar; provokativ med ursprung i graffitti, nytänkande inom en etablerad 

gerillamarknadsföring, en politisk linje och en tvetydighet då kommersiell och ideell 

verksamhet kopplats samman. Det betyder inte att detta skulle vara negativt för Studio Totals 

image, vilken ses som överraskande och är en del av samlade varumärke.  
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5.2 På vilket sätt kommunicerar Studio Total sitt varumärke för att dess 

nyhetsvärde ska bibehållas? 

Studio Totals kreativa arbetsmetoder och kontroversiella kampanjer har tänjt på gränser för 

vad som är acceptabelt gällande kulturella normer och värderingar. Generellt bygger PR på att 

skapa känslor till en produkt, men vad Studio Total har lyckats med är att arbeta i en kreativ 

process som skapar känslor som upprör och förvånar, snarare än att skapa harmoni med 

produkten. Det udda och lite oklara förhållningssätt som produkterna lanseras genom skapar 

en mystik till Studio Totals marknadsföringsstrategi. Nyfikenhet till denna har troligtvis 

bidragit till den ökade mediala uppmärksamheten. Ett ytterligare element är att 

gerillamarknadsföring som koncept ses som provokativt och vågat, vilket har gjort att 

diskussionen florerat i den grad den har. 

 

När gerillamarknadsföring iscensätts nås inte en kontrollerbar målgrupp och då tillkommer ett 

större urval av värderingar. Av denna orsak innebär det att ett brett och skiftande tycke om 

kampanjerna kan utläsas, vilket ytterligare har bidragit till diskussionen. Vad företaget gjort är 

att skapa händelser och fenomen som andra sedan har återberättat, vilket innebär att Studio 

Total inte har behövt betala eller utföra marknadsföringen. Dock kommer inte 

gerillamarknadsföringskampanjer i lika stor utsträckning diskuteras i nyhetssammanhang utan 

en förståelse av medielogik. Studio Total är istället beroende av nyhetsjournalistiken, vilket 

även betyder att det yttre formatet estetiskt inte behöver likna exempelvis tv-reklam och 

annan traditionell reklam. Härmed utnyttjar Studio Total också journalisters behov av 

dramatiska händelser som kan bidra till en ökad lösnummerförsäljning.  

 

Med gerillamarknadsföring som utgångspunkt och en förståelse för hur man paketerar 

kommunikation som en nyhet, har Studio Total gått utanför den traditionella reklamens arena. 

Genom denna kombination har företaget lyckats skapa uppmärksamhet som nått genom det 

mediala bruset för att bibehålla nyhetsvärdet. 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 49 

5.3 På vilka argument grundas den kritik och de utlåtanden som Studio 

Total erhållit? 

Att agera utifrån ett koncept där händelser ska få ett så stort medialt utrymme som möjligt är 

kommersiell marknadsföring, men när politiska aktioner genomförs tillkommer ytterligare 

premisser som måste beaktas. Vad som framkommit är att Studio Total blir ifrågasatta för 

bristande kunskap i samband med de politiska kampanjerna. Problematiken kan utläsas när de 

dramatiska och oförutsägbara politiska aktionerna iscensätts och inte har utarbetats efter en 

långsiktig strategisk plan. Kritiken grundas i att aktionernas konsekvenser inte är lika 

beräkneliga som vid strategiska politiska arbeten, där minimering av oförutsägbara risker sker 

och legitimitet redan finns från allmänheten. Företaget har en etablerad status som en rolig 

och kreativ PR-byrå, men inte status och folkligt stöd som politisk aktör. Legitimitet erhålls 

genom att ha goda kunskaper inom det aktiva området, men negativ kritik har uppkommit då 

Studio Total vanligtvis agerar på en kommersiell arena. Är Studio Total politiska aktivister 

eller en PR-byrå? När Studio Totals handlingar kommer till allmänhetens kännedom skapas 

företagets image. Utifrån den förväntningshorisont allmänheten har på aktörers beteende, sker 

kategorisering för att lättare kunna applicera normer och krav som råder för fältet, vilka 

innefattar ICC:s regler inom reklam och marknadskommunikationen.  

 

Eftersom negativ kritik riktats mot företagets politiska aktioner kan vi dra en slutsats att 

Studio Total i dagsläget är kategoriserade och har en image som PR-byrå. Allmänheten anser 

alltså med denna kategorisering att företaget inte har tillräcklig information för att agera på 

den politiska arenan. Det ställs krav på alla medlemmar i samhället att ta sitt samhällsansvar 

som grundas i legitimitet. Politiska aktörer, offentliga organisationer och kommersiella 

företag har ett större samhällsansvar än enskilda individer då de har större makt och 

inflytande. Kritiken riktas mot Studio Total eftersom politisk status och legitimitet saknas för 

att kunna ta ansvar för konsekvenserna av aktionerna.  

 

Slutligen kan vi konstatera att kritiken grundas i att Studio Total har frångått sitt 

samhällsansvar genom att utan kunskap agerat på en politisk arena där det anses sakna 

tillräcklig information. Kritiken grundas även i att den vid inledning av sin kommersiella 

karriär utmanat ICC:s regler och när en ideell sådan även utformats har oförståndet och 

kritiken till Studio Totals syften blivit större, eftersom dess motiv inte längre är lika tydliga. 

Det har dock framkommit att en del mediestudenter har en större öppenhet till sådana 
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förfaranden och anser att handlingarna är försvarbara utifrån ett utilitaristiskt synsätt, vilket 

ytterligare bidrar till uppfattningarnas ambivalens som riktas mot Studio Total.  

  

 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då studien kring Studio Totals image ger svar och tankar kring mediestudenters uppfattningar 

till företaget, vore fortsatt forskning lämplig att föra utifrån ett större och bredare segment 

utav publiken. Förslagsvis skulle det vara intressant att se hur Studio Totals marknadsimage 

ses ur ett kundperspektiv, PR-branschens perspektiv och en representativ del av allmänheten. 

Då denna studie även har kommit fram till att företaget gärna sammankopplas och identifieras 

med kulturvärlden, skulle en ytterligare studie vara tänkvärd kring hur Studio Totals aktioner 

skulle uppfattas ur en kulturell synvinkel. Det skulle även vara intressant att analysera varför 

kategorisering utgör en distinkt skillnad, eftersom skilda normer och regler kommer att 

appliceras och tas i beaktning och om dessa får andra konsekvenser ur ett utilitaristiskt 

perspektiv.  
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5.5 Personlig kommentar från författarna 

Det kan skönjas tydlig kritik till Studio Totals naivitet genom sättet att blanda humor och 

politik, eftersom att företaget inte har tagit det samhälleliga ansvaret seriöst. Detta innebär 

inte att vi anser att Studio Total borde lämna den politiska arenan, utan har genom de politiska 

aktionerna visat att politisk aktivitet möjligen borde existera i andra informationskanaler. 

Effekterna av Studio Totals metoder är möjligen ett bevis på att den äldre politiska 

kommunikationsmodellen borde förnyas, då vi sett att uppmärksamhet kring aktionerna ändå 

har fått ett otroligt stort genomslag.  

 

I USA är exempelvis ofta företag inte rädda för att profilera sig politiskt utan politisk och 

ideologisk grundsyn är en del av organisationen. I Frankrike föddes de demokratiska 

principerna i en revolution och det synsättet återspeglar landets samhälle och även hur 

fransmännen ser på förändring. De senaste åren har sociala medier verkat som kanal för att 

sprida politiska budskap, vilka har uppvisat odemokratiska förhållanden i länder som har varit 

relativt slutna. Dessa har spridits som en löpeld runt om i världen, vilket har lett till 

uppmärksamhet och förändring.  

 

Vi är medvetna om att generalisering sker, men internationellt sett sker en mer dynamisk och 

hätsk partipolitisk diskussion och kanske borde mer radikala och kontroversiella kampanjer 

bidra till att fler diskussionsämnen kommer till ytan i Sverige. Det Studio Total har visat är att 

företaget vågar ha åsikter och även vågar att ställa sig mot diktatoriska regimer, vilket inte har 

varit centralt i den kritiska debatten. Den negativa kritiken skapar dock nyanser av flera 

värderingar och kritiken är legitim i det att Studio Total har agerat naivt, men vi vill även 

belysa Sveriges syn på politisk neutralitet där försiktighet premieras, snarare än konflikt.  

 

Om folk levde och tänkte fritt och agerade från sitt hjärta så är risken att allt skulle gå åt 

helvete i ”lilla landet lagom”. 
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7. Bilagor 

Bilaga 1 

Enkät angående en PR-byrå 

Vi är två studenter vi Journalistik Medie- och Kommunikationsprogrammet som nu har 

påbörjat vår C-uppsats. Vi kommer att analysera reklambyrån Studio Total och göra en 

kvantitativ enkätundersökning angående dem. Vi är tacksamma för din hjälp i genomförandet. 

1.  Jag är  ☐ Man  ☐ Kvinna 

 

 

2. Känner du till eller har tagit del av nyheter angående nallebjörnssläppet som skedde 

över Minsk i Vitryssland i juli 2012? 

☐ Ja         ☐ Nej  (Svarar du Nej kan du lämna in enkäten. Tack för din medverkan!) 

 

 

3. Nallebjörnssläppet var en aktion för rätten till yttrandefrihet i Vitryssland. På 

nallebjörnarna stod det frihetsmeddelanden med budskap om yttrandefrihet mot en diktatorisk 

ordning i landet. Nallebjörnsläppet skedde från ett flygplan som flög in över vitryskt 

territorium och släppte de 800 nallebjörnarna.  

Tycker du att det är moraliskt rätt att bryta mot lagen i gott syfte? 

☐ Ja, alltid     ☐ Ja, i vissa fall       ☐ Nej, aldrig           ☐ Vet ej  

(Svarar du Nej gå vidare till fråga 5) 

 

 

4. I vidare mening fick aktionen stora konsekvenser för Sveriges relationer till Vitryssland då 

ambassaden stängdes ned och svenska diplomater skickades hem. Tycker du fortfarande att 

det är en berättigad (eller försvarbar) handling?  

☐ Ja, absolut    ☐ Ja, delvis      ☐ Nej, tveksamt    ☐ Nej, absolut inte 

 

  



5. PR-byrån Studio Total har även genomfört andra aktioner. Vilka av dessa känner du 

till? 

☐ Pengabränningen. Gudrun Schyman eldar upp 100,000 i kontanter över en grill. 

☐ Black Ascot. En fiktiv bloggsida med destruktivt konstnärliga inslag för Malmöoperan. 

☐ Arvikafestival kampanj där bl.a. en onanerande tjejs ansikte filmades. 

☐ Sexskolan i Österrike. (fiktiv) väckande av debatt av samhällsfrågor för Yung Industrie. 

☐ Kulturpartiet. (fiktiv) kampanj där partiet konkurrerade med de etablerade. (Riksteatern) 

☐ Hatet till Viggo Cavling. Kampanj mot den etablerade reklamjournalisten. 

 

(Har du kryssat i något eller några av alternativen i fråga 5 ber vi dig vänligen fortsätta med 

enkäten. Annars tackar vi för din medverkan!) 

 

 

 

6. Vad är din uppfattning om kampanjerna som Studio Total genomfört? 

 Kryssa i hur mycket du tycker följande egenskaper stämmer med din uppfattning! 

 Mycket  Medel  Inte alls 

Tvetydig              ☐  ☐ ☐ ☐  ☐ 

Rationell          ☐  ☐ ☐ ☐  ☐ 
Inkompetent     ☐  ☐ ☐ ☐  ☐  

Positiv   ☐  ☐ ☐ ☐  ☐ 
Klar  ☐  ☐ ☐ ☐  ☐  

Irrationell    ☐  ☐ ☐ ☐  ☐                
Seriös    ☐  ☐ ☐ ☐  ☐ 
Oseriös  ☐  ☐ ☐ ☐  ☐            

Negativ  ☐  ☐ ☐ ☐  ☐       
Kompetent ☐  ☐ ☐ ☐  ☐ 

 

 

 



7. Vilka känslor får du generellt sett till företaget (Studio Total) utav dessa kampanjer? 

          Mycket       Medel                       Inte alls 

Glad              ☐  ☐ ☐ ☐  ☐ 

Upprörd          ☐  ☐ ☐ ☐  ☐ 

Passion     ☐  ☐ ☐ ☐  ☐  
Hat   ☐  ☐ ☐ ☐  ☐ 

Oberörd  ☐  ☐ ☐ ☐  ☐  
Kärlek    ☐  ☐ ☐ ☐  ☐                
Irritation    ☐  ☐ ☐ ☐  ☐ 

Exalterad ☐  ☐ ☐ ☐  ☐            
Förakt  ☐  ☐ ☐ ☐  ☐       

Ilska ☐  ☐ ☐ ☐  ☐ 

 

 

8. Skriv gärna till ytterligare värderingar och/eller tanke kring PR-byrån Studio Total. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Vi tackar så hemskt mycket för din medverkan! 

Mvh Maria Eriksson och Charlotte Frandell 
 



Bilaga 2 

Hur många av Studio Totals aktioner mediestudenterna känner till  

 

 

 

Aktioner 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 1 ,4 ,7 ,7 
1 56 21,9 38,4 39,0 
2 44 17,2 30,1 69,2 
3 30 11,7 20,5 89,7 
4 12 4,7 8,2 97,9 
5 2 ,8 1,4 99,3 
6 1 ,4 ,7 100,0 

Total 146 57,0 100,0  

Missing System 110 43,0   

Total 256 100,0   

 

 

  



Bilaga 3 

Vilka av Studio Totals aktioner mediestudenterna känner till. 

 
Pengabränningen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ja 136 53,1 93,8 93,8 
Nej 9 3,5 6,2 100,0 

Total 145 56,6 100,0  

Missing System 111 43,4   

Total 256 100,0   

 

 
BlackAscot 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ja 35 13,7 24,3 24,3 
Nej 109 42,6 75,7 100,0 

Total 144 56,3 100,0  

Missing System 112 43,8   

Total 256 100,0   

 

 
Arvikafestivalen 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ja 64 25,0 44,4 44,4 
Nej 80 31,3 55,6 100,0 

Total 144 56,3 100,0  

Missing System 112 43,8   

Total 256 100,0   

 

 
  



 
Sexskolan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja 27 10,5 18,8 18,8 
Nej 117 45,7 81,3 100,0 

Total 144 56,3 100,0  

Missing System 112 43,8   

Total 256 100,0   

 

 
Kulturpartiet 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ja 27 10,5 18,8 18,8 
Nej 117 45,7 81,3 100,0 

Total 144 56,3 100,0  

Missing System 112 43,8   

Total 256 100,0   

 

 
HatetVC 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ja 9 3,5 6,3 6,3 
Nej 135 52,7 93,8 100,0 

Total 144 56,3 100,0  

Missing System 112 43,8   

Total 256 100,0   

 

CROSSTABS 

  /TABLES=Moraliskträtt Berättigadhandling BY Pengabränningen 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=PHI 

  /CELLS=COUNT COLUMN 

  /COUNT ROUND CELL. 

 



Bilaga 4 

Är det moraliskt rätt att bryta mot lagen i gott syfte? 

 

Moraliskträtt 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ja, alltid 17 6,6 9,9 9,9 
Ja, i vissa fall 146 57,0 84,9 94,8 
Nej, aldrig 2 ,8 1,2 95,9 
Vet ej 7 2,7 4,1 100,0 

Total 172 67,2 100,0  

Missing System 84 32,8   

Total 256 100,0   

 

 

 

Bilaga 5 

Är aktionen i Vitryssland en berättigad handling, när gott syfte var det initiala motivet? 

 
Berättigadhandling 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Ja, absolut 33 12,9 19,5 19,5 
Ja, delvis 95 37,1 56,2 75,7 
Nej, tveksamt 35 13,7 20,7 96,4 
Nej, absolut inte 6 2,3 3,6 100,0 

Total 169 66,0 100,0  

Missing System 87 34,0   

Total 256 100,0   

  



Bilaga 6 

Hur stor andel aktioner mediestudenter känner till jämfört med om de tycker att det är 

moraliskt rätt att bryta mot lagen i gott syfte.  

 

Moraliskträtt * Aktioner Crosstabulation 
 Aktioner 

0 1 2 3 4 5 

Moraliskträt
t 

Ja, alltid 

Count 0 4 4 1 5 0 
% within 
Moraliskträtt 

0,0% 28,6% 28,6% 7,1% 35,7% 0,0% 

% within Aktioner 0,0% 7,3% 9,1% 3,4% 41,7% 0,0% 
% of Total 0,0% 2,8% 2,8% 0,7% 3,5% 0,0% 

Ja, i vissa 
fall 

Count 1 46 39 27 7 2 
% within 
Moraliskträtt 0,8% 37,4% 31,7% 22,0% 5,7% 1,6% 

% within Aktioner 100,0% 83,6% 88,6% 93,1% 58,3% 100,0% 
% of Total 0,7% 31,9% 27,1% 18,8% 4,9% 1,4% 

Nej, aldrig 

Count 0 2 0 0 0 0 
% within 
Moraliskträtt 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

% within Aktioner 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
% of Total 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Vet ej 

Count 0 3 1 1 0 0 
% within 
Moraliskträtt 

0,0% 60,0% 20,0% 20,0% 0,0% 0,0% 

% within Aktioner 0,0% 5,5% 2,3% 3,4% 0,0% 0,0% 
% of Total 0,0% 2,1% 0,7% 0,7% 0,0% 0,0% 

Total 

Count 1 55 44 29 12 2 
% within 
Moraliskträtt 0,7% 38,2% 30,6% 20,1% 8,3% 1,4% 

% within Aktioner 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
% of Total 0,7% 38,2% 30,6% 20,1% 8,3% 1,4% 

 

Moraliskträtt * Aktioner Crosstabulation 
 Aktioner Total 

6 
Moraliskträtt



 Ja, alltid 
Count 0 14 
% within Moraliskträtt 0,0% 100,0% 
% within Aktioner 0,0% 9,7% 

 

 % of Total 0,0% 9,7% 

Ja, i vissa fall 

Count 1 123 
% within Moraliskträtt 0,8% 100,0% 
% within Aktioner 100,0% 85,4% 
% of Total 0,7% 85,4% 

Nej, aldrig 

Count 0 2 
% within Moraliskträtt 0,0% 100,0% 
% within Aktioner 0,0% 1,4% 
% of Total 0,0% 1,4% 

Vet ej 

Count 0 5 
% within Moraliskträtt 0,0% 100,0% 
% within Aktioner 0,0% 3,5% 
% of Total 0,0% 3,5% 

Total 

Count 1 144 
% within Moraliskträtt 0,7% 100,0% 
% within Aktioner 100,0% 100,0% 
% of Total 0,7% 100,0% 

 

 
Symmetric Measures 

 Value Asymp. Std. 
Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,165 ,076 -1,997 ,048c 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,173 ,085 -2,087 ,039c 
N of Valid Cases 144    

 

a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation. 

 
CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Aktioner Moraliskträtt 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /STATISTICS XPROD 

  /MISSING=PAIRWISE. 



Bilaga 7  

Känslor kopplade till hur många aktioner mediestudenterna känner till 

 

Report 
Aktioner Rationel

l 
Positiv Klar Seriös Kompeten

t 
Glad Passion Kärlek 

0 

Mean 1,00 3,00  3,00 5,00 1,00 1,00 1,00 

N 1 1  1 1 1 1 1 

Std. 
Deviation . . 

 
. . . . . 

1 

Mean 2,70 2,64 2,82 2,89 2,91 2,73 2,20 1,61 
N 43 45 44 45 44 45 46 44 
Std. 
Deviation 1,013 1,090 1,147 1,283 1,254 1,095 1,204 ,813 

2 

Mean 2,63 3,07 2,72 3,07 3,29 2,98 2,44 2,00 
N 43 42 43 43 42 42 41 41 
Std. 
Deviation 

,787 ,894 ,854 1,078 ,891 1,179 1,246 1,072 

3 

Mean 2,73 3,10 2,63 3,17 3,13 3,07 2,14 1,83 
N 30 30 30 30 30 30 29 30 
Std. 
Deviation 1,285 ,845 1,098 1,053 1,074 1,230 1,217 ,986 

4 

Mean 3,42 3,58 3,08 3,25 3,91 4,00 3,00 2,55 
N 12 12 12 12 11 12 12 11 
Std. 
Deviation 1,084 ,900 1,084 1,055 1,044 1,128 1,279 1,440 

5 

Mean 2,00 3,50 2,00 3,50 4,00 3,50 2,00 2,00 
N 2 2 2 2 2 2 2 2 
Std. 
Deviation 

1,414 ,707 1,414 ,707 1,414 ,707 1,414 1,414 

6 

Mean 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 
N 1 1 1 1 1 1 1 1 
Std. 
Deviation . . . . . . . . 

Total 

Mean 2,73 2,99 2,76 3,05 3,21 3,01 2,33 1,88 
N 132 133 132 134 131 133 132 130 
Std. 
Deviation 

1,047 ,981 1,035 1,126 1,114 1,197 1,232 1,039 

 

  



Fortsättning bilaga 7 

Report 
Aktioner Exalterad Oberörd 

0 
Mean 1,00 1,00 
N 1 1 
Std. Deviation . . 

1 
Mean 2,07 2,69 
N 45 45 
Std. Deviation 1,095 1,145 

2 
Mean 2,35 2,57 
N 40 42 
Std. Deviation 1,189 1,309 

3 
Mean 2,27 2,67 
N 30 30 
Std. Deviation 1,081 1,155 

4 
Mean 3,08 2,08 
N 12 12 
Std. Deviation ,996 ,793 

5 
Mean 2,50 2,00 
N 2 2 
Std. Deviation ,707 1,414 

6 
Mean 4,00 3,00 
N 1 1 
Std. Deviation . . 

Total 
Mean 2,31 2,57 
N 131 133 
Std. Deviation 1,136 1,176 
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Intervjuguide 

 

Tema 1 - Företaget 
1. När/hur grundades företaget?  

2. Bakgrund, utbildning, erfarenheter 

3. Grundidé till Studio Total? 

4. Har er grundtanke kring politik och reklam ändrats? 

5. Hur mycket påverkas ni av kritik till era kampanjer?  

 

Tema 2 - Image och identitet 
1. Fanns en utstakad strategi från början som fortfarande är aktuell, i samband med 

kampanjerna? 

2. Hur ser ni på traditionell reklamproduktion? 

3. Vad tror ni folk tycker om er? Sverige vs utlandet? 

4. Vi har förstått att ni känner er besläktade med kulturvärlden, vilken del av denna? 

 

Tema 3 - Etik & moral 
1. Hur ställer ni er till de konsekvenser som uppkommit efter de kampanjer som gjorts? 

Exempelvis försämrad relation mellan Sverige och Vitryssland? 

2. Hur långt anser ni att man kan gå för att nå ut med sitt budskap, var går er gräns? Har 

ni följt upp vad som skedde med de Anton Surjapin?  

3. Hur ställer ni er till dagens okritiska journalistik? 

 

Tema 4 - Kunder 
1. Hur väljs de? Väljer de er? 

2. Avstår ni erbjudanden på grund av vilka de är och vad de står för? (I så fall vilka?) 

3. Vad vill ni som PR-byrå inte göra? 

4. Vilken är er åsikt om andra svenska PR-byråer? Svenska byråer vs utländska? Vilka 

identifierar ni er mer med? 

5. Förebilder? Politiska förebilder? Andra? 

 

  



Tema 5 - Kampanjerna 
1. Varför är det viktigt för er att ha en politisk agenda som PR-byrå då ni vet att detta kan 

medföra att ni förlorar kunder? 

2. Vad är ni mindre nöjda med utefter de effekter som uppkommit efter en kampanj? 

3. Känner ni er som aktivister eller/både okonventionella PR-konsulter? Hur? 

4. Har ni handlande i beredskap vid konsekvenser av kampanjerna, exempelvis 

nallebjörnssläppet? 

5. Då ni alltid tycks överträffa er själva, hur går man vidare, tänjs gränser?  

6. Hur ställer ni er till det rykte ni har inom branschen då kraven på er öka att chockera? 

7. Ryktet som lurande PR-byrå? (detta fick konsekvenser under nallebjörnssläppet då ett 

uttalande av Tomas gjorde för att styrka bevisen för att den ens hänt).  

8. Vad tycker ni egentligen om Viggo Cavling? 

9. Vill ni göra det här förevigt? Är det här den slutgiltiga planen? 

10. Vilka attribut skulle du vilja tillskriva Studio Total? 

11. Varför är det så essentiellt att skilja sig från mängden? 

12. Efter att vi har studerat er ett tag så har ni goda grundtankar med era kampanjer (FI). 

13. Varför når inte det den svenska publiken och PR-branschen, varför överskuggar det 

negativa det positiva? (kundlojalitet). 

 

Tio snabba frågor – med motivation utifrån ST 

Sex pistols - The Clash? 

Marilyn Monroe – Pamela Anderson?  

Andy Warhol – Banksy (Brittisk streetstyleartist)? 

Woody Allen – David Lynch? 

Idi amin – Pol Pot? 

Charles Manson – Ulf Ekman (livets ord)? 

Virginia Wolf – Nelson Mandela?  

Alexander McQueen – Karl Lagerfeld 

Kim Jong-Il – George W Bush  

Exploatera/hänga ut ledsna barn på Youtube – PSY (Gangnam style) 
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Parodibild 
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A Letter to Aleksander Lukashenko 

Dear Aleksander Lukashenko 

 

It's been a month since we flew over your capital to drop teddybears and weeks since our last 

letter to you, so we thought it's time we got in touch again. A lot has happened. You have 

fired two of your highest ranking Generals, talked a lot about us on Belarusian TV and even 

invited us to visit your KGB in Minsk. Flattering as it is for a small advertising agency to get 

this kind of attention from a real live dictator (especially since there are not so many of you 

bona fide dictators left) there are some details we need to discuss. 

 

* Firstly, the invitation from KGB only tells us to come to Minsk "within 10 days" or we'll 

"face two years correctional work". It doesn't say why we are summoned. Actually, 

threatening someone with correctional work if they don't accept your invitations is considered 

bad manners. But we get it. You and your KGB are old fashioned. I mean, you've been 

summoning people for like a hundred years without reasons. Hell, you've executed people 

without reasons. Anyway. This is actually not a major issue, just a suggestion for next time.  

 

* Secondly, we have the question of were we should meet. We'd planned on the swedish 

embassy. Neutral ground, diplomatic immunity, all that. Then, in a sudden spat of bad 

temper, you deported our ambassador and shut down the embassy. Again Alexander- it's ok! 

Everyone can have a bad day. But then you changed the meeting place to KGB headquarters- 

"Amerikanka" as the Belarusians call it. We do not want to fuzz, but to change the location 

from the cozy back garden of an embassy to a concrete bunker where people have been 

tortured for a hundred years does not seem a fair replacement.  

 

* Thirdly there is the issue of our demand for immunity. Your response to this has been that 

we shall be treated with the "same justice that KGB treats all suspects, witnesses and 

victims." Might we guess that is your sense of humor? Anyway it sure sounds funny to assure 

to be treated at all by a police force that is ranked as Europe's most corrupt and brutal by 

organizations such as Amnesty International. "That's equal treatment for you" as Stalin said 

when he burned down the entire village. 

 

 



* Fourthly, and this is actually sort of serious, we have received a number of threatening 

mails and phone calls. There has been hacking attacks on our email system and all the trails 

leads to…the KGB. Of course, again, you will think "whats the problem?". Isn't that normal 

procedure to threaten or torture someone when they badmouth the dictator? Yet however 

crazy this might seem, this is all new to us. In Sweden the police is not allowed to either 

threaten, kill or torture people.  

 

To sum it up, all these small issues have made us lose our  appetite to come and visit you. Still 

we DO feel bad for making people laugh at you and your super-expensive air defense. So 

what could we do? Then it hit us. Why don't YOU come and visit US? So: 

 

Studio Total hereby proudly invites the Dictator Aleksander Lukashenko to our house in 

Skåne, Sweden. We will arrange and pay for lodging,  food, taxis and all that. We will also, as 

we promised, tell you everything you want to know on how to cheat your expensive air 

defence systems.  

 

Our only demands is that you behave as politely as you can. (No threats of torture and the 

likes) and that you release all the political prisoners in Belarus. We've enclosed a list of 15 of 

them below this letter. There are of course many more of them, but we'l sort that out later.  

 

We've also spoken to the swedish foreign office about sponsoring your air ticket. They 

couldn't promise anything- "It normally doesn't work that way" they said, and of course you'll 

agree. But Hey! How about forgetting how things normally work for once. I mean, you've 

been dictator now for what, 20 years? And what did that bring you? A lot of sweaty 

handshakes, people laughing at you and the serious possibility to go down like Kadaffi if you 

continue threatening and jailing everyone that disagrees. Anyway, if the foreign office doesn't 

pay up, we will. That's our promise! Now I'm sure people will say that we try to make fun of 

you. That's not true, and anyway, you are much better at that than we could ever be. So what 

do you say? Will you come and see us? 

 

Best Regards Studio Total 

PS. Notice how we didn't use any threats at all. No "putting you in a camp if you don't 

respond within five days". And that's although our crime consists of dropping some cuddly 

teddybears while yours are oppressing a country for 20 years. And finally, be sure to like us 

on Facebook well in time before the meeting!  
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A Letter to Studio Total 

Dear Studio Total 

It's been 4 days since we contacted you for the first time and sent you an email regarding an 

interview with you. Nothing has happened. You haven’t answered our emails nor our plea for 

a meeting. It is not flattering for two young optimist media students to be ignored in this very 

abrupt and inconsiderate way. Especially since there are not so many of you bona fide guerilla 

marketing agencies on the planet, there are now some details we need to discuss. 

 

• Firstly, the lack of invitation from ST only tells us to proceed our stalking. It doesn’t 

say why we are not summoned. Actually, neglecting our approaches to reach you is 

considered bad manners. But we get it. You as a group keep a highly busy schedule. 

We mean you are active with torturing people with your guerilla campaigns during 

the last years. Hell, you are fooling people with lots of reasons. This is actually not a 

major issue, just a remark on a realization.  

 

• Secondly, we have the question of where we should meet. We’d planned on a cozy café 

in central Stockholm. Neutral ground, diplomatic immunity, all that. Then, in a sudden 

spat of bad temper, you are ignoring us to the fullest. Again Studio Total- It’s ok! 

Everyone can have a bad week. But then still the deliberate discard. We do not want to 

fuzz and we suggest in replacement that you determine the location, if only the ground 

is safe. 

 

• Thirdly, there is the issue of our demand for exposure. Isn’t that accurately what you 

desire? Overlooking us should be seen harshly and severely, when you know exactly 

how it feels. Might we guess that is your sense of humor? Anyway, it sure sounds 

funny to assure, when treated as commons, when our highly educated knowledge is 

unacknowledged. We are on the road working in PR; equality should then be taken in 

consideration.  

 

• Fourthly, and this is actually sort of serious, we have not received a single answer 

from your behalf nor any phone calls, which seriously puts us in a fighting position to 

continue our threats for mutual respect and attention. Of course again you will think 

“what’s the problem?”. Isn’t it normal to give some sort of recognition to two fighting 



little dolls? Yet however crazy this might seem, this is all new to us. In common sense 

it is rude and ill-mannered to ignore a friendly methodology.  

 

To sum it up, all these small issues have not made us lose our appetite to come and visit you. 

Still we feel bad for you that you lost your sensibility in some sort of sense, when people then 

would not take you seriously. Then it hit us. Why don’t we fly to you?  

 

Charlotte and Maria hereby proudly invite ourselves to your territory, wherever that might be. 

We will arrange flight tickets, transport, accommodation and food for ourselves, even though 

arm students as such, have restricted budget. It does actually exist low fare alternatives for 

smart young dolls.  

 

Our only demand is that you behave as politely as you can. (Only an interview without any 

means to struck you down) We have a very peaceful approach with non-harming questions 

about your guerilla strategies.  

 

We have spoken to our lector and tutor, Sven Ross, about sponsoring our air tickets. He 

couldn’t promise anything. “It normally doesn’t work that way” he said, and of course you’ll 

agree. But Hey! How about forgetting how things work normally work for once. We mean, 

you have been a successful PR company for what, 10 years? And what did that bring to you? 

A lot of sweaty handshakes, people laughing at you and the serious possibility to go down 

like Viggo Cavling if you continue ignoring a friendly outcry for an exquisite talk, which 

would lead to a mutual understanding. Anyway, if Sven Ross doesn’t pay up, maybe you 

could? Considering that you are the rich PR agency and we are the poor students, this is an 

easy pay-up for your ignorance. Then we will forgive you. That’s our promise! Now we’re 

sure that people will say that we try to hard to reach you. That’s not true, and anyway, you are 

too magnanimously for that. So what do you say? You will agree to meet us? 

 

Best Regards - Charlotte and Maria 

 

PS. Notice how we like you. “No trash-talking you if you don’t respond in four days”. And 

that’s although our crime only involves in harmful stalking, while yours are a violation to 

common sense. And finally, thanks for liking our spoof photo on Facebook, well in time for 

our meeting! Ten minutes is not agreeable. At least half an hour and we got mutual 

respect and understanding! 
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Parodi på Black Ascot 

 

 
 
TORSDAGEN DEN 15:E NOVEMBER 2012 

Bedragen 

 
 

Det känns som att T kramade mitt hjärta så hårt att blodet 
långsamt sipprade genom fingrarna och rann längst med 
handleden, ett utdraget mord av mina fyra kamrar. 
 
Han ingav förtroende - jag längtade - han svek sitt dyrbara 
löfte om ett möte. Min naivitet lyckades återigen spela mig 
ett spratt. 
 
Nu ligger jag på sängkanten tom på ord, tom på begrepp som kan 
förklara sveket. Min mun är halvöppen och saliven bildar en 
mindre pöl på den kudde mitt tunga huvud vilar på.  
 

a promise is a promise 


