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Sammanfattning 
I en alltmer konkurrensmässig värld, där synbarheten blir allt viktigare, fyller public relations 

en viktig funktion i hur företag finner och behandlar relationer till sina följare. En ny trend är 

att utelämna information i kampanjer för att skapa förvirring och därmed få nyhetsvärde. 

Branschen är delad i huruvida detta är ett etiskt korrekt tillvägagångssätt. I denna studie 

undersöker vi, genom en fallstudie, hur kampanjer av detta slag dels ser ut men även planeras 

med syfte att skapa förståelse för eventuella för- och nackdelar med tillvägagångssättet. 

Studiens teoretiska inramning bygger på att med hjälp av förståelse kring kampanjplanering, 

medias dagordning och vikten av förtroende, ge insikt i hur en PR-kampanj skapar värde 

genom uppmärksamhet. En enkätstudie och en intervjustudie genomfördes för att på ett både 

elementärt och djupare plan få inblick i hur kampanjer av detta slag planeras, genomförs och 

mottas. Studiens resultat visar att flexibilitet i genomförandet av en kampanj är viktigt för att 

kampanjen ska nå målen, att ta plats och skapa uppmärksamhet i media. Resultaten stärker 

även att det finns både för- och nackdelar i att dölja sin avsändare. Studien har aktualiserat 

förståelse för att planeringen måste vara flexibel i relationen till beställare, mål och 

medielandskapet, detta för att kampanjen ska uppnå det den initialt ämnade åstadkomma. 

Mottagarnas nyfikenhet kan vara en accepterad pjäs att spela på eftersom en dold och oviss 

sändare skapar uppmärksamhet genom intresset att besvara nyfikenheten. 

 

 

Nyckelord: PR-kupp, Public Relations, Agenda-setting, Kampanjplanering, 

Marknadskommunikation, Strategisk kommunikation, Planerad kommunikation 
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1. Inledning 
 

1.1 Att luras eller att inte luras? 
Denna uppsats har sin grund i idén om att marknadsföring och reklam är en viktig aspekt i ett 

företags förmåga att utvecklas och i slutändan visa positiva resultat. Till följd av en 

globaliserad och mer sammanknuten värld, där framväxten av internet spelat en viktig roll, 

har marknadsföring förändrats från att synas mest i massmedia till att i större utsträckning, 

genom kreativa lösningar, bygga relationer till sin publik där båda parter får uttrycka sig 

(Gripsrud, 2011). Kommunikationstrender förändras över tid och aktörer finner hela tiden nya 

sätt att kommunicera sina budskap på där ökad effektivitet är en avgörande faktor (McQuail, 

2010; Falkheimer & Heide, 2011). 

Framväxten av Public Relations, hädanefter förkortat PR, har gett företag möjligheten att 

komma närmare sin publik med hur den dagliga driften ser ut och går till. Den transparens 

publiken efterfrågar av företag kan i många fall behöva kommuniceras på ett sätt där 

kommunikationen behöver vinklas för att företaget inte ska framställas som en dålig aktör 

(Theaker, 2004). PR har blivit ett allt mer viktigt verktyg i företags marknadskommunikation 

då en ökad konkurrens och granskande media försvårar användandet av traditionella 

marknadsföringskanaler. Kostnaden för traditionell reklam ökar och effektiviteten av 

densamma minskar varpå efterfrågan på nya kommunikationsmedel naturligt ökar (Karaszi, 

2004; Teixeira, 2014). Då företag är upplysta och tagit till sig av de nya trenderna så har 

användandet av PR ökat kommersiellt varpå det blir svårare att nå igenom bruset och bli en 

nyhet. Kreativitet i PR-arbetet har därför blivit en allt mer synlig företeelse där de mest 

kreativa och, vid första anblicken, häpnadsväckande kampanjerna är de som får mest 

nyhetsvärde (Green, 2010). Denna kreativitet är svår att definiera, men återkommande är att 

kreativt PR-arbete bryter det normala och på så sätt skapar intresse hos publiken. Ett aktuellt 

diskussionsämne är huruvida företag får mörka sanningen i sitt marknadsföringsarbete för att 

på så sätt skapa förvirring, och därför intresse, hos sin publik. PR-branschen utvecklas i en 

riktning där trenden med att chockera inte bara är på uppgång utan redan är här. Under PR-

tävlingen Spinn 2014 så gick priset Årets bästa PR-kampanj till företaget bakom kampanjen 

Dill för Lidl, en kampanj präglad av att marknadsföra en förvirrande bild av företaget för att 

bli en nyhet och på så sätt skapa nyhetsvärde. Vid prisutdelningen hördes kommentarer som 

”Man får inte luras!” och ”Black lurades. Dill lurades inte!” (Dagens Media, 2014). 
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Det är tydligt att åsikterna är delade om vad som egentligen är tillåtet inom branschens 

arbetssätt. Den ovan benämnda kampanjen Black utmärker sig speciellt då denna kampanj 

inte vara hade en dold avsändare, utan även hann bli kapad innan avsändaren avslöjats. Denna 

kapning öppnar upp för en intressant diskussion i hur strategival och kampanjplanering bidrar 

till att kampanjen överlever i ett föränderligt medielandskap.  Smith (2013) menar att 

planering är hjärtat i lyckat PR-arbete där de som bäst kan planera kreativa och effektiva 

strategier har störst sannolikhet att nå PR-arbetets mål. 

Med detta som grund anser vi det intressant att undersöka hur planering och genomförande av 

denna typ av PR-kampanjer går till och vad följderna blir när planerad strategi får en störning. 

Vi ämnar undersöka detta genom en fallstudie av kampanjerna Black av Marabou och Paint it 

Black av AIK. 

 

1.2 Syfte 
Vi ämnar i denna uppsats belysa och analysera vad som har genomförs, planerats och hur 

planeringen har genomförts rent taktiskt, under kampanjernas gång. Det vi finner intressant i 

undersökningen är att närmare studera variationen i vad AIK och Marabou kom att 

åstadkomma med sina respektive kampanjer. Sett till premissen om att de två aktörerna hade 

olika syften och mål med sina kampanjer ämnar vi att undersöka vilka dessa mål var, vad som 

skedde under kampanjerna och varför detta skedde. Vi ämnar med andra ord att med 

kontexten som bakgrund skapa förståelse för kampanjernas händelseflöde, varför de blev som 

de blev och vilka som vann på det inträffade. Vårt syfte är således att undersöka två olika 

aktörer, Marabou och AIK, i deras spelrum för att nå uppmärksamhet. 
 

1.3 Forskningsfrågor 
• Hur gick PR-kampanjen Black till och fick den det genomslag som sändaren hoppats 

på? 

 

• Vilken genomslagskraft fick kampanjerna Black och Paint it black, samt vilken 

avsändare vann mest på uppmärksamheten kring kampanjernas sammankoppling? 

• På vilka sätt skilde sig planerad och realiserad strategi i kampanjernas 

händelseförlopp? 
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1.4 Material och avgränsning 
I vår forskning har empiriskt material samlats in i form av 115 enkätsvar och två intervjuer. 

Enkätsvaren samlades in under perioden 3/12 till 26/12 och intervjuerna har genomförts under 

november och december månad. Teoretiska källor utgörs av både tryckt och internetbaserad 

litteratur inom, för studien, relevanta forskningsområden. Vi har avgränsat oss ifrån att 

semiotiskt undersöka Tommy Nilssons påstådda förvandling då vi, fastän det var en viktig del 

i kampanjens utformning, anser vi att tid och resurser ej varit tillräckliga. 

 

1.5 Disposition 
Vad som följer härnäst är först en presentation av begrepp som är relevanta för studien samt 

massmedias beskrivning av händelseförloppet vi ämnar undersöka. Sedan presenteras lämplig 

teori inom forskningsfälten public relations, kampanjplanering och varumärkeskännedom. 

Därefter följer ett metodavsnitt där vi utvecklar och förklarar studiens forskningsansats, valen 

av kvalitativ samt kvantitativ metod, hur vi gått tillväga samt kritik mot dessa val. I resultat- 

och diskussionsavsnittet presenteras och analyseras material från våra genomförda 

undersökningar. Uppsatsen avslutas med att vi besvarar studiens syfte och ger förslag på 

vidare forskningsmöjligheter. 
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2. Bakgrund 
Vad som följer är en introduktion i ämnet där vi förklarar den bakomliggande kontexten samt 

definierar återkommande begrepp. Här presenteras även medias bild av händelsen vi i 

uppsatsen, genom en fallstudie, kommer att undersöka. 

 

2.1 Den dolda avsändarens entré 
Att hemlighålla vem som ligger bakom en kampanj i syfte att skapa en mystik och därför bli 

något omtalat med ett starkt nyhetsvärde, är något som på senare år blivit allt mer vanligt 

förekommande men strategin är i sig ingenting nytt. Redan under 1920-talet så använde sig 

köpcentret Macy’s av en liknande strategi då man hade ett stort antal svårsålda vita handskar 

till övers. Man anställde 25 stycken välklädda kvinnor som hade på sig de vita handskarna på 

tunnelbanan varpå det snabbt blev ett allmänt samtalsämne och inom kort var samtliga 

handskar slutsålda (Kaikati & Kaikati, 2004). Strategin i fråga kan definieras som dold 

marknadsföring men synen på den verkliga innebörden av dold marknadsföring skiljer sig 

forskare emellan. Cooney (2005) menar att marknadsföringsmetoden ger organisationer ett 

sätt att sända budskap till sin målgrupp utan att det upplevs som reklam. Följaktligen ska det 

alltså ej gå att avläsa sambanden mellan sändare och mottagare, för att budskapen i så hög 

grad som möjligt ska smälta in i det vardagliga, där konsumenter är mer receptiva och inte 

valfritt kan stänga ute reklambudskap (Smith & Kiger, 2005). 

 

Som nämnt i inledningen är PR- och reklambranschen delad i frågan huruvida det är etiskt 

korrekt eller ej att använda sig av dold marknadsföring. Metoden har dock på senare år blivit 

allt mer accepterad då den blivit ett substitut till mer traditionell marknadsföring då kreativitet 

krävs i större utsträckning än vid traditionell reklam och kostnaderna inte behöver bli lika 

höga. Tre faktorer kan sägas spela in på varför traditionell marknadsföring tappat mark mot 

nya marknadsföringsmetoder; en ökad kritik mot traditionell marknadsförings effekter, ökade 

kostnader till följd av svårigheter att nå sin målgrupp, samt den teknologiska utvecklingen 

som gett konsumenterna större chans att själva aktivt välja att inte ta del av reklamen (Kaikati 

& Kaikati, 2004; Adobe, 2014). När valen av varumärken är större än någonsin blir det viktigt 

att kunna locka med något speciellt och sticka ut, här fyller dold marknadsföring en roll i och 

med den mystik som skapas hos konsumenten. Att, genom dold marknadsföring, sprida 

budskap utan avsändare är idag en erkänt effektiv och frekvent använd strategi (Roy & 

Chattopadhyay, 2010). 
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2.2 Definition av begreppet Public Relations 
PR som begrepp går att definiera på många olika sätt och begreppet i sig har en olika klang 

för olika individer. En sak som dock är gemensam vid definitionen av PR är att det tillhör den 

kommunikativa diskursen. PR är således en kommunikativ handling där det främsta syftet är 

att nå ut externt till konsumenter och intressenter. PR handlar därmed om att dels nå ut med 

sin kommunikation men även att överbrygga en relation till meddelandets mottagare. Alison 

Theaker (2004, s. 4) definierade PR i boken ”The Public Relations Handbook” som: 

 

”Konsten att utifrån samhällsvetenskapliga medel analysera trender, förutse dess 
utgång, rådgiva ledare i organisationer och planera handlingsscheman med syftet 
att tjäna såväl organisationen som dess olika publiker.” 

 

I vårt närmande av begreppet definierar vi PR som en handling av kommunikativt slag i syftet 

att som organisation nå ut och skapa eller vårda relationer med sina publiker. För att PR 

därmed ska uppnå sitt syfte innefattar begreppet planering och strategiskt upplägg för att 

skapa eller tillhandahålla förhållanden, förväntningar, attityder och åsikter för de identifierade 

intressenterna av ett meddelande. Inom PR krävs det, i linje med Theakers definition, 

omvärldsanalys och förmåga till att rådgiva och styra meddelanden för att upprätta 

handlingsscheman till den kommunikation som bedrivs. PR är, enligt vår definition, 

relationsbyggande genom kommunikativa handlingar som bedrivs av en organisation, 

avsändaren, i syfte att skapa medvetande och uppmärksamhet hos sin publik. 

 

2.3 Definition av begreppet PR-bluff 
I beskrivningen ovan av PR framgår det att avsändaren eller beställaren är viktig för att 

definitionen av PR ska upprätthållas. För att definiera PR-bluffar är det därmed viktigt att det 

definitionsmässigt avviker från PR. 

 

En bluff innebär att avsändaren mörkas eller att det egentliga budskapet förvrängs. År 2013 

genomfördes tre exempel på PR-bluffar; Tommy Nilssons namnbyte till Black, Frisk och Fris 

kampanj Miss Skinny och Lidl:s tillfälliga pop-up restaurang vid namn Dill. De tre olika PR-

kupperna bär en gemensam nämnare i att den budskapets verkliga avsändare inte avslöjas. 

Söker vi vidare efter en möjlig definition är det oundvikligt att inte undersöka hur media 

benämner fenomenet. I tidningen Metro beskriver Jonas Cramby exemplet med restaurang 
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Dill som ett ”Reklamjippo” (Metro, 2013-10-01). Emanuel Karlsten på DN (2013-09-28) 

beskriver istället en PR-bluff som att ”ljuga i en PR-kupp” och beskriver det som att:  

 

”Hitta på en berättelse som är så magstark, otrolig eller konstig att alla måste 
prata om den.” 

 

Han refererar här till bl.a. Tommy Nilsson och kampanjen Black samt Frisk och Fris kampanj 

Miss Skinny. Även i en artikel ur tidningen Resumé (2014-04-25) skriven av Fredrik 

Hillerborg problematiseras uttrycket PR-bluff. Han hänvisar i artikeln till en kandidatuppsats 

skriven av Rebecka Gustafson från Umeå Universitet med namnet När målet helgar mediet- 

kvalitativ fallstudie av dold viral PR. I artikeln menar han att det som tidigare kallats för PR-

bluffar är kampanjer där man genom att använda en ny arena för sitt budskap velat bevisa 

något genom att dölja den egentliga avsändaren tillsammans med det egentliga budskapet. 

Han menar således att det inte handlar om bluff-PR utan att en mer träffande definition istället 

är dold-PR. Appliceras denna beskrivning av PR-bluffar till det vi tidigare nämnt handlar det 

om att genom ett PR-budskap dölja sin avsändare eller budskap. 

 

2.4 Kampanjernas händelseförlopp i media 
I mars år 2013 drog fotbollslaget AIK igång en stor supporterbaserad kampanj för att 

marknadsföra AIK:s premiärmatch i Allsvenskan 2013 på nya Friends Arena. Kampanjen fick 

namnet Paint it black efter en låt av rockbandet Rolling Stones och gick ut på att AIK-

supportrar, genom sin närvaro och bärande av mörka kläder, skulle färga den nya 

hemmaarenan svart. Kampanjen smyglanserades via sociala medier där tusentals AIK-

supportrar den 11 mars färgade sina profilbilder på Facebook svarta, något som plockades upp 

i massmedia. 

 

Den 18 mars, drygt en vecka efter att AIK:s kampanj uppmärksammats i media, skickades ett 

pressmeddelande ut till olika nyhetstidningar med uppgiften om att Tommy Nilsson skulle 

döpa om sig till ”Black”. Skälet till namnbytet sades vara ett sätt för honom att i och med sitt 

nya namn leta sig tillbaka till sina rötter i hårdrocken och följande gick att läsa i dagsmedier: 

 

”Black är mer än ett namn. Det är ett state of mind. Lite tuffare. Lite mörkare. 
Lite hårdare.”(Expressen 18/3 2013) 
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Namnbytet kom dock att sammanfalla tidsmässigt med AIK:s pågående kampanj och Tommy 

Nilssons sedan tidigare välkända supporterskap för klubben fick media att spekulera i om 

namnbytet egentligen bara var ett inslag i AIK:s kampanj. Aftonbladet spädde på 

spekulationen genom att direkt koppla samman kampanjen med namnbytet: 

 

”Men frågan är om inte Tommy Nilsson bluffar hela svenska folket. Själv är han 
hårdhjärtad AIK:are och just nu pågår kampanjen ”Paint it black” för att locka 
folk till premiären på Friends Arena mot Syrianska (Aftonbladet, 18/3 2013)” 

 

Spekulationerna späddes sedan på genom att Tommy Nilsson på sitt officiella Twitter-konto 

först publicerade ett inlägg som tolkades antyda inblandning i Paint it black. I inlägget skrev 

Tommy Nilsson ”det gnager i min själ” där det med ordvalet gnager spekulerades i om 

Tommy Nilsson egentligen antydde ”Gnaget” som AIK kallas i folkmun. Tommy Nilsson 

förklarade senare under dagen att en ny låt under artistnamnet Black skulle släppas dagen 

efter publicerande av pressmeddelandet. Dagen efter släpptes så en låt från Black. Det rörde 

sig om en svensk cover på Rolling Stones låt Paint it black där sångaren förmodades vara 

Tommy Nilsson. Media plockade upp låten och AIK framstod som avsändaren bakom 

budskapet om Tommy Nilssons namnbyte. 

 

Metro skrev en artikel med rubriken ”Sanningen bakom Tommy Black Nilssons reklamkupp” 

där man även intervjuade AIK:s kampanjansvarige Simon Strand. Genom artikeln fastställde 

Metro att AIK låg bakom namnbytet och på samma sätt gick kulturnyheterna i SVT ut med 

samma nyhet vilket tvingade dem att senare skicka ut en rättelse på Twitter som löd: 

 

”RÄTTELSE: Vi har blivit trippel-lurade av Tommy Nilsson, AIK och internet. 
Ber om ursäkt och utlovar bättring.” (Twitter 19/3 2013)  

 

Kort därefter slogs det dock hål på tesen om att AIK låg bakom namnbytet. Tommy Nilsson 

avslöjade istället i en video att han inte planerade att byta namn utan att det rörde sig om en 

kampanj för Marabous chokladkaka Black. 
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3. Teoretiskt ramverk  
Vad som följer är en redogörelse för lämpliga teorier vi använder oss av för att analysera 

fallstudiens olika moment. Här förklaras hur nyheter får värde, vilka moment som är viktiga i 

planeringen av en kampanj, samt hur varumärken uppfattas. 

 

3.1 Att bli en nyhet 

3.1.1 På dagordningen 
Agenda-setting, eller dagordningshypotesen, har sin utgångspunkt i att det finns ett samband 

mellan de frågor som uppmärksammas i massmedia och vilka politiska sakfrågor som 

allmänheten betraktar som de mest betydelsefulla (McCombs, 2013, s.1). Detta innebär att 

massmedia har möjlighet att bestämma vilka frågor som prioriteras och därmed kan påverka 

den samhälleliga agendan för vilka sakfrågor som lyfts. Allmänhetens förståelse av världen är 

därmed många gånger baserat på vad media väljer att förmedla vilket leder till att medias 

prioriteringar även påverkar allmänhetens prioriteringar av viktiga samhällsfrågor (McCombs, 

2013, s. 2). 

 

Även om media beslutar vad som ska uppmärksammas samt vilka frågor som prioriteras på 

dagordningen så är det ändå publiken som har tolkningsföreträde för vad de tycker är 

relevant. Detta gör att media inte enhälligt kan besluta vilka sakfrågor som är de viktigaste 

utan det måste finnas en kongruens mellan vilka frågor som uppmärksammas och vad 

publiken finner relevant. Detta tydliggjordes i Clinton-Lewinsky skandalen där den 

amerikanska publiken tillslut förnekade skandalens relevans som medietäckande eftersom de 

ansåg att skandalen inte påverkade Clintons prestation i sin politiska verkan (McCombs, 

2013, s. 8-9). Media styr därmed vilka frågor som uppmärksammas men det är genom 

publikens inverkan en fråga betraktas som viktig. Teorin menar dock att olika objekts 

framträdande i media är sammanlänkat med formuleringen av publikens åsikter (McCombs, 

2013, s.11). Detta är utgångspunkten för dagordningsteorin som dock brukar sorteras in i två 

grupperingar, priming och framing, vilka möjliggör två olika former av påverkan och 

förståelse för dagordningen hos mottagaren. 

 

Priming och agenda-setting har teoretiska samband som kan spåras tillbaka till psykologins 

användning av begreppet stimulerad karaktär. Kopplat till denna definition fungerar priming 
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som en verktygslåda för hjärnan i syftet att fungera som en kognitiv process för semantisk 

information, alltså den språkliga betydelsen vid tolkningen av ett tecken där priming är ett sätt 

att skapa en associerad respons. Den associerade responsen aktiveras när mottagaren av 

information skapar minnesspår i medvetandet som sedan influerar hur efterkommande 

information tas emot (Scheufele 2000, s. 299). När vi ska förstå något nytt kopplar vi därför 

det nya och okända till något som vi redan känner till och har kunskaper om. Nyinkommen 

information präglas därför alltid av det vi redan känner till. Vårt informationssamlande 

bygger därför på vår tillgänglighet att själva skapa förståelse för hur något fungerar 

(Scheufele et al., 2000, s. 299). Varje ny information präglar således den efterföljande 

informationen som kommer. Inom reklam och PR är därför priming en viktig aspekt att 

värdera vid dels specificering av målgrupp men även i formulerandet av budskapet, i syfte att 

nå de implicita associationerna mellan vad publiken redan känner till och hur de ska placera 

den nytillkomna informationen. Vår association till saker bygger därmed på implicita 

tankescheman som konstruerats med hjälp av undermedvetna minnen i form av minnesspår. 

Associationerna i vårt undermedvetna minne skapar därmed även åsikter till hur vi ser på 

saker som vi exponeras inför varje dag (Scheufele et al., 2000, s. 300). En norm eller ett 

samhälleligt skapat förhållningssätt till exempelvis reklam påverkar även vårt åsiktsbeslut och 

implicita associationer till något vilket i vidare bemärkelse även talar om för oss vad som är 

viktigt och därför även ska uppmärksamma.  

 

Framing handlar om vårt sätt att, likt priming, ta till oss av ny information genom att knyta 

an den nya informationen till ramar vi redan har konstruerade i vårt sinne inom vilka ramar vi 

sedan sorterar information (Scheufele et al., 2000, s. 300). Utgångspunkten är således att 

ingen människa kan förstå hela världen fullt ut och våra tolkningsscheman är därmed vårt 

primära ramverk i vilket vi tolkar och förstår det nya (Scheufele et al., 2000, s. 301). Vi 

förstår därför olika delar utifrån en helhet som vi själva konstruerar i vårt eget medvetande. 

Ramverken som hjälper oss att skapa förståelse för nya saker kan sedan delas in i 

undergrupper i syftet att lokalisera, identifiera och märka informationen vid namn för att 

sortera den nya informationen innanför olika ramar. Ramarna påminner därmed om hur vi 

förstår en diskurs genom att vi tar till oss av ny information genom att placera det inom en 

diskurs som vi redan har tydlig förståelse för. Det handlar i slutändan om ett sätt att 

strukturera varje mottagen information inom ramar för något vi redan känner till genom att 

använda sig av existerande ramar för att sortera klustret av ny information inom den ordning 

som finns hos varje individ (Scheufele et al., 2000, s. 301). Inom reklam och PR kan man, 
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genom att bekräfta eller utmana existerande ramar för hur vi sorterar ny information, antingen 

bekräfta eller utmana publikens möjligheter till att acceptera ny information. Ett exempel på 

hur man i en PR-kampanj kan bryta mot vedertagna ramar är exemplet med Lidl och 

restaurangen Dill. Här följer ramarna av Lidl som en kedja med billig lågprismat vilken man 

bryter mot med restaurangen Dill eftersom restaurangen i sig istället associeras med god och 

exklusiv mat. På ett liknande sätt använder media sig av framing för att bekräfta existerande 

ramar genom att paketera meddelanden och koppla dem till tidigare kända händelser. Genom 

att koppla ny information till redan existerande händelser placerar man den nya informationen 

inom redan accepterade ramar för mottagaren (Scheufele et al 2000, s. 301). 

 

3.1.2 Vikten av förtroende 
Enligt medieforskaren L’Etang (2008, s. 49-50) är relationen mellan en organisation och dess 

publik en viktig del i PR-arbete där förtroende ofta är punkten som syftas till att påverkas. 

Förtroendet för en organisation kan påverkas både positivt och negativt vid diverse händelser 

och PR kan ses som ett verktyg för att påverka och styra vilka intryck man vill ska skapas om 

en organisation i utsatt publik. L’Etang menar vidare att en organisations anseende påverkas 

efter hur organisationens förtroende, pålitlighet, ärlighet och äkthet tolkas av publiken. Dessa 

fyra delar går att påverka genom PR-arbete där publikens tolkning och uppfattning alltså 

formas till att ge en organisation ett bättre anseende. 

 

Olika uppfattningar sprids i olika kanaler och de starkaste är de som ofta blir de mest 

påverkande. Därför blir mediers bild av organisationer en stark påverkande faktor till 

organisationers anseende där en bra mediebild kan påverka konsumenter positivt likväl som 

en dålig mediebild kan skada organisationens anseende. Samtlig extern kommunikation 

organisationer kommunicerar bildar tillsammans en grund som konsumenter sedan uppfattar, 

och tillsammans med egna intryck, tolkar för att slutligen skapa en egen uppfattning om en 

organisation. Publikens uppfattning påverkar tillsammans organisationens anseende och 

popularitet. Relationen till slutkunden är därför en av de viktigaste delarna i en organisations 

kommunikationsarbete då relationen till konsumenter direkt påverkar aktieägarvärdet (Payne 

& Frow, 2005). 
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3.2 Planering av kampanj och budskap 

3.2.1 Kampanjplanering och kommunikationens riktning 
Det finns två kampanjtyper där skiljelinjen handlar om vilken målbild kampanjen eftersträvar. 

De olika målbilderna anger ifall man med sin kampanj vill uttrycka olika uppfattningar, kallat 

expressiva kampanjer, eller om syftet är att nå effekter av något slag och då kallas det 

instrumentella kampanjer (Larsson, 2001). 

 

Instrumentella kampanjer kan handla om att stärka och bevara redan existerande attityder eller 

att skapa eller förändra attityder. Effekten nås dock genom att påverka sin målgrupp och 

skillnaden mellan kampanjer och andra marknadsföringsalternativ handlar om kampanjens 

bestämda tidsram för en planerad startpunkt och ett slut (Larsson, 2001). Kampanjernas syfte 

att nå effekt är dock beroende av hur olika omständigheter påverkar dess genomslag. Det 

finns enligt Larsson (2001) fem olika omständigheter som påverkar hur de olika effekterna, i 

en instrumentell kampanj, nås: (1) det är lättare att nå kortsiktiga mål eftersom de lättare går 

att styra, (2) hur media uppmärksammar kampanjen skapar förutsättningar för dess 

genomslagskraft, (3) trovärdigheten hos sändaren påverkar publikens mottagare, (4) många 

och breda kanaler skapar möjligheter för kampanjens synlighet samt (5) kampanjens 

slutgiltiga budskap bör vara kulturellt acceptabelt för att publiken ska ta till sig av det. I 

kampanjerna krävs det således att man har en planerad målbild och kartlagd målgrupp. 

 

Kampanjer har alltid en sändare som vill nå en publik. I denna studie har vi därför valt att 

applicera en befintlig modell på kampanjplaneringen i form av Harold Lasswells 

kommunikationsmodell. Teorin bygger på en linjär funktion där en sändare sprider ett 

budskap via en kanal till en mottagare varpå en effekt av meddelandet ges. Det är ett ensidigt 

utbyte av information där kommunikationen endast sker i en riktning, från sändare till 

mottagare (Fiske, 2002).  Modellen beskrivs därför efter sina fem steg i kommunikationen 

med genom: ”Vem (säger) Vad (till) Vem (genom) Vilken kanal (med vilken) Effekt” (Fiske 

2010, s. 48). Ett budskap som sänds utan avsändare, i en irrelevant kanal och utan mottagare 

kommer troligtvis att få en oerhört begränsad effekt då viktiga delar i ett lyckat 

kommunikationsutbyte saknas. 
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(Lasswells modell förenklad) 

 

Grunden för modellen bygger på att alla fem steg finns och kan spåras. Modellens 

enkelriktade funktion har likheter med Grunigs (1984) tankar om dubbelriktad asymmetrisk 

kommunikation, där obalansen i förhållandet mellan sändare och mottagare sätter stopp för en 

omedelbar ömsesidighet i kommunikationen. Målet med enkelriktad kommunikation är 

således att inte ha ett ömsesidigt utbyte utan istället fokusera på att, med ett starkt budskap 

och via förtroendeingivande kanaler, påverka attityder hos budskapets mottagare i linje med 

målet för en instrumentell kampanj. Dagens kommunikationslandskap är dock i ständig 

förändring (McQuail, 2010) vilket innebär att det enkelriktade perspektivet från sändare till 

mottagare gör att budskapet i sig hamnar i skuggan. Istället präglas kommunikationen av att 

budskapet inte längre betraktas som oberoende av sin sändare eller mottagare utan 

meddelandet i sig bestäms utefter interaktionen mellan sändare och mottagare. Sändarens 

intention med meddelandet och mottagarens tolkning av budskapet belyses därmed allt mer 

noggrant. Människor är av naturen olika och erfarenheter och bakgrunder spelar dels in på hur 

mottagaren tolkar budskapet vilket även skapar förutsättningar för sändarens möjligheter att 

nå rätt adress. Detta skapar därmed en ömsesidig kommunikationsprocess där relationen och 

förtroendet mellan de två parterna blir viktiga beståndsdelar (Larsson, 2001). 

 

3.2.2 PR-konsulten som budskapets användare 
I de kampanjer vi undersökt är PR-konsulten den som formulerar vad som ska sägas och även 

bestämmer kommunikationens riktning. PR-konsulten är den som står ansvarig för budskapet 

och är därmed kommunikatören i sammanhanget. PR-konsulten har i planeringen av 

kampanjer och uttalanden ansvaret för en organisations varumärke och relation till dess 

slutkunder och det är viktigt att kommunikationen mellan konsult och organisation är av god 

kvalitet så att de tillsammans kan nå de uppsatta målen. En ömsesidigt bra relation uppnås 

mellan organisationen och PR-konsulten när båda parterna har högt förtroende för varandra 
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och är med på spelreglerna som satts för samarbetet (Canary & Spitzberg, 1989). PR-

konsulter är idag viktiga beståndsdelar i större organisationers externa kommunikation där de 

får relativt fria roller (Davis, 1995). Detta är ett resultat av det ökade förtroende de som 

utmärker sig fått som följd av bra arbete PR-konsultens relation till sin uppdragsgivare blir 

här central där ett väl utfört arbete kan leda till ökat förtroende och därmed ytterligare 

uppdrag. Detta innebär att gemene PR-konsult inte i onödan går långt utanför det normala i 

sitt arbetssätt och kanske lämnar de mest kreativa tankarna utanför (Furusten & Garsten, 

2005). 

 

För att förstå sin publik behöver PR-konsulten kunna svara på frågor om sin publik, dessa 

standardfrågor bestämmer riktningen för kommunikationen och ses som rutiner för att ringa in 

vem som är meddelandets mottagare. De fem rutinfrågorna som PR-konsulten brukar besvara 

är: Vad, gällande produkten, behöver publiken känna till?; vad vill publiken veta?, vad känner 

den redan till?, vad kommer de att förstå om produkten?, vad kommer de inte att acceptera? 

(Windahl & Signitzer, 2009, s. 168). 

 

Utifrån dessa frågor kan en kommunikatör besluta hur mycket som ska framgå i kampanjen 

och hur beställarens produkt presenteras. Trots att dessa frågor är väldigt grundläggande så är 

de trots allt väldigt viktiga för att konsulten ska kunna förstå sin mottagare och uppfylla 

målen från sin beställare. 

 

3.2.3 Budskap, Storytelling och sändaren i centrum 
Meddelandet har en central positionering i Lasswells modell mellan den som säger något och 

den som tar del av det. Meddelandet binder samman sändare och mottagare och är därmed det 

som utgör kommunikationen två parter emellan. Utifrån denna förklaring går det att tolka det 

som att meddelandet utgör sin egen existens. Detta kan dock vilseleda kommunikationens 

syfte eftersom meddelandet egentligen tillhör sändaren, då sändaren bestämmer hur budskapet 

ska utformas och på detta sätt försöker ge det en betydelse (Windahl & Signitzer, 2009, s. 

178). Meddelandet speglar därför sändarens motiv och är till följd av detta bundet till den 

anledning som gör att det skickas ut även om mottagaren själv sedan tolkar budskapet. 

Meddelandets olika syften kan därför bero på tre olika faktorer som baseras på sändarens vilja 

med budskapet (Windahl & Signitzer, 2009, s.179). Den första faktorn är sändarens bild av 

mottagaren vilket man kan se genom att undersöka valet av språkbruk, symboler, metaforer 
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och argumentation som sändaren använder. Den andra faktorn är att undersöka mottagarens 

möjliga reaktion till meddelandet vilket görs genom att genomsöka innehållets eventuella 

effekt på mottagaren och på så sätt försöka fastslå vilket syfte sändaren har, detta är dock mer 

antaganden än vetenskapliga förutsägelser. Den tredje faktorn är det kulturella klimatet i 

samhället där man genom att undersöka formen på reklam och dagstidning försöker fastställa 

klimatet för samhällsdebatt och vad som prioriteras på samhällets agenda och sedan koppla 

det till hur meddelandet har utformats (Windahl & Signitzer, 2009, s. 179-180). 

 

Beroende av de olika faktorerna måste dock sändaren alltid utgå ifrån att meddelandet 

kommer att se annorlunda ut för mottagaren. Vad som är relevant i ett budskap kan därmed 

skilja sig från sändare till mottagare (Windahl & Signitzer, 2009, s. 181). I en planerad och 

kampanjbaserad kommunikation måste man därför ha i åtanke att ett meddelandes innehåll 

kan tolkas på olika sätt för avsändare och mottagare, vilket i sin tur utgör ett möjligt hinder till 

sändarens mål att övertyga mottagaren. Balansen i planerad kommunikation måste därför vara 

att meddelandet som skickas ut även ska sträva efter att inte vara beroende av sin sändare 

utifrån mottagarens perspektiv (Windahl & Signitzer, 2009, s. 184). Ett sätt att skapa ett 

meddelande som i sig självt är betydelsebärande utan att sändaren syns i bakgrunden är att 

formulera det utifrån metoden för storytelling, vilket innebär att varje meddelande självt 

landar hos sin mottagare som en berättelse. Detta skapar liv och igenkännande av formen för 

mottagaren. Detta gör att budskapet snarare präglas av mottagarens tolkning av meddelandet 

snarare än att sändarens perspektiv och avsikt med meddelandet lyser igenom för mottagaren 

(Windahl & Signitzer, 2009, s. 185). Det finns tre kriterier för att skapa ett meddelande som 

är levande i sig självt med dramaturgiska inslag: 

 

- Konkreta exempel som skapar bilder om budskapet hos mottagaren. 

- Intertextualitet som i sig innebär att man i formuleringen kopplar an budskapet till väl 

vedertagna sanningar och händelser som sedan tidigare är kända för mottagaren. 

- Formulering av budskapet med hjälp av kända associationer och berättarstrukturer som är 

kända för mottagaren som exempelvis att bygga upp budskapet som det svaga mot det starka. 

 

På detta sätt skapar meddelandet igenkännlighet hos mottagaren och blir även 

betydelsebärande i sig självt. Detta leder i sin tur till att avsändaren blir döljs och meddelandet 

skapar sitt eget existensberättigande. 
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3.2.4 Specifikt kanalval ger rätt mediekanal 
Valet av kanal handlar dels om att välja meddelandets transportväg till mottagaren men även 

om att välja ett sätt att bringa uppmaningar till hur mottagaren ska handla utefter 

meddelandets budskap. Denna del av modellen är komplex för all form av 

kommunikationsplanering eftersom det handlar om att kombinera mätningen av räckvidd, i 

form av synlighet, och effekt, i form av handling och kunskap (Windahl & Signitzer, 2009, 

s.199). 

 

Kanalvalet är därmed mer komplext än att endast välja ett medie som ska föra meddelandet 

från sändaren till mottagaren i en igenkännbar form för budskapets formulering. 

Kampanjplaneraren måste fundera över faktorer såsom tillgänglighet, visuell kvalitet, 

relevans för publiken och tematisk paketering i den form att meddelandet kan kopplas till 

tidigare kända händelser (Windahl & Signitzer, 2009, s.198-199). Kanalvalet görs därför 

utifrån tre faktorer; den (1) första faktorn är kostnaden där eventuella kanalval undersöks 

genom att ställa effektiviteten för ett specifikt kanalval kontra kostnaden för användningen av 

just denna kanal, den (2) andra faktorn är styrningsgenomförbarhet vilket redogör för vilka 

möjligheter som finns för att styra budskapet utifrån det kanalval man väljer så att 

meddelandet når till rätt mottagare, den (3) tredje faktorn är hållbarhet i form av kostnad och 

genomförande (Windahl & Signitzer, 2009, s. 200). 

 

Komplexiteten i kanalvalet gör att det är avgörande för kampanjens framgång att man vid 

utvärderingen av kanalvalet situationsbaserat analyserar den specifika kampanjen. Det är med 

andra ord viktigt att kampanjplaneraren tar alla kriterier för kanalvalet i hänseende innan man 

bestämmer genom vilket medie som budskapet ska sändas. Windahl och Signitzer (2009, s. 

200-201) menar att man måste bortse från sin tidigare kännedom om publiken och istället utgå 

ifrån den effekt man vill uppnå. Effekten som eftersöks är starkt beroende av den kanal man 

använder och det är därför av stor vikt att kanalvalet analyseras utefter i vilken situation man 

vill uppnå en specifik effekt. Om den effekt man vill uppnå är hög kännedom kan kanalvalet 

innebära att man väljer en bredare kanal som exempelvis tv-reklam på bra tv-tid eftersom den 

kanalen har en stor räckvidd. Vill man istället nå ett specifikt segment av människor kan man 

istället placera produkten inom det medie där den specifika målgruppen är aktiv. 
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3.2.5 Mottagaren som publik 
Utgångspunkten vid studerandet av mottagaren är att se den som en grupp eller en publik för 

det budskap som en kampanj ämnar förmedla. Publiken, i bredare bemärkelse, går att beskriva 

utifrån användarteorin vars ursprungliga namn är the uses and gratification theory. Teorin 

bygger på att publiken mer eller mindre själva aktivt söker den information som man anser 

tillfredsställer ens behov. Behovet av upplevd tillfredsställelse är individuell för respektive 

mottagare i den samlade publiken. Innehållet för sändarens budskap måste därför uppnå en 

nivå som mottagaren känner behöver uppfyllas för att de ska ta del av det (Windahl & 

Signitzer, 2009, s. 207). 

 

Genom att undersöka publiken utifrån denna teori måste man därför försöka bortse från 

sändarens perspektiv och istället belysa den specifika mottagarens behov i främsta rummet. 

Vid exemplifieringen av motiv som är viktiga för mottagaren brukar man låna McQuails 

(1972) lista på fyra variabler som är viktiga för att publiken ska välja ett specifikt budskap. 

De fyra variablerna brukar rangordnas med först (1) Information, som handlar om 

mottagarens vilja till att orientera sig och förkovra sig ny och relevant information, den andra 

variabeln (2) är den Personliga identiteten som handlar om att stärka sitt eget personliga 

värde som mottagare. Den tredje variabeln (3) handlar om Integrering och social interaktion 

som innebär att forma budskapet så att mottagaren kan relatera det till andra inom publiken 

och etablera en bas för social interaktion. Den sista variabeln (4) handlar om underhållning 

och tillfredställelse som handlar att använda ett underhållande budskap som antingen får 

mottagaren att fly vardagen eller fylla ut tiden (Windahl & Signitzer, 2009, s. 208). 

 

Vid denna studie av publiken, med målet att nå ut med sitt meddelande till en specifik grupp 

av mottagare behöver man även utgå ifrån den rådande kontexten inom den planerade 

kommunikationen. Den rådande kontexten innebär att man även måste utgå ifrån den 

kulturella ramen samt vilka normer som styr den plattform där mottagaren tar del av ett 

budskap (Windahl & Signitzer, 2009, s. 206). Publiken blir på detta sätt användare av ett 

budskap som i sin tur leder till att varje mottagare vägleds utefter sin egen perception av ett 

meddelandes betydelse (Windahl & Signitzer, 2009, s. 208) 

 

Sändaren kan så utgå ifrån specifika variabler och kriterier för att gruppera ihop mottagare till 

en publik, där kriterierna bestäms utefter syftet med den planerade kampanjen. Ett annat sätt 

att vidare precisera sin målgrupp är att precisera vilket typ av medie de använder sig av 
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(Windahl & Signitzer 2009, s. 217). Genom att undersöka vilka kriterier som är viktiga för en 

specifik grupp och sedermera precisera hur dessa navigerar sig via ett eller flera medier kan 

man ur ett sändarperspektiv avgöra dels vilken målgruppen är men även hur man på 

effektivast möjliga sätt når dessa. Valet av målgrupp bygger således på kriterier byggda på 

karaktär, medieanvändning och demografisk indelning.  

 

3.2.6 Effekten måste ligga i tiden 
När man talar om effekter finns det ofta en förväntan på att man till följd av en lyckad effekt 

även ska se en förändring. Effekten i sig är dock inte synonym med förändring utan handlar 

istället om önskan att nå ett uppsatt mål med sin planerade kommunikation (Windahl & 

Signitzer 2009, s. 257). Det första man i rollen som kommunikatör behöver tänka på för att nå 

sina uppsatta mål är att förstå tidsaspekten i planerad kommunikation (Windahl & Signitzer 

2009, s. 248). Utgångspunkten är således att ett meddelandes innehåll och budskap ska vara 

kongruent med vad som är på medieagendan. Den effekt man önskar med sin strategi måste 

således även ligga i linje med den tiden det tar för en effekt att verka på agendan. 

 

Det finns två olika typer av effekter man brukar tala om, direkta och indirekta effekter. Dessa 

handlar om vem man i rollen som kommunikatör vill ska bli den primära mottagaren av ett 

meddelande. En indirekt effekt kan innebära att man som kommunikatör vill nå en indirekt 

mottagare med sitt budskap. Det innebär att man i rollen som kommunikatör inte talar direkt 

till den man vill påverka utan att man istället går via ett annat medie för att påverka den 

egentliga målgruppen (Windahl & Signitzer 2009, s. 254) En indirekt strategi kan möjligen 

skapa mer effekt än en direkt strategi men den är även svårare att ha kontroll över varpå 

effekterna därför kan vara svåra att tillskriva som resultat av strategin i fråga. 

 

En direkt effekt är motsatsen till indirekt effekt, här handlar det istället om att försöka nå sin 

tilltänkta mottagare direkt med budskapet vilket gör att sändaren kan styra över sitt budskap 

hela vägen från utskick. Detta ger kommunikationsplaneraren direkta svar på hur väl effekten 

uppnåtts eftersom det är enklare att se hur många av de tilltänkta som tagit del av budskapet 

och även agerat efter den uppmaning som budskapet fordrar. 

 

Agenda-setting är en form av indirekt effekt eftersom det innebär att man utgår från medias 

makt till att påverka och placera saker på agendan. Vill man i sin roll som 
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kommunikationsplanerare skapa påverkan och effekt av ett budskap hos en specifik målgrupp 

så behöver man se till att budskapet placeras på agendan eftersom det är denna som har den 

verkliga påverkan på vad människor anser viktigt och relevant i samhällsdebatten. Med effekt 

utifrån agenda-setting vill man nå sin mottagares uppmärksamhet genom att skapa sig 

trovärdighet genom medierna (Windahl & Signitzer 2009, s. 246). Att få upp något på 

agendan handlar därför om att få en indirekt effekt på sitt budskap eftersom man använder ett 

yttre medium för att nå den tilltänkta mottagaren. Kommunikationsplanerarens viktigaste 

uppdrag blir då att genom uppmärksamhet placera kampanjen på agendan. För att nå detta 

mål är tidsdimensionen viktig att ha i åtanke eftersom ett meddelandes budskap måste vara 

kongruent med vad som för tidpunkten är uppmärksammat på agendan. Såsom agendan ofta 

fungerar följs ständigt gammal information upp av nya händelser vilket gör att man måste ta 

hänsyn till medieagendans ständiga förändring (Windahl & Signitzer 2009, s. 248). 

 

Detta innebär att det som skickas ut ska ligga i linje med den rådande agendan för att plockas 

upp i medier så att det får synlighet genom spridning. Då något plockas upp på agendan 

skapar det exponering och ökad kännedom vilket i sin tur kan generera ett förtroende för 

budskapets betydelsefullhet. En kommunikationsplan kopplad till agenda-setting skapar 

därför en kortsiktig effekt till följd av agendans ständiga förändring. Om målet istället är en 

långsiktig effekt, vilket innebär en förändring eller bibehållen vana som håller i sig länge, 

måste kommunikationsplaneraren portionera ut budskapet i omgångar (Windahl & Signitzer 

2009, s. 250). En strategi byggd på flertalet kortsiktiga effekter skapar sedan ett led av 

effekter och mynnar sedermera ut till en långlivad effekt. För detta krävs det att informationen 

ligger rätt i tiden och ständigt följs upp så att budskapet förbinds med den ständigt 

föränderliga kontexten. 

 

3.3 Att kommunicera rätt varumärke 
Det finns ett stort antal olika varumärken som vi dagligen exponeras för i vår vardag. 

Författarna Bengtsson och Östberg (2011) menar att det idag blivit alltmer betydelsefullt att 

vara varumärkeskunnig då varumärken idag utgör centrala symboler för social interaktion. 

Företag exponerar sina varumärken för att knyta till sig relationer och samtidigt använder 

konsumenten olika varumärken för att bygga relationer med andra konsumenter. Inom 

varumärkesteori talar man om olika typer av varumärken. En organisations corporate brand 

representerar företaget i sig där exempelvis Volvo kan stå för svenska kvalitetsbilar. En 
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Organisation kan även ha product brands där varumärket istället representerar en specifik 

produkt inom organisationens sortiment, exempelvis Haribos klassiska godispåse Nappar 

(Melin, 1999). 

 

Positionering handlar om att utmärka sig och sina fördelar gentemot konkurrenter på ett sätt 

där konsumenter förstår varumärkets mervärde (Aaker, 2010). Forskaren Fill (2006) menar att 

positionering dock inte nödvändigtvis handlar om ett företags produkt utan istället vad 

konsumenterna tycker om organisationen. En bra positionering handlar om att synas och 

skapa en igenkänningsfaktor hos konsumenterna där varumärket kan bli top-of-mind. 

Författarna Graffman & Söderström (2009) lägger vikt vid att varumärken upplevs som 

autentiska då de utgör en stor del av människors identitet. Om varumärket inte upplevs som 

autentiskt letar konsumenten istället för ett substitut där identiteten stämmer bättre överens 

med en själv. Trovärdighet är ett centralt begrepp inom autencitet där hög trovärdighet kan 

uppnås genom att berätta en verklighet (Woodside et al., 2008). 

 

3.4 Sammanfattning av teorins tillämpning 
Utgångspunkten för att sammanfatta teoriavsnittet är att förstå teorin utifrån utgångspunkten 

där agenda-setting ses som en övergripande teoretisk utgångspunkt vilken appliceras genom 

kampanjplanering. Kampanjplaneringen förklaras genom användningen av Lasswells modell 

som i sig fungerar som ett paraply över hela avsnittet under vilket specifika teorier placeras. 

Med bilden av ett paraply som metafor för teorin varpå underkategorier ingår har till syfte att 

reda ut för hur de olika begreppen och delarna inom Lasswells modell ska bearbetas och 

förstås. Teorins funktion bygger därmed på tanken att artefakten som undersöks i denna 

uppsats ska betraktas utifrån glasögonen att det är en PR-kampanj med det utsatta syftet att 

via olika medier nå ett uppmärksammande. Teorins uppbyggnad är därför konstruerad i syftet 

att få oss att djupdyka i PR-kampanjen med målet att kunna besvara de framlagda 

frågeställningarna. Tanken med att förklara teorin utifrån bilden av ett paraply innebär 

därmed att se det som att agenda-setting ger oss den övergripande bilden av varför det är en 

kampanj som undersöks. Vidare struktureras kampanjen upp genom att betrakta den utifrån 

Lasswells modell, inom vilken vi sedan staplar upp underkategorier som åsyftar besvara de 

olika delarna inom modellen och väva samman kampanjplaneringen med den övergripande 

agenda-setting teorin. Genom detta sätts ett ramverk som även skapar förståelse för varför 

kampanjernas olika aktörer spelat viktiga roller för händelseförloppets utveckling. 
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4. Metod och material  
Vad som följer är en redogörelse för hur vi gått tillväga i vår forskning. Ansats för studien, 

val av metoder, urval, utformning och insamling av data presenteras, och avslutas med 

reflektioner om forskningens kvalitet och kritik mot densamma. 

 

4.1 Studiens ansats 
För att kunna besvara frågeställningar och undersöka uppsatsens syfte har vi valt att 

genomföra en fallstudie av de två, parallellt gående, kampanjerna Black av Marabou och 

Paint it Black av AIK. Fallet är intressant då de inte bara innehar element av okända 

avsändare och därför innefattar bluff-PR, utan för att de även slogs samman på ett sätt där 

AIK plötsligt stod som avsändare för Marabous kampanj. Då ämnet bluff-PR är aktuellt inom 

branschmedia och det ej finns mycket tidigare forskning inom ämnet, är en fallstudie lämpligt 

för att beskriva hur planering och strategival kan gå till vid denna typ av händelser. 

Fallstudien ämnar även att empiriskt undersöka ett fenomen i sin sociala kontext genom flera 

olika källor och därför ur flera olika perspektiv. Fallstudier är även lämpligt när man ämnar 

samla in mycket information inom ett visst ämne för att skapa en djupare förståelse kring 

processer och tillvägagångssätt inom en viss kontext (Saunders et al., 2009, s. 145-146) 

 

Ansatsen för uppsatsens grund är av deduktiv karaktär där teorin legat till grund för 

utformandet av en intervjuguide. Det insamlade materialet låg sedan till grund för analysen, 

ur vilken slutsatser kan leda till ny teoretisk grund och hypoteser för framtida forskning varpå 

ansatsen då är av induktiv karaktär. Interaktionen dessa två ansatser emellan ger uppsatsen 

som helhet en ansats av abduktiv karaktär (Saunders et al., 2009, s. 124-127). 

 

4.2 Insamling av data 
För att undersöka de två kampanjerna har vi valt att triangulera metodvalen och då använda 

oss av både kvalitativ och kvantitativ metod, i form av intervjuer och enkätundersökning. 

Detta ger en större bredd i materialet och det kan vara enklare att se om det insamlade 

materialet visar på kongruens eller om det skiljer sig åt (Saunders et al., 2009, s. 146). För den 

kvalitativa metoden är tre parter intressanta att samla material ifrån. Dessa är avsändaren 

bakom kampanjen Black i form av Marabou, kommunikationsbyrån bakom kampanjen Black 
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i form av Forsman & Bodenfors, samt ansvarig PR-konsult bakom kampanjen Paint it black i 

form av Simon Strand. 

 

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer som arbetar på två av tre olika 

parter som är inblandade i händelsen, den enda på Marabou som kan uttala sig om kampanjen 

sade sig ej ha tid för en intervju trots att vi legat på om att det ej är mycket tid vi behövt. 

Material rörande Marabous handlingar i händelsen bygger därför på medias bild av händelsen 

samt där organisationen nämnts i övrigt insamlat material. Intervjuerna ger oss en bild av 

händelsen ur två olika perspektiv där vi kan jämföra och analysera olika strategier och 

planeringen bakom kampanjerna. Intervjuer låter oss ta del av vad som var planerat och vad 

som faktiskt hände vilket öppnar upp för tolkning om anledningar till varför parterna handlat 

som de gjort. Detta ger oss möjligheten att nå djupare i kampanjgenomförandet än om vi 

exempelvis hade använt oss av kvantitativ metod eller observation då dessa kan missa viktig 

information eftersom studien är av förklarande karaktär (Saunders et al., 2009, s. 320-323). 

Enkätundersökningen ämnar undersöka räckvidden på kampanjen Black och till vilken grad 

publiken, nu i efterhand, vet vem den ursprungliga avsändaren var. Detta ger oss en indikation 

på den effekt AIK:s kapning av Black fick. Enkätundersökningen ämnar även undersöka 

publikens attityder till bluff-PR och AIKs handlande i händelsen. Detta kan ge oss svar på 

huruvida det är ett gångbart sätt att vinna publicitet och därför ett handlingssätt fler företag 

borde använda sig av. Genom att ställa empiri mot teoretiska antaganden ämnar vi dra 

slutsatser på uppsatsens frågeställningar. Slutsatser som sedan dras präglas då av viss 

generaliserbarhet om än i en specifik kontext då dessa fall inte hör till vardagligheterna. 

Fallstudier är bestämda till ett visst tid och rum varpå de flesta fall är kontextuellt olika och 

generella slutsatser är svåra att dra (Saunders et al., 2009, s. 335) Det är dock enskilda 

element som kan vara likartade vid olika fall och generaliseringar går därför att dra inom 

beståndsdelar som omfattar liknande fall, såsom planering, mål och utförande. 

 

4.3 Intervjuer 
De genomförda intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär då fallstudien kräver att vi 

undersöker på ett mer detaljerat plan än ifall vi exempelvis ämnat undersöka numeriska 

värden för kampanjerna. Vi ville även öppna upp för utförligare och öppna svar vilket en 

strukturerad intervju inte tillåtit på samma sätt. Valet passar även bäst när undersökningen har 

en förklarande eller undersökande ansats. Vid semistrukturerade intervjuer så utgörs 
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strukturen av teman istället för fasta frågor. De teman vi använder oss av i vår intervjuguide 

är Planering och strategi, kampanjbudskap samt Reaktioner och förtroende. Dessa teman 

öppnar upp för att få en fördjupad bild av hur kampanjerna gått till vilket är nödvändigt i en 

fallstudie (Saunders et al., 2009, s. 322-323). 

 

4.3.1 Urval Intervjuer 

Namn Titel Företag Datum Intervjulängd 

Simon Strand PR-ansvarig AIK-Alliansen 2014-11-20 1:07:04 

Anna Account Director Forsman & Bodenfors 2014-12-11 40:44 

 

Intervjuer har hållits med Simon Strand, PR-ansvarig för AIK-Alliansen och ansvarig i 

kampanjarbetet med Paint it Black samt kapningen av kampanjen Black, samt Anna, Account 

Director på Forsman & Bodenfors och ansvarig för kampanjarbetet med Black. 

Intervjuobjekten är passande för undersökningen då de båda i varsin ända var huvudansvariga 

för arbetet med kampanjerna vi ämnar undersöka. Detta i sig innebär att intervjuobjekten kan 

besvara de frågor vi ställt om kampanjplanering och strategival. Att intervjuobjekten är 

ansvariga och mycket insatta bidrar även till en högre validitet i undersökningen (Saunders et 

al., 2009, s. 327). Då vi ämnar undersöka olika steg i kampanjerna i form av vad man ville 

med kampanjerna, vad som hände och varför det hände, är det även viktigt att de båda 

intervjuobjekten varit med under kampanjernas samtliga steg för att kunna svara på frågor 

under samtliga teman. 

 

4.3.2 Utformning av intervjuguide 
Vår intervjuguide är konstruerad för att täcka flera olika relevanta teman inom verkställandet 

av PR-kampanjer. De olika teman vi ämnar undersöka är Planering och strategi, 

kampanjbudskap samt Reaktioner och förtroende varpå öppna frågor ställts inom vart och ett 

av dessa teman. Dessa teman är de vi funnit lämpliga för att kunna samla in information för 

att besvara de frågeställningar forskningen ämnar besvara. Frågorna inom varje tema är 

härledda från lämplig teori där exempelvis frågor rörande planering och strategi är skapade 

med kampanjplaneringsteori i åtanke. Detta ger oss en djupare insikt i hur planeringen av 

kampanjerna faktiskt gått till i olika stadier och då vi ställt flera frågor inom samma tema ökar 
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vår förmåga att tolka svaren korrekt. Detta leder till att vi får en mer korrekt bild av varje 

parts syn på händelseförloppet så att risken för feltolkningar är så liten som möjligt vilket 

även ökar studiens reliabilitet (Saunders et al., 2009, s. 374-375). Intervjuobjekten ombads 

även berätta om sin syn på kampanjen de ansvarat för och dess händelseförlopp då detta 

hjälper oss att förstå situationen utifrån de olika parternas perspektiv. Detta underlättar 

analysen samt ökar vår förmåga att se eventuella oklarheter med svaren då kampanjerna 

genomfördes år 2013 och det därmed finns en risk för att intervjuobjekten inte minns samtliga 

delar av händelsen korrekt. 

 

4.4 Enkätundersökning 
Den enkätundersökning vi genomfört ämnar ge indikationer på publikens uppfattning av 

kampanjen Black i form av avsändarkännedom och genomslagskraft. Enkäten ämnar även 

undersöka publikens attityd till de handlingar som parterna i kampanjen Black stått för. Detta 

ger oss även en bild av massmedias roll i kampanjen sett till genomslagskraft för artiklar 

relaterade till kampanjen då det ger indikationer på vilket varumärke som fått mest 

exponering till följd av mediebevakningen. Då vi vill mäta vilken effekt kampanjen haft 

tillsammans med mätning av attityder lämpar sig enkätundersökning bäst (Saunders et al., 

2009, s. 368). 

 

4.4.1 Utformning av enkätfrågor 
Då enkätundersökningen ämnar undersöka något ganska så specificerat, har vi ej funnit några 

tidigare beprövade frågor varpå vi utformat egna frågor (Saunders et al., 2009, s. 374-375). 

Enkäten inleds med information om författarna och uppsatsen samt en bild på Tommy 

Nilsson i sin roll som artisten Black. Respondenterna tillfrågas huruvida de hört talas om 

denna kampanj där Tommy Nilsson gick ut med sitt namnbyte. Om respondenten ej hört talas 

om kampanjen skickas denne vidare till en förklarande text om kampanjen och kapningen 

samt ombes besvara attitydfrågor gällande genomförandet. Om respondenten hört talas om 

kampanjen så får denne en förklarande text om första steget i kampanjen samt ombes besvara 

vem de tror avsändaren till kampanjen Black var. Svarsalternativen består av diverse 

bilmärken, godismärken samt fotbollsklubbar. Vid nästa sida får respondenten information 

gällande att det var Marabou som låg bakom kampanjen men att en annan aktör klev in och 

kuppade kampanjen samt ombes besvara vem denna aktör var. Svarsalternativen är för denna 
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fråga desamma bortsett från att Marabou ej längre finns med. När respondenten besvarat 

denna fråga så skickas denne vidare till ytterligare information kring att denne aktör var AIK 

samt en förklaring av en kort förklaring av bluff-PR. Här ombes respondenten besvara två 

påståenden gällande fenomenet i fem-gradiga likertskalor från Stämmer helt till Stämmer inte 

alls samt tillåts valfritt att mer detaljerat beskriva sin attityd till påståendena.  

En pilotstudie genomfördes i oktober 2014 i syfte att undersöka eventuella oklarheter i de 

ställda frågorna. 35 svar samlades då in och frågor formulerades sedermera delvis om eller 

togs bort för att enkäten skulle innehålla förståeliga frågor som ämnar hjälpa till att besvara 

frågeställningarna (Saunders et al., 2009, s. 394-395). 

 

4.4.2 Urval Enkätundersökning 
Då enkäten egentligen är relevant för majoriteten av allmänheten, eftersom vi ämnar 

undersöka genomslagskraft i media och attityder hos konsumenter, har vi använt oss av 

bekvämlighetsurval i form av snöbollssampling för att få stor räckvidd på enkäten. 

Snöbollssampling är en icke-slumpmässig metod där man använder sig av kontakter för att för 

att nå respondenter som sedan i sin tur kan sprida enkäten vidare (Saunders et al., 2009, s. 

240). Brist på tid och resurser är även en anledning till varför vi ej valt en smalare målgrupp. 

Vi har istället gått brett och distribuerat enkäten i diverse sociala medier, där bl.a. i 

Facebookgrupper för studenter i hopp om att kedjereaktionen tar fart och studenterna sprider 

vidare enkäten. Enkäten har även skickats till vänner och familj i hopp om att även de sprider 

den vidare. 

 

4.5 Metodvalens begränsningar 
Valet av kvalitativ metod är rimligt för studiens syfte och utformning, dock är inte säkert att 

det material vi samlat in är den fulla sanningen då aktörerna kan vilja framställa händelser 

som mer positiva än hur man egentligen såg dem (Saunders et al., 2009, s. 327). Vi saknar 

även samtliga inblandade aktörers perspektiv då Marabou ej var tillgängliga för en intervju. 

Detta sänker reliabiliteten något då samtliga perspektivs syn hade varit att föredra. 

Enkätundersökningens generaliserbarbarhet kan svikta då vi, av brist på tid och resurser, 

främst vänt oss mot studenter i Medie- och kommunikationsvetskap med enkäten då dessa 

varit enklast att nå genom Facebook-grupper och dylikt.	    
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5. Resultat och diskussion  
Vad som följer är en presentation av de resultat vi genom intervjuer och genomförd 

enkätundersökning tillförskaffat oss. Först presenteras deskriptiv data från 

enkätundersökningen som följs av en analys av densamma. Därefter återberättas resultaten 

från de genomförda intervjuerna med en efterföljande analys där resultaten sätts emot teori. 

 

5.1 Resultat Enkätundersökning 
Enkäten resulterade i 115 svar där vi, för att kunna analysera olika uppkomna grupper, delat 

upp svaren efter hur respondenternas kännedom om hur kampanjen ser ut. För att mäta dessa 

olika gruppers attityder till bluff-PR har vi tagit fram medelvärden, för att jämföra attityderna 

mot varandra, samt standardavvikelser, för att se till vilken grad konsensus råder inom 

grupperna. 

 

Då vi använt oss av femgradiga likertskalor i frågorna rörande attityder, där 1-Stämmer helt 

och 5-Stämmer inte alls, innebär således ett lägre värde en mer positiv attityd och ett högre 

värde en mer negativ attityd, till de två påståenden som respondenterna tillbetts besvara. 

Påståendena var: 

 

1. Jag tycker att det är helt ok att genomföra en PR-kampanj på en annan PR-kampanj. 

2. Jag tycker att det är helt ok att inte gå ut med vem avsändaren är i kampanjer för att få 

exponering och bli en nyhet. 

 

Det primära resultatet av den genomförda enkätundersökningen är att Kampanjen Black haft 

en stark genomslagskraft då 59,13 % (Figur 1) av de tillfrågade har hört talas om kampanjen i 

fråga. Nästan sex av tio kan alltså enligt undersökningens resultat minnas att de stått som 

mottagare av kampanjen på ett eller annat sätt. 
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Figur 1.  

 

De respondenter som hört talas om kampanjen Black ombads att besvara vilken organisation 

som låg bakom kampanjen. 60,3 % (Figur 2) av dessa visste att det var Marabou som var 

ursprunglig avsändare till kampanjen och 27,9 % trodde att det var AIK som var avsändaren. 

Övriga 11,8 % fördelas över tre bilmärken samt fotbollslaget Hammarby. 

 
Figur 2. 

 

Efter att respondenterna besvarat föregående fråga och fått förklarat för sig att det var 

Marabou som var den ursprungliga avsändaren till kampanjen samt att kampanjen kapades av 

en annan aktör ombads de besvara vem denna aktör som låg bakom kapningen var. 73,5 % 

(Figur 3) av respondenterna visste att denna aktör var AIK. 
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Figur 3. 

 

För att kunna jämföra och analysera attityder mellan olika grupper har vi alltså valt att dela 

upp respondenterna i grupper beroende på deras kännedom kring kampanjen Black, som här 

får statuera exempel för bluff-PR överlag då det är en av de få som trots allt fått viss 

nyhetsexponering. Vi har tagit ut fem grupper (Matris 1). 

 

Variabel 

  
Samtliga enkätrespondenter (n=115) Medelvärde Standardavvikelse 

Attityd mot att kapa 2,930 1,283 

Attityd mot att luras 2,609 1,170 

Har hört talas om kampanjen Black (n=68) Medelvärde Standardavvikelse 

Attityd mot att kapa 2,412 1,153 

Attityd mot att luras 2,294 0,986 

Har ej hört talas om kampanjen Black (n=47) Medelvärde Standardavvikelse 

Attityd mot att kapa 3,681 1,074 

Attityd mot att luras 3,064 1,262 
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Hört talas om Black, svarat Mar+Aik (n=28) Medelvärde Standardavvikelse 

Attityd mot att kapa 2,429 1,178 

Attityd mot att luras 2,286 0,958 

Hört talas om Black, svarat Aik+Aik (n=19) Medelvärde Standardavvikelse 

Attityd mot att kapa 1,895 0,852 

Attityd mot att luras 2,368 0,985 

Kännedom om kampanjen Black (n=115) Antal % fördelning 

Ja 68 59,13% 

Nej 47 40,87% 

Matris 1. 

 

Sett till samtliga respondenter så ställer de sig varken för eller emot påståendet gällande AIKs 

handlingar i händelsen. Ett medelvärde på 2,93 ligger alltså väldigt nära mittenvärdet på 

likertskalan. Medelvärdet för att luras, alltså Marabous handlande i kampanjen, är 2,609. 

Denna grupp ställer sig lite mer positiva till att luras i PR och över samtliga observationer så 

ses det alltså som mer accepterat att luras i PR än att kapa andra aktörers kampanjer. 

 

De respondenter som hört talas om kampanjen Black ställer sig mer positiva än negativa till 

både att kapa en kampanj och att luras, med medelvärden på 2,412 respektive 2,294. Även i 

denna grupp anser respondenterna således att det är mer acceptabelt att handla som Marabou 

än som AIK i händelsen. 

 

De respondenter som ej hört talas om kampanjen Black ställer sig överlag mer negativa än 

positiva till både att kapa en annan kampanj och att luras, med medelvärdet på 3,681 

respektive 3,064. Även i denna grupp ställer sig respondenterna därmed mer negativa till att 

kapa en kampanj än till att dölja avsändaren för kampanjen. 

 

24,3 % av samtliga respondenter hade hört talas om kampanjen samt visste även att det vara 

Marabou som låg bakom den initiala kampanjen samt att det var AIK som låg bakom 
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kapningen. Inom denna grupp, som alltså har insikt i vilka aktörerna var, ställer sig 

respondenterna mer positiva än negativa till bägge påståenden men mer positiva till att luras 

än att kapa en kampanj (Matris 1). 

 

16,5% av samtliga respondenter hade hört talas om kampanjen Black, men trodde istället att 

det var AIK som var den initiala avsändaren till Tommy Black. Samtliga dessa svarade sedan 

att det var AIK som låg bakom kapningen när de fick avslöjat för sig att det var Marabou som 

var aktören bakom Black. Respondenterna inom denna grupp är de enda som ställer sig mer 

positiva till att kapa en kampanj än till att luras sett till medelvärdena 1,895 respektive 2,368. 

Inom denna grupp är även respondenterna mest eniga med den lägsta uppmätta 

standardavvikelsen på 0,852 (Matris 1). 

 

5.2 Diskussion Enkätundersökning 
Det ter sig tydligt att Black haft en stark genomslagskraft då 60 % av de tillfrågade har hört 

talas om kampanjen trots att den var aktuell under mars 2013 (Figur 1). Det är troligt att 

mystiken bakom kampanjen har föranlett den organiska spridning kampanjen fick som 

troligtvis representeras av dessa 60 %. Mystiken kan kopplas till hur konsumenternas 

förtroende för kampanjen vid en första inblick ifrågasätts. Kopplingen mellan smörsjungande 

Tommy Nilsson och rockaren Black ställer frågetecken i kopplingen hos respondenterna och 

förtroendet ifrågasätts. Respondenterna ifrågasätter förtroendet varpå en lösning inväntas och 

kampanjens kännedom förnimmas hos många respondenter. Även kännedomen om 

kampanjernas aktörer ser vi som hög då 60 % av de som hört talas om Black visste att det var 

Marabou som låg bakom Tommy Nilssons namnbyte och 74 % visste att AIK låg bakom 

kapningen (Figur 2; Figur 3). Intressant är dock att 28 % trodde att AIK låg bakom Tommy 

Nilssons namnbyte. Detta kan ha att göra med vilket typ av brand aktörerna hade i 

kampanjen. Marabou Black är en chokladkaka och därför ett product brand medan både 

färgen svart och ordet Black återfinns igenom hela AIK:s varumärke och kan därför ses som 

ett corporate brand. Troligtvis är kännedomen och kopplingen större till AIK än Marabous 

chokladkaka varpå en naturlig första koppling blir Black-AIK. 

 

Ytterligare kan resultaten ifrågasätta hur väl kampanjen går i linje med Marabous 

positionering. Då konsumenten efterfrågar en igenkänningsfaktor så går kopplingen mellan 

choklad och Black att ifrågasätta. Kopplingen blir istället lättare att dra mellan AIK och Black 
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där symboler återfinns i AIK:s varumärke varpå de som inte är följare av något av 

varumärkena troligtvis ser AIK som mest trolig avsändare då det är mer troligt att Black 

återfinns inom människors ramar kring varumärket AIK än Marabou. Att det var en stor andel 

av de som kände till kampanjen som kände till AIK:s inblandning kan även ha att göra med 

att nyhetsmedia trots allt själva drog kopplingen och började diskutera AIK:s inblandning 

innan Marabou avslöjat att det var dem som låg bakom Black. Båda varumärken har haft en 

stark genomslagskraft i kampanjen men det får ändå ses som att AIK vunnit mest då en så stor 

andel kopplar samman kampanjen med varumärket och egentligen så har de själva endast 

släppt en låt under en natt medan ligger många arbetstimmar bakom Marabous kampanj. 

Sett till respondenterna som helhet så ställer de sig överlag neutrala både till AIKs såväl som 

Marabous handlande om än något mer positiva till det senare. När vi däremot delar upp 

respondenterna i grupper utefter kännedom kring Black så ser det annorlunda ut. De som hört 

talas om kampanjen ställer sig mer positiva både till att luras och till att kapa kampanjer 

medan de som ej hört talas om kampanjen ställer sig negativa till att kapa kampanjer och 

neutrala till att luras (Matris 1). Detta tyder på att de med kampanjkännedom ställer sig mer 

okej till förfaringssätten då de är mer insatta i ämnet och därför ser sig som pålästa. Det kan 

även ha att göra med att de anser sig pålästa och därför ej blivit lurade till skillnad från de 

som ej hört talas om kampanjen och som därför inte känner sig lika pålästa, varpå man ställer 

sig negativa till påståendena. Bland de som ställer sig positiva till att kapa kampanjer 

återfinns bl.a. följande motiveringar; 

 

”Jag ser inget problem med att sno någon annans kampanj då de själva inte ens 
går ut med vem som är avsändaren.” 
 

”Så länge inte någon kommer till skada eller riskerar att missgynnas ser jag inga 
problem med att få ökad exponering genom 'sluga' PR-knep. Fallet har blivit känt, 
vilket jag tror gynnar både black army och marabou.” 

 

Dessa respondenter menar alltså att om man lämnar dörren på glänt och inte går ut med 

avsändare så får man vara beredd på att ta smällen, så länge ingen kommer till skada av 

kapningen. En annan respondent, som ställer sig negativ till att luras uttrycker sig som följer; 

 

”Det är en slippery slope. Fotboll och choklad ser jag inte som några 
kontroversiella aktörer. Jag blir däremot lite illa till mods när jag inte vem 
avsändaren är. Om t.ex. ett politiskt parti skulle blanda sig i och använda samma 
metoder för att locka till sig fler följare skulle jag se det som helt oacceptabelt.” 
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Detta tyder på att det inte är vem som helst som bör kunna dölja avsändaren för att få 

exponering. Här blir förtroende och transparens aktuellt då de ses som grundbultar i 

traditionellt PR-arbete men plötsligt så får PR som inte har något av dessa element stor 

exponering tack vare massmedia. De som kände till att Marabou var avsändaren ställde sig 

mer positiva till att luras än att kapa kampanjer samtidigt som de som trodde AIK var 

avsändaren ställer sig mer positiva till att kapa kampanjer än att luras (Matris 1). Detta tyder 

på att aktörernas följare tenderar stödja sina varumärkens handlingar. 

 

5.3 Resultat Intervjuundersökning 

5.3.1 En kortsiktig strategi i en långsiktig relation 

Anna arbetar som Account Director på Forsman & Bodenfors och hon beskriver sin roll som 

att hon vanligtvis är väldigt delaktig i början av kampanjer, där strategi- och kanalval 

diskuteras, för att sedan bli mindre delaktig när kampanjerna går live. I arbetet med Black 

menar hon dock att det var annorlunda då det var ett, för företaget, nytt sätt att arbeta. 

 

“Under arbetet med Black har jag hela tiden varit extremt delaktig, från början 
till slut. Jag har varit tvungen till det. [...] Min främsta roll i kampanjen var att 
hålla kursen, strategiskt sett, med det vi gör. [...] Med Black jobbade vi väldigt 
nära kunden och tog tillsammans fram de insikter vi ska arbeta ifrån, här har vi 
därför varit med och skapat insikterna.” 

 

Forsman & Bodenfors har arbetat tillsammans med Marabou sedan en tid tillbaka och man 

höll på att ta fram en övergripande långsiktig varumärkesstrategi att arbeta efter. Anna menar 

att arbetet med Black blev ett kortsiktigt inslag i den långsiktiga strategin då Marabou 

berättade att man planerade en relansering av sin chokladkaka med lakritssmak innan den 

långsiktiga strategin var färdig. Detta öppnade upp för en mer fristående kampanj med Black 

där Forsman & Bodenfors bestämde sig för att testa något lite annorlunda. 

 

“Rent strategiskt är Black en taktisk strategi och den är ett resultat av produkten 
som skulle marknadsföras. Det blev en form av one-off, vi var väldigt frikopplade 
från någon övergripande strategi och kunde därför hitta på ett bus under att den 
främsta uppgiften var att folk skulle förstå att chokladen nu fanns i hyllorna. [...] 
Det var en ganska så smal budget där vi ändå ville hitta på något som folk 
snackar om. Det är en väldigt ovanlig brief, en väldigt modig brief!” 



	   37	  

Valet av Tommy Nilsson som frontfigur, motiverade med att det vore roligt att blanda in en 

artist vars popularitet svalnat av under senare år. Eftersom det handlade om en relansering av 

chokladen ämnade man hitta en artist som var applicerbar på detta. Efter att man gjort en lista 

över möjliga artister föll valet på Tommy Nilsson då hans tidigare karriär åt rockhållet 

passade bra in på kampanjens slogan “Black is back”. 

 

“Black is back, det finns något kul i det. [...] Tänk om man kunde hitta en artist 
som är väldigt mycket Marabou i sitt sätt att vara, d.v.s. väldigt genuin och folklig 
förankring, lite av en snäll rebell. Marabou är en familjeprodukt, man vet vad 
man får. Tommy Nilsson är samma sak, man vet vad man får.” 

 

Tommy Nilsson tyckte om idén och gick med på att stå som frontperson för kampanjen. Det 

första steget i kampanjarbetet var att man började jobba med Tommy Nilssons egna kanaler. 

För att det skulle bli så trovärdigt som möjligt arbetade man hårt med att han skulle bli aktiv 

på sociala medier såsom Twitter. Det var viktigt att hans uttalanden låg i samma riktning som 

hans nya profil. 

 

“Vi började hinta om att han var på väg in i en förvandling. På dagen D gick det 
sedan ut ett pressmeddelande ifrån Tommy där han förklarade att han ville byta 
till en lite hårdare och tuffare stil, eftersom han var gammal hårdrockare var det 
ingenting konstigt med detta!”  

 

TT och andra medier plockade upp nyheten som sedan spred sig som en löpeld. Inom loppet 

av en halvtimme fanns Tommys uttalande i de flesta svenska nyhetsmedier. Detta var planlagt 

från första början då strategin hela tiden var att Tommy Nilsson själv skulle vara först ut med 

nyheten för att vinna förtroende och få igång diskussionen. Anna menar dock att de inte hade 

väntat sig att nyheten skulle bli så pass stor som den blev. Detta ledde till att man flyttade på 

de tidsramar man från början satt upp för kampanjens olika faser. 

 

“Tanken med kampanjen som helhet var att få så mycket uppmärksamhet som 
möjligt men vi hade inte förväntat oss att det skulle bli så stort som det blev. Det 
gick väldigt fort och det var det mest twittrade i Sverige under ett dygn. [...] Vi 
tog ett beslut senare den dagen att vi ska gå ut och släppa det vi kallade 
avslöjandet lite tidigare än tänkt då nyheten hade fått väldigt stora proportioner. 
Vi bestämde att redan nästkommande dag skulle Tommy gå ut och göra sitt första 
framträdande som Black” 
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Innan man avslöjade att Tommy Nilsson faktiskt inte planerat att byta artistnamn till Black 

hann emellertid AIK göra entré med sin kapning och släpp av låten Paint it Black där en 

Tommy Nilsson sound-a-like kom att vilseleda publikens uppfattning om vem som egentligen 

var kampanjens avsändare ytterligare, detta återkommer vi dock till senare. Tommy Nilsson 

gick nästkommande morgon ut, i en video, och berättade att det hela var på låtsas och att det 

handlade om en relansering av Marabous chokladkaka Black. Anna menar vidare att när 

videon släpptes så förflyttades fokus. 

 

“När avslöjandet släpptes så blev det en helt annan typ av uppståndelse, nu 
handlade det istället om att det hela var en PR-kupp, som folk uttryckte det. Detta 
gjorde att det blev nya löpsedlar och Twitter kom igång igen och det var 
egentligen i den skjutsen som Marabou som varumärke kom fram [...] Än idag är 
det Black man vill prata om med Tommy, så vi får fortfarande en liten skjuts med 
varumärket. Det var en ganska aggressiv start och svallvågorna har varit många 
och långa.” 

 

De övergripande målen med kampanjen var ökad försäljning och varumärkesexponering. 

Marabou har sedan länge haft två chokladkakor i topp men deras tredje bäst säljande produkt 

har länge varierat. Det första målet med kampanjen var därför att öka försäljningen av 

Marabou Black till den grad att den blir företagets tredje mest sålda produkt. Det andra målet 

var att, en liten budget till trots, göra Marabou till en snackis i en kampanj som stack utanför 

den långsiktiga varumärkesstrategi man höll på att planera. Chokladen sålde bra och tog sig 

upp till tredjeplatsen och Anna menar även att man lyckades med att göra Marabou till en 

snackis i den aspekten att det skapades ett sådant nyhetsvärde kring kampanjen där Marabous 

varumärke var exponerat. 

 

Anna menar vidare att kampanjen flöt på efter den plan gjort i alla avseenden utom just 

tidsaspekten. 

 

“Strategin var densamma under hela kampanjen, vi flyttade dock tidsramarna. 
När man gör saker i realtid måste man vara beredd på att vrida på spakar. Hade 
det inte blivit den där stormen så hade vi kanske låtit Tommy vara Black i två 
veckor. Initialt hade vi tänkt släppa avslöjandet efter 4-5 dagar, men i och med att 
det gick så fort så kände vi att jobbet redan var gjort efter en dag.” 
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Då Forsman & Bodenfors arbetat med Marabou under en längre period anser man sig känna 

till varumärket väldigt väl. Detta gör att man förstår varumärkets identitet och vet hur det ska 

kommuniceras ut mot publiken. Anna menar att det var viktigt att Marabou litade på Forsman 

& Bodenfors då man avsåg göra något ganska annorlunda. 

 

“Uppdelningen i olika faser var väldigt viktig för strategin överlag. Den första 
fasen handlade just om att hålla det fritt från avsändare för att kunna få den 
uppmärksamheten vi fick. Hade vi kopplat på Marabou i första steget hade vi 
aldrig fått den här uppmärksamheten och det hade istället varit en ren 
reklamkampanj. Därför var det väldigt viktigt att avsändardelen inte fick kopplas 
på förens i den andra fasen. Detta var ett extremt strategiskt val. Detta var även 
något som kunden var väldigt väl införstådd i.” 

 

Kampanjen hade två planerade målgrupper. Den första var opinionsbildare och tyckare. Att 

journalister skulle ta del av kampanjen till den grad de gjorde var ingen målsättning. Den 

andra målgruppen var resten av svenska folket. Anna menar att man nådde bägge dessa 

grupper med kampanjen. 

 

Anna anser att gränsen mellan PR och marknadsföring har suddats ut på senare år och idag 

handlar det istället om att skapa innehåll som sprids och delas då detta ger en större effekt än 

regelrätt reklam. Vidare menar man inte att kampanjen är en PR-kupp utan ett reklambus då 

några långsiktiga relationer inte innefattas utan istället är det ett bus följt av ett budskap som 

är väldigt reklammässigt. Anna lyfter istället fram kreativiteten för att budskapet ska sticka ut 

och ge meddelandet en skjuts i spridningen. 

 

“I det här fallet hade vi en väldigt kortsiktig uppgift i att se till så att Marabou 
Black blev en snackis, varpå kreativiteten blev viktig.” 

 

Anna menar att AIK:s inträde i kampanjen inte var något som påverkade kampanjens 

strategier eller utfall. Hon menar vidare att det var svårt att förutse vad som skulle hände då 

man lämnade dörren på glänt då man inte gick ut med vem som var avsändaren. Anna anser 

dock inte att någon aktörs varumärke påverkades negativt. 

 

“Att AIK hakade på var även en kamp för vår del. Däremot att fler spinner på det 
är ett bevis för hur stort detta var, alla ville dra nytta av publiciteten. Vi bestämde 
tidigt att det här är ganska roligt, låt AIK göra detta.” 
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Anna menar vidare att effekterna hos mottagarna av kampanjen, utöver att de uppsatta målen 

nåddes, visar på vilken lyckad kampanj Black var. En del av opinionsbildarna tyckte att 

kampanjen var rolig och en del journalister ansåg att handlingssättet inte var ett okej. Detta 

startade i sin tur en debatt om vad som är etiskt korrekt och det blev en fråga om 

nyhetsmediers källgranskning. Även hos folket så lyfte man frågan om källgranskning och 

idén om att det kanske är dags för branschen att se över hur man arbetar. Anna själv anser att 

det är ok att luras beroende på vilken uppgift det är. 

 
“När man går ut på kanten och gör saker så blir det ofta olika läger. Gör man 
traditionell reklamfilm så är det väldigt sällan folk blir upprörda. Om man istället 
går ut på kanten och rör till det i folks verklighet så kommer du att få både bu och 
bä.” 

 

5.3.2 En kreativ natt 
Simon Strand kallade sin egen roll under AIK:s kampanj Paint it black som en 

sammanslagning av projektledare och kreativt ansvarig gentemot AIK. I media gavs dock 

bilden av honom som hjärnan bakom verket och hans namn var återkommande i de artiklar 

som handlade om kampanjerna Black och Paint it black 

  

Simon menar själv att hans kampanjarbeten med AIK ofta blir lyckade på grund av att han har 

djup kunskap om AIK som klubb och verksamhet: 

 

”Jag har mycket högre success rates när jag jobbar med AIK än när jag jobbar 
med annat eftersom jag kan det så extremt bra. Jag kan förutse saker eftersom jag 
har lagt ungefär 50 000 timmar på AIK vilket gör att man har en helt annan 
fingertoppskänsla än när man jobbar med andra kunder. [...] Jag var AIK:are 
som sedan började jobba med PR och inte en PR konsult som sedan började 
jobba med AIK.” 

 

Den primära tanken och idén när kampanjen lanserades och fick namnet Paint it black var att: 

 

”Vi flyttar till en ny arena som i dagsläget inte är AIK, det är ett neutrum. Så det 
finns ett metaforiskt budskap i ”paint it black” [...] att ”måla den nya arenan i 
AIK:s färger [...]Det är ett koncept och ett namn som är lätt att se framför sig när 
man tar ut det visuellt.” 
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Tanken var att kampanjen initierades med ledorden att göra kampanjen till den främsta 

någonsin i AIK led: 

 

”Nu kör vi på detta, vi ska göra detta till den största supporterkampanjen 
någonsin. Vi har fler människor, fler affischer, fler banderoller, fler stickers och 
vi ska göra detta till en större kampanj än alla andra kampanjer vi gjort 
tidigare.” 

 

AIK och Simon lanserade kampanjen Paint it Black en månad innan den allsvenska 

premiärmatchen på Friends arena med några små aktiveringar. En vecka senare kom nyheten 

om att Tommy Nilsson skulle byta namn till ”Black” och Simon berättar att det var 

Nöjesbladet som själva hörde av sig till både AIK och honom själv och undrade om Tommy 

Nilsson namnbyte var ett inslag i Paint it black-kampanjen och Simon såg möjligheten. 

 

”Det här kanske vi kan göra något på. Det var ju möjligt att Tommy gjort detta 
för AIK på eget initiativ. Det var nästan mer sannolikt än alla andra osannolika 
förklaringar till att Tommy Nilsson helt plötsligt byter namn till Black i och med 
att vi visste att han var AIK:are.” 

 

Nöjesbladet som tidigt rapporterade om Tommy Nilssons namnbyte var de första att spekulera 

i om namnbytet faktiskt hade med AIK att göra. Simon började själv se magnituden i nyheten.  

 

”Det var som att hela Sverige satt på helspänn och väntade, det var på 
förstasidan på text-tv, det stod om det i alla medier, det var verkligen den dagens 
dominerande nyhets story” 

 

Tommy Nilsson går följande eftermiddag ut och berättar om sitt kommande låtsläpp 

kommande dag. I samma veva pratar Simon med en AIK-kompis som jobbar med reklam och 

tidigare har jobbat med Kraft Foods. Han berättade att han trodde att namnbytet hade med 

Marabou att göra eftersom han hade sett en brief för Marabou Black. Man upptäcker sedan att 

domänen ”blacktheartist.se” var registrerad av Forsman & Bodenfors vilka man vet är 

Marabous reklambyrå. Då förstod Simon att det hela egentligen var ett stunt från Marabou. 

Med vetskapen om att en låt skulle släppas bestämde man sig för att släppa en egen låt med en 

Tommy Nilsson sound-a-like. Under natten jobbade man sedan för att göra låten och med 

hjälp från bland andra Andreas Kleerup och Adam Tensta. Under natten skrevs även en 

pressrelease som mailades ut till olika medier och vid detta tillfälle visste man att det stunt 
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man iscensatt skulle ”hålla en halvdag innan det ur askan skulle utkristallisera sig hur det 

egentligen förhöll sig”. Man bestämde sig då för att, som Simon själv benämnde det ”kuppa 

kuppen”. Simon menar att allt gick väldigt fort och att Forsman & Bodenfors måste undrat 

vad som hänt. 

 

“De måste ha undrat om det var någon som läckt? när det egentligen bara 
handlade om att vi jobbade extremt fort.“ 

 

Efter låtsläppet berättar Simon att han satt i möten med sitt vanliga jobb och att telefonen 

ringde varannan sekund. Runt klockan elva ringde Expressen till honom och berättade att de 

hade pratat med Marabou som förklarat att det var de som samarbetat med Tommy Nilsson. 

 

”Då röjde vi och sa att det var så, vi kuppade deras kupp och det var den första 
artikeln som blottlade hur det egentligen förhöll sig [...] sedan mjölkade vi det 
liksom och dagen efter var jag och föreläste på min gamla arbetsplats Prime om 
detta. Så allting var verkligen i ultrarapid. Jag till och med stod och pratade om 
caset 36 timmar senare.” 

 

Kapningen av Marabous kampanj hjälpte även till att uppfylla målen för den initiala Paint it 

black-kampanjen. Simon menar även att: 

 

”Det inte var något vi inte kunde förutse eller hade räknat med, men att vi kunde 
göra det byggde på att vi hade en strategi och ett tankesätt från första början att 
vi ska kunna plocka saker i realtid, att vi är en smidig organisation och har en 
väldigt hög energinivå. [...] vi planerade såtillvida att vi hade förutsättningar att 
överhuvudtaget kunna göra sådana här saker” 

 

Den initiala strategin från AIK:s sida överspelades dock på grund av Tommy Nilsson 

eftersom man fick så många pressklipp som relaterades till kapningen som dock även 

genererade nyheter och synlighet för AIK. Däremot menar Simon att trots att detta tog över 

Paint it black-kampanjen så låg det ändå i kampanjens målsättning. 

 

”Det blev en inkastare i form av uppmärksamhet för AIK och matchen [...] Detta 
var en stor raket som byggde kännedom för AIK i människors medvetande”. 

 

Den initiala strategin för AIK:s kampanj var en innovativ sajt där man kunde beställa material 

för att måla staden svart. Hemsidan hade en ”plug in” för att bjuda in fler människor till 
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kampanjen och sajten skulle vara en verktygslåda engagera folk. De främsta kanalerna för 

kampanjen var dels hemsidan men även och kanske främst Facebook. Det var genom 

Facebook som man jobbade direkt mot AIK:s supportrar. Kampanjens målsättning och 

uppbyggnad påminde väldigt mycket om politiska kampanjer i slutmålet. 

 

”Det handlade om att få så många människor som möjligt att gå till den här 
platsen vid den tidpunkten”.  

 

Man hade med kampanjen egentligen två mål, ett kvantitativt mål och ett kvalitativt mål. Det 

kvantitativa målet för kampanjen var att fylla Friends arena inför premiärmatchen och det 

kvalitativa målet var att få till en så pass bra känsla av den nya arenan som möjligt. Till 

kampanjen fanns där även två målgrupper som delades in i en snävare målgrupp och en 

bredare målgrupp. För att nå målgrupperna och även nå fram till slutmålet hade man en 

tydligt utmålad strategi som byggde på att: 

 

”få med sig nyckelpersoner eftersom även om alla AIK:are är en bred målgrupp 
så är det ändå en snäv målgrupp som bestämmer vad den breda målgruppen ska 
tycka, typ som opinionsbildare. Så vi jobbade väldigt mycket som i politik med 
intern förankring av kampanjen hos nyckelpersoner” 

 

Den snävare målgruppen var de som följer AIK på regelbunden basis och konceptet för 

kampanjen spelade större roll för dem. Den bredare målgruppen däremot var de som inte 

följer AIK på daglig basis men kallar sig AIK:are och ”behöver tippas över kanten genom att 

visa att denna match var en händelse som alla skulle gå på”. Man lyckades även med målet 

att nå de båda målgrupperna och de uppsatta kampanjmålen eftersom man lyckades fylla 

arenan och på det sättet få en bra start rent publikmässigt. Tittar man sedan på kampanjen i 

backspegeln menar Simon att det för AIK:s del att det är med idel positivitet som man ser på 

kampanjens utgång.  I svallvågorna av kampanjen och PR-kuppen på Tommy Nilssons 

namnbyte dök det däremot upp en diskussion om frågan i fall man får ljuga i PR eller inte. 

Simon menade då att ”man kanske inte alltid behöver berätta vem mördaren är i första 

kapitlet” och att frågan måste besvaras från situation till situation. Han menar att det helt 

enkelt att det inte går att vara kategorisk i frågan. På en rak fråga om hans eget 

ställningstagande till att luras i kampanjer svarar han: 
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”Jag tycker inte nej direkt. Luras blir det väl via avslöjandet i pranket. Jag jämför 

det lite med att kolla på “blåsningen” och vara arg över att första halvtimmen av 

programmet och inte röja vad som ska ske. Det är lite som en pseudodiskussion” 

 

5.4 Diskussion Intervjuresultat 

5.4.1 Sändaren och effekten i samexistens med agenda-setting 

AIK hade ett tydligt mål med sin kampanj, att skapa uppståndelse, synlighet och därigenom ta 

plats på medieagendan. Kopplar vi målen för kampanjen till det sista ledet i Lasswells modell, 

effekt, ser vi tydligt att det uppsatta målet man ville uppnå var att skapa kännedom om 

kampanjen och ta plats på agendan. Effekten utifrån Lasswells modell, har även en tydlig 

koppling till dagordningshypotesen, eftersom målet i sig går i linje med teorins fullständiga 

syfte. Undersöks kampanjen del för del utefter modellen samt vad som föranledde att effekten 

nåddes väcks frågan om vad som skedde under kampanjens gång men även hur man gjorde. 

 

En nyckelfaktor som besvarar frågan om vad som hände var att Tommy Nilssons namnbyte 

innebar en oanad exponering för AIK. Symbiosen mellan medier och mottagare är även den 

viktig att lyfta fram då agenda-setting teorin bygger på att medier har möjligheten att lägga 

fram teser som mottagarna väljer att antingen acceptera eller förkasta. Accepteras tesen eller 

nyheten skapas ett utrymme för exponering av den och den får plats på agendan. Symbiosen 

mellan nyhetsvärde, massmedias vilja till exponering av budskapet samt publikens intresse för 

det som hänt, skapade möjligheten för att Tommy Nilssons namnbyte hamnade högt upp på 

agendan. I nyheten fanns så även en uppenbar möjlighet för AIK att ingripa, i och med den 

faktorn att avsändaren bakom namnbytet var oviss. Att AIK kunde agera och kapa nyheten 

bygger på tre parametrar; den första parametern är timingen och budskapet, där budskapet 

”Black” dels rimmade väl med AIK vars färger på tröjor och emblem är svart och gult, samt 

att budskapet även rimmade väl med såväl namn som budskap för AIK:s kampanj Paint it 

black. Timingen i sig är uppenbar eftersom Black föll inom samma tidslinje som Paint it 

black pågick. En andra parameter för att kapningen skulle lyckas var att man kunde agera 

snabbt och lägga om planering och strategi för att utföra kuppen. Den tredje och sista 

parametern som möjliggjorde kapningen var ovissheten om budskapets avsändare som 

vädrade frågeställningen om det var AIK som var den egentlige avsändaren, vilket även 

skapade ett intresse för frågan om vem som låg bakom namnbytet. Kapningen fick av denna 
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anledning stort genomslag då AIK som avsändare snarare sågs som en bekräftelse än något 

annat. Publiken kunde även själva koppla in vem som blev budskapets avsändare vilket gjorde 

att de kunde få svar där det tidigare funnits frågor och därtill besvara det egentliga syftet till 

namnbytet. Detta utgjorde grunden för att effekten kunde uppnås eftersom kapningen i sig låg 

i linje med målet för den fullständiga kampanjplanen. Det publiken frågade sig vid namnbytet 

handlade om vad meddelandet berättade och vem som var avsändaren. Detta besvarades 

följaktligen via kapningen vilket möjliggjorde att den önskade effekten kunde uppnås. 

 

Forsman & Bodenfors menar även dem att resultaten av kampanjen var goda eftersom deras 

mål nåddes. Det finns dock en intressant skiljelinje mellan de två strategierna från AIK och 

Forsman & Bodenfors. Skiljelinjen mellan de två kampanjmakarnas formulering av 

kampanjen ligger i mötet mellan tecknet och vad man vill att tolkningen ska säga. Hos 

Forsman & Bodenfors lutar man sig åt likheten i imagen mellan den gamla Tommy Nilsson 

och Marabou samtidigt som man hos AIK lutar sig mellan likheten av den nya Black och sig 

själva. AIK lyckades genomföra kapningen eftersom Black med svärtan i namnet placerade 

namnbytet inom associationsramarna för AIK. Forsman & Bodenfors å sin sida använde sig 

av Tommy Nilsson och relanserade honom som artist på ett sätt som utmanade priming-

effekten i publikens igenkännande av honom. Detta medförde att han hamnade utanför 

associationsramarna av publikens kännetecknande av hans varumärke. De använde därmed 

medvetet något som kontrasterade till hur han ursprungligen uppfattades och ur ett priming-

perspektiv läste publiken in den nya förändringen mot bakgrunden med minnesspåren av 

honom som en balladartist. Kampanjen Black provocerade därmed ramverket för publikens 

förståelse association till Tommy Nilsson samtidigt som det nya namnet fick honom att passa 

in i ramen för AIK. 

 

Forsman & Bodenfors målsättning var att skapa uppståndelse och medieskriverier gällande 

namnbytet vilket man senare önskade skulle kasta ljus över Marabou vid bluffens avslöjande. 

Målet för dem var att skapa uppmärksamhet och likt AIK, att ta plats på medieagendan. 

Forsman & Bodenfors målsättning kan därför delas upp i två faser, först uppståndelse och 

medieskriverier och sedan ett intresse för Marabou och den chokladkaka som var i fokus efter 

avslöjandet. Den indirekta effekt man önskade sig var därmed att intresset för chokladkakan 

och mediebevakningen skulle mana kunder till att köpa chokladen. 

Med facit i hand kan man säga att de båda kampanjernas mål liknade varandra. Forsman & 

Bodenfors ville skapa uppmärksamhet och informera om en produkt och AIK ville genom 



	   46	  

uppmärksamhet nå ut till sin publik i syftet att skapa ett intresse för dem att sedan besöka 

AIK:s premiärmatch. Då de båda målen liknade varandra spelade även kampanjerna varandra 

i händerna. AIK lyckades dra nytta av namnbytet och därigenom skapa större intresse och 

uppståndelse via kapningen. Tack vare AIK:s inblandning i namnbytet, blev genomslaget av 

nyheten även större för Forsman & Bodenfors del då användningen av priming-effekten på så 

vis stärkte den befintliga attityden kring att Tommy Nilsson istället är synonym med ballader. 

För att sedan besvara frågan om hur man gjorde så går det att utläsa att kärnan till de båda 

kampanjernas möte handlade om attributen till Tommy Nilssons varumärke som stärktes eller 

utmanades i syftet att få publiken att uttrycka sin attityd för förändringen. 

 

Den teoretiska inramningen av intervjusvaren bekräftar härmed att såväl den initierade 

kampanjen Black samt kapningen av densamma fick sin uppmärksamhet genom att de 

utmanade publikens ramar för hur de kände igen Tommy Nilsson som artist. Hur publiken 

känner igen något innanför en specifik ram och sedan kan bekräfta det man tidigare inte 

förstått innanför nya ramar skapar förståelse för hur publiken dels bygger upp nya ramar för 

att förstå media och sedan konstruerar nya ramar efter hur mediebilden förändras.  

 

5.4.2 Ett lurigt budskap, ett uppmärksammande medie och en lättlurad publik 
Nästa steg i Lasswells modell handlar om budskapet. Budskapet i de båda kampanjerna hade 

dels till syfte att leda publiken till handling men även att skapa så pass stort intresse att det 

skapade uppmärksamhet kring sig. I budskapet finns det även en tydlig avvikelse mellan den 

initierade kampanjen Black och AIK:s kapning av densamma. Forsman & Bodenfors valde att 

mörka avsändaren i syftet att skapa intertextualitet för budskapet genom att göra Tommy 

Nilsson avsändare. Man försökte även förankra budskapet genom associationer som skulle 

vara kända för mottagaren om Tommy Nilssons bakgrund som hårdrockare samt 

konkretiserade exempel på hur den relanserade Tommy Nilsson önskade associeras med en 

mörkare och tuffare ton. 

 

I detta då var Tommy Nilsson budskapets avsändare och publiken var ovetande om vem som 

låg bakom namnbytet. I efterhand kan vi dock se att man tydligt strävade efter att låta 

meddelandet utgöra sin egen berättelse och att budskapet struktur även följde en tydlig 

dramaturgi genom orsak till namnbytet, verkan i ny gestalt samt förväntan och ovisshet kring 

hur det hela skulle sluta i och med låtsläppet som utlovades. Det är tydligt att sändarens 
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intention, att dels chocka mottagaren, men även skapa förväntan, präglade budskapet. För 

AIK:s del hade man dock i motsats till Forsman & Bodenfors det tydliga syftet att uttrycka 

avsändaren. Sändarens intention tydliggjordes genom att tydligt basunera ut budskapet att 

Black var deras artist. Det går därför att se AIK och Forsman & Bodenfors inverkan på 

budskapet i samexistens genom att kampanjen Black ställde frågan till publiken om vem som 

var sändaren och kampanjen Paint it black ämnade besvara publikens spekulationer. 

 

AIK:s mål med sitt kanalval var att ha en interaktiv plattform med sin publik. Man ville att 

plattformen för informationen även skulle skapa förutsättningar för mottagarnas delaktighet i 

processen. Forsman & Bodenfors arbetade dock efter riktlinjen att de hade en smal budget 

men ville få så stor effekt som möjligt. Man var därför tvunget till att gå utanför ramarna för 

att få budskapet att spridas. För att vidare förstå valet av kanaler måste man titta på den effekt 

som eftersöktes. Det primära målet för Forsman & Bodenfors del var att publiken skulle tro 

på budskapet när Tommy Nilsson meddelade sitt namnbyte. Autenticiteten var därför väldigt 

viktig i kanalvalet för Forsman & Bodenfors och att använda sig av Tommy Nilssons egna 

kanaler i form av ett pressmeddelande från honom själv och hans personliga Twitter-konto så 

att kommunikationen utåt låg i linje med hans nya profil. Detta ökade 

styrningsgenomförbarheten eftersom man kunde övervaka budskapet från formulerande till 

utskick. 

 

Användningen av sociala medier som främsta uttrycksmedel låg även i linje med målet att 

hålla nere kostnaderna i kanalvalet. Syftet med kanalvalet var sålunda inriktat på att nå den 

effekt man eftersträvade. Forsman & Bodenfors hade som mål att få folk att tro på namnbytet 

och AIK ville engagera sin publik. Ett interaktivt kanalval användes därför för att skapa 

uppmärksamhet och användandet av sociala medier som Facebook i AIK:s fall och Twitter i 

Forsman & Bodenfors gjorde även meddelandet fritt vilket möjliggjorde en plattform för 

debatt. 

 

5.4.3 Mottagaren och målgruppen, så lika men ändå så annorlunda 
Kampanjerna hade olika mottagare men gemensamt för de två aktörerna är dock att 

målgrupperna fungerar som publik för budskapet. För att förstå publikens roll under 

kampanjens fortlöpande lånar vi användarteorin, som bygger på premissen om att mottagaren 

själv värderar om budskapet är värt att ta till sig och uppfyller ens behov av tillfredsställelse. 
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Hur behovet upplevs som tillfredsställt är individuellt för varje mottagare inom publiken men 

hur behoven tillfredsställs kan dock delas av olika segment inom publiken. Segmenten i 

publiken utgör även olika målgrupper. Appliceras teorin på undersökningen av intervjun med 

Forsman & Bodenfors går det även att utläsa tydliga val i kommunikationsplanen för att nå 

sina mottagare genom att i sitt budskap överraska med namnbytet. Läsaren integreras genom 

att budskapet skapade debatt samt dess underhållningsvärde. Budskapets formulerande låg 

även i linje med de två utvalda målgrupperna. Syftet var att nå ut till medier som den primära 

målgruppen och sedan lita på att mediernas spridning av materialet skulle få allmänheten att 

finna intresse för innehållet. 

 

AIK:s främsta syfte var att interagera med den identifierade målgruppen. Målgruppen för 

detta var AIK-supportrar i allmänheten och de man kallar inbitna supportrar i synnerhet. 

Dessa fick fungera som nyckelpersoner i syftet att sprida vidare materialet. Mottagarna för 

budskapet kom emellertid att breddas till att även inbegripa medier eftersom kapningen av 

kampanjen Black hade till syfte att skapa uppmärksamhet kring AIK:s inträde på spelplanen 

där Tommy Nilsson stod i centrum. De båda kampanjerna kom emellertid att se media som 

den primära mottagaren för att ta plats på agendan och på detta sätt nå sina egentliga 

målgrupper. 

 

Man kan därmed se det som att AIK och Forsman & Bodenfors sökte samma primära 

mottagare men med olika syften. De olika målen ledde till att den sekundära mottagaren, och i 

detta fall även den egentliga målgruppen, skiljde sig för de två kampanjerna. Forsman & 

Bodenfors ville nå allmänheten och mer specifikt kommande kunder till Marabou och AIK 

ville nå AIK supportrar i allmänhet och i nästa led göra dessa till besökare för 

premiärmatchen. 
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6. Avslutning  
Vad som följer är en presentation av de slutsatser som dragits i denna studie samt förslag på 

vad som lämnats obesvarat och därför kan vara intressant att, i framtiden, undersöka.  

 

6.1 Slutsatser 
I genomförandet av denna studie tog vi fram tre forskningsfrågor vi ämnade undersöka för att 

underlätta besvarandet av studiens syfte. Dessa frågor var: 

 

- Hur gick PR-kampanjen Black till och fick den det genomslag som sändaren hoppats på? 

- Vilken genomslagskraft fick kampanjerna Black och Paint it black, samt vilken avsändare 

vann mest på uppmärksamheten kring kampanjernas sammankoppling? 

- På vilka sätt skilde sig planerad och realiserad strategi i kampanjernas händelseförlopp? 

Ovissheten och mediespekulationen kring Tommy Nilssons namnbyte innebar en situation 

som gynnade både AIK och Forsman & Bodenfors där tidsdimensionen möjliggjorde 

kapningen vilket i slutändan även skapade förutsättningar för uppståndelse och 

uppmärksamhet. AIK:s inträde i Forsman & Bodenfors kampanj påverkade inte graden av 

uppmärksamhet negativt utan höjde snarare temperaturen för den rådande kampanjen. 

Däremot ledde det till att ljuset inte endast hamnade på Marabou utan uppmärksamheten kom 

att röra två aktörer istället för en. 

Det kom i slutändan inte att handla om vilken kampanj som fick mest uppmärksamhet utan 

hur existensen av de båda kampanjerna faktiskt gynnade varandras sökande efter 

uppmärksamhet. Ser vi till slutmålet för de båda kampanjerna kan man säga att båda verkade 

nå sina uppsatta mål. Frågan kom snarare att handla om vem som hade kunnat vinna mest 

utan den andres inverkan. För Blacks del hade man av kampanjen Paint it black fått en 

existerande plattform att placera sitt budskap på och för Paint it blacks del fick man draghjälp 

i sin kampanj genom Blacks intåg.  

En intressant aspekt är dock den att kampanjen Black tvingades tidigareläggande sitt 

avslöjande eftersom namnbytet nådde proportioner av uppmärksamhet man inte anat vid 

kampanjens lansering. Detta går emellertid att både se som ett positivt tecken då man nådde 

sin önskade effekt tidigare än planerat samtidigt som det även kan ses som negativt då 

uppståndelsen blev omöjlig att hantera. En möjlig negativ effekt för AIK:s del kan dock vara 
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att fokus kring Paint it black kom att handla om låtkuppen snarare än den stundande 

premiärmatchen samtidigt som låtkuppen genererade proportioner av uppmärksamhet som 

annars förmodligen inte varit möjlig att nå. Det går heller inte att bortse från det faktum att 

AIK i en halvdag faktiskt “fått med sig” Tommy Nilsson i sin kampanj på Marabous 

bekostnad.  

Enkätundersökningens resultat tyder på att kampanjen fick ett stort mediegenomslag där båda 

aktörerna fick exponering. AIK:s exponering kan dock ses som mer prisvärd då det, i 

jämförelse med Forsman & Bodenfors, låg väldigt lite tid bakom kapningen varpå kreativitet 

istället spelade en viktig roll. Publiken tenderar dock ställa sig mer positiva till Marabous 

handlande i kampanjen vilket kan innebära att man i längden utökat sitt förtroendekapital. 

Den planerade kommunikationen handlade om en plan för att se målet av handlandet under 

kampanjen. Strategin å andra sidan möjliggjorde för förändringar under kampanjens gång. 

Detta tydliggörs genom att båda aktörer lägger vikt vid att ha planer som kan skapa 

förutsättningar för att målen ska uppfyllas samt att strategier används för realisera 

förändringar som de facto gör att målen slutligen nås. Flexibiliteten i strategin ställs därför i 

komparitet till den planmässiga taktiken som formar en plattform för kampanjens spelrum, 

där man genom strategiska val kan handla så att målen slutligen uppfylls. 

 

6.2 Vidare forskningsmöjligheter 
Studiens resultat öppnar upp för framtida forskning där det kan vara intressant att undersöka 

ytterligare hur PR-branschens framtid bör formas då kreativitet, som annars ses som ett 

positivt attribut, tenderar bli synonymt med kampanjer så häpnadsväckande att de svävar i ett 

ingenmansland, där publiken inte ser skillnad på om kampanjen luras eller bara utelämnar en 

del av sanningen. Vidare kan det vara intressant att närmare undersöka effekterna av att slå 

samman kampanjer som ligger inom olika diskurser, för att maximera möjligheten till 

exponering genom att tvärsöka publiksegmenten och därigenom hamna högre upp på medias 

agenda. 

 

	    



	   51	  

7. Referenslista 
 

7.1 Litterära källor 
Aaker. D. A. (2010): Building strong brands. London: Pocket 

 

Adobe, (2014). U.S Digital Video Benchmark Index - Adobe digital index Q2 2014. San Jose 

Bengtsson, A., & Östberg, J. (2006). Märken och människor: om marknadssymboler som 

kulturella resurser. Lund: Studentlitteratur 

Canary, D. J., & Spitzberg, B. H. (1989). A model of the perceived competence of conflict 

strategies. Human Communication Research, 15(4), 630-649. New Jersey 

Cooney, J. (2005) First Word. License!, vol. 8, nr. 2. New York. 

Davis, J. (1995). The art of spin. Management Today, 72. London. 

Falkheimer, J. & Heide, M. (2011) Strategisk kommunikation. Forskning och praktik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Fill, C. (2006). Simply marketing communications. Pearson Education. New Jersey. 

Fiske, J. (2002). Introduction to communication studies. Routledge. London. 

Fiske, J. (2010). Kommunikationsteorier – en introduktion. Wahlström och Widstrand. 

Stockholm 

Graffman, K. & Söderström, J. (2009): Konsumentnära varumärkesutveckling. 

Malmö: Liber AB 

Green, A. (2009). Creativity in public relations. Kogan Page Publishers. London. 

Gripsrud, Jostein (2011). Mediekultur, mediesamhälle. 3., [bearb.] uppl. Göteborg: Daidalos 

Kaikati, A. M., & Kaikati, J. G. (2004). Stealth marketing: how to reach consumers 

surreptitiously. California Management Review. Berkeley 

Karaszi, Peter (red.) (2004). Stora PR-boken. Stockholm: Prime PR 



	   52	  

Larsson, L. (2001). Tillämpad kommunikationsvetenskap. Lund: Studentlitteratur,. 

L’Etang, J. & Pieczka, M. (red.) (2006) Public Relations: Critical Debates and Contemporary 

Practice. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. 

L'Etang, J. (2008). Public relations. Blackwell Publishing Ltd. New Jersey. 

Melin, F. (1999). Varumärkesstrategi: Om konsten att utveckla starka varumärken. 

Stockholm: Liber ekonomi. 

McCombs, M. (2013). Setting the agenda: The mass media and public opinion. John Wiley & 

Sons. New Jersey. 

McQuail, D. (Ed.). (1972). Sociology of mass communications: selected readings (Vol. 961). 

Penguin books. London. 

McQuail, D. (2010). McQuail's mass communication theory. Sage Publications. London. 

Payne, A., & Frow, P. (2005). A strategic framework for customer relationship management. 

Journal of marketing, 69(4), 167-176. Chicago. 

Roy, A., & Chattopadhyay, S. P. (2010). Stealth marketing as a strategy. Business Horizons, 

53(1), 69-79. Bloomington 

Saunders, M. N., Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research methods for 

business students, 5/e. Pearson Education Limited, Harlow 

Scheufele, D. A. (2000). Agenda-setting, priming, and framing revisited: Another look at 

cognitive effects of political communication. Mass Communication & Society, 3(2-3), 297-

316. Routledge. London 

Smith, M. J., & Kiger, P. J. (2005). Poplorica: A popular history of the fads, mavericks, 

inventions, and lore that shaped modern America. HarperCollins. New York. 

Smith, R. D. (2013). Strategic planning for public relations. Routledge. London. 

Teixeira, Thales S (2014). Attention: The Rising Cost of Consumer, Why You Should Care, 

and What You Can Do about It. Harvard Business School. Boston 

Theaker, A. (2004) The Public Relations Handbook. (2th ed.) London: Routledge. 



	   53	  

Windahl, S., Signitzer, B., & Olson, J. T. (2009). Using communication theory: An 

introduction to planned communication. Sage. London. 

Woodside, A. G., Sood, S., & Miller, K. E. (2008). When consumers and brands talk: 

Storytelling theory and research in psychology and marketing. Psychology & Marketing, 

25(2), 97-145. New York. 

 

7.2 Internetkällor 
Expressen, Hämtad 2014-11-02 

http://www.expressen.se/noje/tommy-nilsson-byter-namn-till-black/ 

Resumé, Hämtad 2014-11-02 

http://blogg.resume.se/fredrikhillerborg/2014/04/25/pr-bluff-lat-oss-kalla-det-dold-pr-

kampanj/ 

Dagens Nyheter, Hämtad 2014-11-03 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/emanuel-karlsten-det-ar-inte-okej-att-ljuga-inte-ens-i-en-pr-

kupp/ 

Metro, Hämtad 2014-11-03 

http://www.metro.se/mat-dryck/cramby-var-skickar-jag-fakturan-

lidl/EVHmiD!qg1BKN1j2xg1o/ 

Aftonbladet, Hämtad 2014-11-03 

http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/musik/article16437288.ab  

Dagens Media, Hämtad 2014-11-22 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/pr/article3866384.ece  

SVT Kulturnyheterna Hämtad 2014-11-04 

https://twitter.com/kulturnyheterna/status/313917787154309120 

 

7.3 Intervjuer 
Simon Strand, 2014-11-20 

Anna, 2014-12-11 

 

 



	   54	  

8. Appendix 
 

8.1 Appendix 1 – Intervjuguide 
 

Allmänna frågor 

 

1. Vad hade du för roll under kampanjen? 

2. Vilken insyn hade du gällande insikter och planering av kampanjen 

 

Planering och strategi 

 

3. Hur skulle du beskriva kampanjen ‘paint it black’? 

4. Vilka steg/faser infattade kampanjen? 

5. Vad var syftet med kampanjen? 

 

6. Vad ville ni? Vad hände? Varför hände detta? 

i. Vilka var målen med kampanjen? 

ii. Uppfyllde kampanjen målen? 

7. Hur uppfylldes/uppfylldes inte kampanjens mål och syfte? 

8. Vad var den initiala strategin i kampanjen? 

a. Ändrades denna under kampanjens gång? 

 

Budskapsutformning 

 

9. Vilka olika förkunskaper och antaganden om situationen föranledde de taktiska valen 

för hur ni utformade kampanjen? 

 

10. Vilka kanaler användes främst och kom att vara viktiga i och för kampanjen?  

11. Vilken roll hade och hur använde ni sociala medier i er kampanj?  

12. Hur använde ni media i att få ut kampanjen? 

 

13. Hur arbetade ni med budskapet i kampanjplaneringen? 
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i. Hur kom ni fram till budskapet?  

ii. Varför valde ni detta budskap? 

iii. Vilka möjligheter ser ni med en dold avsändare till budskapet? 

 

Reaktioner och förtroende 

 

14. Fanns det några speciella målgrupper för kampanjen eller ville ni bara få stor och bred 

spridning? 

i. Hur spelade dessa målgrupper in för kampanjens strategi?  

ii. Hur ville ni att mottagarna skulle handla när de mottagit budskapet? 

 

15. Hur upplevde ni att kampanjen togs emot?  

i. Fanns det skillnader i hur kampanjen togs emot? 

ii. Hur skiljde det sig i så fall? 

 

16. Tror du att något av de inblandade varumärkena påverkades negativ? 

a. I så fall, vilka och på vilka sätt? 

 

17. Hur ställer du dig till att, på sätt och vis, luras i denna typ av kampanjer? 

a. D.v.s. att gå ut med något som mottagarna uppfattar på ett visst sätt fastän det 

ej stämmer? 

b. Tycker du att det är okej att använda sig av andras kampanjer för att exponera 

sin egen kampanj? 

 

18. Hur hanterade ni den nya spelaren på spelplanen? 

i. Fick ni lägga om planeringen av er kampanj till följd av Marabous 

samtida kampanj? 
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8.2 Appendix 2 – Enkätundersökning 
 

1.  

Har du hört talas om en kampanj där den folkkäre artisten Tommy Nilsson gick ut med att han 

skulle byta namn till ”Black”? 

• Ja 

• Nej 

2.  

År 2013 gick Tommy Nilsson ut med att skulle byta artistnamn vid lanseringen av hans 

senaste, mörkare album. Det Framstod som en rokad då den tidigare smörsångaren från 

Stockholm skulle ta klivet ifrån låter som "öppna din dörr" till "shoot the devil". 

 

Namnbytet och den nya musikaliska inriktningen visade sig kort därpå vara en PR-kampanj 

och Tommy planerade m.a.o inte att göra denna tvärvändning i sin artistidentitet. 

Vilken organisation låg bakom kampanjen "Black"? 

• Opel 

• Festis 

• Hammarby 

• Haribo 

• AIK 

• Skoda 

• Djurgården 

• Marabou 

• Volvo 

3.  

Det var alltså Marabou som låg bakom kampanjen där Tommy Nilssons påstådda namnbyte 

var en del i lanseringen av den nya lakritschokladen Marabou Black. 

 

Marabou hann dock aldrig gå ut med att man låg bakom kampanjen och att namnbytet var en 

bluff innan en annan organisation släppte låten "Paint it Black" av artisten "Black" där 

sångrösten lät väldigt mycket som Tommy Nilssons röst. 
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Vilken organisation låg bakom denna samtida kampanj med samma namn som Marabous 

kampanj? 

• Opel 

• Festis 

• Hammarby 

• Haribo 

• AIK 

• Skoda 

• Djurgården 

• Volvo 

4.  

Det var alltså AIKs supporterklubb som genomförde denna samtida kampanj med syfte att 

utnyttja Tommy Nilssons påstådda namnbyte till att associeras med AIK innan Marabou gått 

ut som avsändare för kampanjen. 

 

Detta handlande har synts till i flera andra kampanjer på senare tid där bl.a. Miss Skinny och 

Restaurangen Dill är några av kampanjerna. Det råder delade meningar kring om det är rätt 

eller fel att utnyttja andra organisationers kampanjer för att själva få exponering i media samt 

om det okej att inte gå ut med avsändare för kampanjen i syfte att starta en konversation och 

bli en nyhet. 

 

4a.  

Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? 

Jag tycker att det är helt ok att genomföra en PR-Kampanj på en annan PR-kampanj. Markera 

mellan 1-5 hur du ställer dig till påståendet. 1- stämmer helt, 3- varken eller, 5 stämmer inte 

alls 

 

 1 2 3 4 5  

Stämmer helt      Stämmer inte alls 
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Valfri fråga: Motivera ditt ställningstagande i ovanstående fråga. Varför eller varför inte 

tycker du att det är helt ok att genomföra en PR-kampanj på en annan PR-kampanj? 

4b. 

Jag tycker att det är helt ok att inte gå ut med vem avsändaren är i kampanjer för att få 

exponering och bli en nyhet. Markera mellan 1-5 hur du ställer dig till påståendet. 1- stämmer 

helt, 3- varken eller, 5 stämmer inte alls 

 1 2 3 4 5  

Stämmer helt      Stämmer inte alls 

 

 

Valfri fråga: Motivera ditt ställningstagande i ovanstående fråga. Varför eller varför inte 

tycker du att det är helt ok att inte gå ut med vem avsändaren för en kampanj är i syfte att få 

exponering och bli en nyhet? 

 


