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Abstract 

Denna uppsats har till syfte att undersöka hur organisationen Visita genom sin 

kampanj Dubbelstöten försökte påverka Socialdemokraterna. Frågeställningarna berör 

varför kampanjen initierats och hur den formulerats och genomförts och hur 

utomparlamentariska organisationer agerar på en politisk marknad. Undersökningen 

genomfördes genom att både analysera intervjuer med Visitas kommunikationschef 

om hur kampanjen framkommit och genomförts samt att genom semiotisk analys 

undersöka den reklam som kampanjen använt sig av. Intervjuerna påvisar behovet för 

organisationer att ha både hög intern och extern legitimitet för att kunna genomföra 

påverkanskampanjer. De semiotiska analyserna visar också att reklambilderna är 

formulerade med tydliga anklagelser och att fördubblad moms på restaurangmat och 

fördubblade arbetsgivaravgifter för unga medför digra konsekvenser för både 

besöksnäringen och ungdomar som vill ha ett arbete. 

 

Analysen påvisar också att kampanjen Dubbelstöten för det mesta går att relatera till 

Kjell Nowaks och Karl-Erik Wärneryds kampanjmodell men att det funnits brister i 

hur dess kommunikationsobjekt varit definierat samt att de inte försökt påvisa den 

allmänna opinionens tillstånd för Socialdemokraterna. 

 

Efter riksdagsvalet har Socialdemokraterna och Miljöpartiet bildat regering vilket 

medfört att momsen på restaurangmat förblir på dess nuvarande nivå medan 

arbetsgivaravgifterna verkar komma att höjas. 

 

Nyckelord: Visita, Dubbelstöten, Socialdemokraterna, legitimitet, politisk 

marknad, allmänna opinionen, påverkan, kampanj 
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1. Inledning 
	  
Det finns många olika branschorganisationer och andra typer av 

intresseorganisationer som önskar påverka samhället på olika nivåer. Dessa 

organisationer brukar vanligtvis benämnas som NGOs(non-governmental 

organizations). Dessa typer av organisationer företräder vanligtvis en part inom ett 

specifikt område såsom producenter av något inom en bransch, arbetsgivare inom en 

specifik sektor eller fackliga organisationer till exempel.  

 

Dessa typer av organisationer var väldigt aktiva under 2014 i Sverige, då det hölls val 

till både europaparlamentet under våren och de allmänna valen under hösten. Således 

fanns det stor anledning för dessa typer av organisationer att försöka marknadsföra 

sina politiska ståndpunkter externt till allmänheten, för att försöka styra den allmänna 

opinionen till att påverka de politiska partierna, tillika beslutsfattarna, som i slutändan 

besitter makten att genomföra eller avstå att genomföra förändringar som dessa 

organisationer förespråkar.  

 

Det finns ett uppenbart intresse att undersöka denna typ av verksamhet, då den utövar 

inflytande över både demokratiska parlament och den allmänna opinionen. Därför har 

undersökningsobjektet för denna uppsats kommit att bli kampanjen Dubbelstöten, 

som genomfördes av Visita, då den exponerades stort och tycks ha fått genomslag i 

den politiska debatten.  

 

Visita hade med Dubbelstöten två tydliga målgrupper, dels allmänheten samt 

Socialdemokraterna som inte står för den politik som Visita gör. Socialdemokraterna 

hade aviserat att de planerade förändra de skatteregler Visita önskar behålla om dessa 

partier skulle vinna valet. Kampanjen syftade alltså till att dels bilda opinion för 

bevarandet av dessa skatteregler hos allmänheten och på så sätt påverka de 

röstberättigade till riksdagsvalet att rösta på partier som stod för samma åsikt som 

Visita och dels påverka resterande partier att ändra sin ståndpunkt för att varken tappa 

väljare eller förändra ett enligt dem bra regelverk till ett sämre. 
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2. Syfte 
	  
Syftet är att undersöka hur organisationen Visita konstruerat och genomfört 

kampanjen Dubbelstöten samt hur de därigenom försökt påverka den allmänna 

opinionen och Socialdemokraterna under valåret 2014, för att verka i deras önskade 

syfte.   

3. Frågeställningar 

• Varför lanserade Visita kampanjen Dubbelstöten? 

• På vilka sätt har Visita agerat på den politiska marknaden? 

• Hur planerades och genomfördes kampanjen Dubbelstöten? 

• Är Nowak och Wärneryds kampanjmodell applicerbar på Dubbelstöten och 

vilka skillnader finns mellan dem? 

4. Material 
Kampanjen är tänkt att undersökas som en helhet och materialet som kommer att 

undersökas sträcker därför sig från vintern 2013 till och med den 14 september 2014. 

En avgränsning kommer dock göras, då kampanjen därefter bytt skepnad och 

återlanserats vid ett senare tillfälle. Den nyare versionen kommer däremot inte ingå i 

undersökningen, då den lanserats efter valen 2014 och därmed saknar relevans. 

 

Materialet är uppdelat i två kategorier för de två olika analyser som kommer göras. 

Dels de reklambilder som användes i kampanjen under våren 2014 och de banderoller 

som hängdes upp på diverse ställen i Visby under Almedalsveckan 2014(tillgängliga 

som bilagor), som en semiotisk analys kommer tillämpas på, samt transkriptioner av 

två intervjuer med Visitas kommunikationschef Liselott Florén som behandlar de 

bakomliggande strategiska beslut vad gäller kampanjens utformning och 

genomförande.  

 

Till den semiotiska analysen har en avgränsning i mängden material gjorts av två skäl. 

Dels är bilderna och banderollerna väldigt likartade till sin estetik och de flesta 

innehar samma text som riktas gentemot mottagaren. De är så att säga tillverkade i 

grupp med samma budskap medan de också användes under begränsade tidsperioder 
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separerade från varandra. Att då använda flera exempel ur samma grupp bilder skulle 

därför bara innebära mer av samma i analysdelen. Skillnaden, bilderna emellan, består 

framförallt i vilken rubrik och person som valts för de olika bilderna. Således är 

bilderna mer lika än olika och skapar på så vis en representativitet för varandra. 

Dessutom skulle det innebära ett väsentligt större åtagande att analysera dem alla. 

5. Bakgrund 

5.1 Visita 
Visita beskriver sig själva som en bransch- och arbetsgivarorganisation för den 

svenska besöksnäringen. Visita samlar fler än 4600 medlemsföretag inom framförallt 

hotell- och restaurangbranschen. Att vara både en bransch- och 

arbetsgivarorganisation beskriver de som att ha två olika roller och därmed också 

bedriva olika typer av verksamhet(www.visita.se).  

 

Som branschorganisation agerar de som branschens ”samlade röst” vad gäller 

lagstiftning och politik. Detta gör de med utgångspunkten att skapa bättre villkor och 

öka lönsamheten för sina medlemsföretag. Konkret innebär det att bevaka 

lagstiftningsprocesser, agera som remissinstans samt föra ut sitt budskap externt till 

beslutsfattare(www.visita.se). 

 

I rollen som arbetsgivarorganisation agerar Visita som förhandlingspart för de 

centrala kollektivavtalsförhandlingar som förs inom branschen gentemot de berörda 

fackförbunden som motpart. I denna del av verksamheten ligger också att biträda och 

företräda medlemsföretagen vid t.ex. juridiska tvister(www.visita.se). 

5.2 Dubbelstöten 
Kampanjen Dubbelstöten lanserades av Visita under vintern 2013 inför de flera val 

som skulle hållas under år 2014. Med Dubbelstöten åsyftas två stycken, vad Visita 

upplever som slag mot branschen, politiska förslag som debatterats inför valen. 

Stötarna var dels ett förslag om fördubblad moms på restaurangmat samt ett förslag 

om fördubblad arbetsgivaravgift för unga upp till 26 år(www.visita.se). 
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Bakgrunden till att förslaget om fördubblad moms på restaurangmat debatterades var 

att samma moms-sats sänkts från 25% till 12% från den 1a januari 2012 under den 

föregående regeringen som bestod av partierna Moderaterna, Centerpartiet, 

Folkpartiet samt Kristdemokraterna(www.riksdagen.se) medan Socialdemokraterna 

förhöll sig kritiska och aviserade att de önskade höja momsen till dess tidigare nivå 

om de skulle få möjligheten(www.dn.se). Ungefär samma scenario gäller också 

förslaget om att höja arbetsgivargifterna. Den föregående regeringen hade under några 

steg sänkt arbetsgivaravgifterna för unga upp till 26 år från dryga 31% till dryga 

15%(www.skatteverket.se) medan Socialdemokraterna varit kritiska och velat höja 

dessa(www.dn.se). 

6. Tidigare forskning 
Ett exempel på tidigare forskning som undersökts har bland annat varit Jonas 

Hartelius uppsats ”Etik för opinionsingenjörer”(Hartelius 1999). Hartelius inledande 

delar om att all makt bygger på massopinioner(Hartelius 1999:96), eller vad som i 

denna undersökning kallas för den allmänna opinionen hade ett visst intresse. 

Hartelius resonerar också om hur detta medfört att det inom det demokratiska 

systemet inneburit en framväxt av professionella opinionsbildare som verkar genom 

utvecklade och beprövade modeller för att skapa och styra den allmänna opinionen 

och därmed bör benämnas som opionionsingenjörer istället för opinionsbildare(ibid.). 

Hartelius tar dock dessa intressanta observationer som argument för varför branschen 

av opinionsingenjörer bör, av moralisk plikt gentemot samhällsnyttan, bör författa och 

anta en högtravande hederskodex som alla bör förhålla sig efter. Men då denna 

uppsats inte ämnar undersöka moraliska dilemman och gråzoner, utan istället 

undersöka hur dessa opinionsingenjörer har agerat och gått tillväga inom en specifik 

kampanj lämnades Hartelius teorier utanför. 

 

En annan uppsats som läst, men som inte heller kommit användas för undersökningen 

är en tidigare studie vid institutionen, ”Vägen till en lyckad kampanj utan starka 

ekonomiska muskler – En rekommendation för kampanjarbete”, skriven av Cecilia 

Wihlborg(su.diva-portal.org), som delvis baserat sig på samma organisation som 

denna undersökning, det vill säga Visita. Undersökningen har undersökt tre stycken 

kampanjer för att sedan kunna ge råd till en annan organisation om hur de ska lägga 
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upp sitt kampanjarbete. Förvisso har ju både undersökningsobjektet och vissa 

tillvägagångssätt varit likartade, men där ansatsen varit olika, inneburit att den inte 

kommit till användning. Med det menat att kampanjen i sig inte har undersökts, utan 

endast hur den har genomförts för att kunna förmedla det vidare. Ansatsen för denna 

undersökning är istället att inte bara undersöka hur kampanjen genomförts, utan hur 

den konstruerats och varför beslut har tagits och sedan utvärdera detta med andra 

metoder. Syftet med denna undersökning är helt enkelt att göra en djupare analys än 

den som presenteras i den tidigare undersökningen. 

7. Teori 
Den teoretiska ramen för undersökningen utgörs av två separata delar. Den första 

delen är fyra begrepp, vilka är politisk marknad, opinionsbildning genom tredje part, 

legitimitet och omvärldsanalys. Dessa begrepp ger en översiktlig bild av den arena 

organisationer agerar på när de önskar påverka samhället. Den andra delen är en 

kampanjmodell framtagen av Kjell Nowak och Karl-Erik Wärneryd som innefattar de 

olika steg och komponenter de anser en kampanj innehåller. Med modellen erbjuds 

möjligheten att utvärdera själva framtagningen, utförandet och resultatet av 

kampanjen. 

7.1 Politisk marknad  
Berg & Jonsson beskriver den politiska arena de undersökt, som en politisk 

marknad(Berg & Jonsson 1991:101). Att beskriva det demokratiska samtalet som förs 

mellan samhällets olika aktörer såsom enskilda personer, politiska partier, olika typer 

av organisationer och rörelser som en marknad gör de inte lättvindigt, utan med 

flertalet utvecklade argument och resonemang. Dels beskriver de bland annat att de 

olika aktörerna själva agerade, både genom språk och tillvägagångssätt, som om de 

faktiskt befann sig på en marknad när de försökte påverka den allmänna 

opinionen(Berg & Jonsson 1991:101). Med det menat att aktörerna försökte sälja in 

sina idéer och budskap till allmänheten. Detta leder vidare till det starkaste 

argumentet för varför begreppet politisk marknad bör användas för att beskriva den 

argumentation och meningsutbyten som sker i samhället, då det enligt Berg & 

Jonsson kan ses som att transaktioner genomförs aktörer emellan(Berg & Jonsson 

1991:108). De menar att det alltså sker någon form av utbyte.  
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Transaktionerna sker förvisso dock inte som på traditionella marknader där varor och 

tjänster byts mot monetära medel(ibid), utan de beskriver processen som något mer 

diffust där den mottagande parten köper en ståndpunkt, åsikt eller liknande i utbyte 

och betalar med att till exempel rösta i ett val, tillåta sig bli representerad av den 

säljande aktören, eller bara ge uttryck för ståndpunkten i allmänhet(Berg & Jonsson 

1991:109). Själva beskriver Berg & Jonsson transaktionen så här; 

 

”på den politiska marknaden utbyts värderingar som tillhandahålls av en politisk 

aktör mot rättigheten att representera (dvs att företräda och föra talan för) den som 

stödjer värderingen”(ibid) 

 

Utöver själva transaktionen på den politiska marknaden, pekar också Berg & Jonsson 

på att marknaden är segmenterad, fastän överlappande, i tre olika nivåer(Berg & 

Jonsson 1991:122). Nivåerna benämner de som den konstitutionella nivån, 

organisationsnivån samt den allmänna opinionen(opinionsbildningsnivån).  

 

Med den konstitutionella nivån åsyftas den formella makten över beslutsfattande och 

lagstiftande(Berg & Jonsson 1991:123). Här agerar alltså de politiska partierna och 

dess företrädare(förutsatt att landet är en parlamentarisk demokrati). Den 

konstitutionella nivån är tydligt präglad av formaliserade processer där lagar och 

förordningar sätter spelreglerna för aktörerna om hur de kan gå till väga för att 

påverka lagstiftning och beslut(Berg & Jonsson 1991:124) genom till exempel hur 

partier ställer upp i val, hur mandat fördelas och röstningsförfaranden i parlament. 

 

På organisationsnivån agerar de olika typer av organisationer som önskar påverka 

beslutsfattande och lagstiftning(Berg & Jonsson 1991:127). Dessa organisationer är 

allt mellan branschorganisationer, ideologiska organisationer, fackföreningar och 

liknande. På denna nivå spelar dessa typer av organisationer gentemot varandra för 

deras specifika intressen. Berg & Jonsson påpekar här att just i Sverige har det pågått 

ett skifte i hur organisationerna på den här nivån agerar, där de menar att tidigare hade 

organisationerna i större grad en direkt kontakt med aktörerna på den konstitutionella 

nivån i syfte att påverka beslut, medan organisationerna numera oftare söker sig 

gentemot den allmänna opinionen för att påverka densamma(Berg & Jonsson 

1991:128). Denna process menar de är sprungen ur den tillväxt av aktörer på 
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organisationsnivån, där tidigare fåtalet större aktörer agerat som motpart gentemot 

den konstitutionella nivån har skiftat till ett flertal mindre aktörer som saknat samma 

etablerade ingångar till beslutsfattarna och därför söker sig till den allmänna 

opinionen(Berg & Jonsson 1991:129-130). 

 

Den allmänna opinionen(eller opinionsbildningsnivån) beskriver Berg & Jonsson som 

grunden i den politiska marknaden och kan kortfattat sammanfattas som folkets 

preferenser, ståndpunkter och värderingar(Berg & Jonsson 1991:130). Den allmänna 

opinionen mäts bland annat i valresultat till beslutande församlingar, vilket alltså 

ställer aktörerna på den konstitutionella nivån i direkt beroendeställning till den 

allmänna opinionen. Därför söker aktörerna på både den konstitutionella och 

organisationsnivån att påverka och hämta in den allmänna opinionen, för att påverka 

det konkreta beslutsfattandet(ibid.). Dock påpekar Berg & Jonsson att den allmänna 

opinionen inte nödvändigtvis är fullständigt formbar då grupper kan ha grundmurade 

ideologiska föreställningar, de kan känna tillhörighet med specifika organisationer 

och så vidare. Således är det oklart hur mycket och hur många som faktiskt kan 

påverkas av budskap som når den allmänna opinionen(Berg & Jonsson 1991:131).  

 

7.2 Opinionsbildning genom tredje part 
Som det är beskrivet i ovan stycken agerar organisationer på olika marknadsnivåer för 

att försöka påverka beslutsfattande. Lars Palm beskriver det här som opinionsbildning 

genom en tredje part(Palm 2006:97). Palm menar att den allmänna opinionen kan ses 

som ett verktyg för att påverka de beslutsfattare att agera som en organisation önskar, 

då demokratiskt valda beslutsfattare påverkas av den bild de har utav den allmänna 

opinionen(Palm 2006:97). Med det menat att de beslut som tas kan påverkas beroende 

på huruvida de uppfattas som populära eller inte.  

 

Opinionsbildning genom tredje part menar Palm sker i två steg och de är att 

organisationer kan vid tillfällen behöva påverka den allmänna opinionen i en viss 

riktning samt försöka påvisa för beslutsfattare att den allmänna opinionen är i linje 

med den avsändande organisationens(Palm 2006:97-98). Den grupp som i slutändan 
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alltså önskas agera på ett visst sätt är alltså inte föremål för den kommunikation som 

sedan påverkar dem. 

7.3 Legitimitet 
För att kunna påverka beslutsfattande krävs att en organisation inte bara existerar utan 

också ses som en aktör med trovärdighet och stöd för sina ståndpunkter. Detta 

sammanfattas i begreppet legitimitet(Berg & Jonsson 1991:147). På de olika 

marknadsnivåerna betyder legitimitet att det organisationen ”står för och driver 

stämmer överens med den övergripande konstitutionen, är förankrat i det politiska 

systemet och/eller har stöd i den allmänna opinionen” (Berg & Jonsson 1991:147). 

Detta betyder att legitimitet uppnås genom att vara förankrad i de mest grundläggande 

samhälleliga strukturerna och att driva frågor som kan uppfattas som rimliga(ibid.). 

 

Begreppet legitimitet går senare att dela upp i två kategorier. Dels intern legitimitet 

och dels extern legitimitet(Berg & Jonsson 1991:188-189). Den interna legitimiteten 

kan beskrivas som det stöd en organisation har för de frågor den driver hos sina egna 

medlemmar och anhängare. Att det finns en förankring internt för de frågor som drivs 

är viktigt av den enkla anledningen att om organisationen inte själv är överens om 

vilka frågor som borde drivas, så är det också svårt att övertyga utomstående om de 

samma. En intern legitimitet skapar alltså en trovärdighet utåt(Berg & Jonsson 

1991:189).  

 

Den externa legitimiteten bygger till stor del på dess trovärdighet och vilja att agera 

inom de redan befintliga systemen(Berg & Jonsson 1991:188). Berg & Jonsson 

konkretiserar den externa legitimiteten med ytterligare ett begrepp, vilket är 

ackreditering. Med det menas att organisationen är en del i formella processer och 

mekanismer där beslut ska fattas(Berg & Jonsson 1991:191). Extern legitimitet 

uppnås alltså genom att uppfattas som en relevant representant som bör vara delaktig i 

olika typer av processer som rör organisationens intressesfär(ibid.). 

 

Sammanfattningsvis ligger det alltså klart att om en organisation ska ha möjligheten 

att påverka beslut och driva egna frågor framgångsrikt krävs att de erhåller en hög 
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grad av legitimitet för att både beslutsfattare och den allmänna opinionen ska erkänna 

organisationen och dess åsikter som trovärdiga och göra dem till sina egna. 

7.4 Omvärldsanalys 
Lars Palm beskriver kortfattat termen omvärldsanalys som ”analysen av det material 

som samlats in”(Palm 2006:47). Materialet som samlas in är i grunden information 

som kan ha betydelse för den organisation som genomför analysen. Det handlar om 

att samla in material från den sfär som kan påverka den egna organisationen, genom 

att till exempel följa lagförslag, debatter och vad ens konkurrenter driver för 

frågor(Palm 2006:49).  

 

Den organisation som kontinuerligt bedriver omvärldsanalys kan genom detta dra 

nytta och på sätt identifiera framtida hot och genom det skapa sin egen strategi om hur 

detta ska bemötas(Palm 2006:50). På så sätt skapar organisationer sig framförallt tid 

och spelrum att på så goda grunder som möjligt kunna agera. Omvärldsanalyser 

möjliggör också att kunna avläsa mer generella strömningar i den allmänna opinionen 

och kan på så vis ge fingervisningar om vilka frågor som är framkomliga att driva, 

vilka långsiktiga hot och möjligheter som finns för organisationen och vilka insatser 

som kan behövas för att bemöta dem(ibid.) 

7.5 Kampanjmodell 
En kampanjmodell är en form av checklista över en kampanjs olika komponenter och 

vägval(Windahl, Signitzer, Olson 2009:136). En traditionell och systematisk 

kampanjmodell formulerades av Kjell Nowak och Karl-Erik Wärneryd och beskriver 

förloppet av en kampanj från målsättning till resultat, innehållandes där emellan alla 

steg och delar de anser en kampanj innehåller(Windahl, Signitzer, Olson 2009:136-

137). De begrepp som beskrivs är väl förankrade på området och kommer 

sammankopplas med andra författares uppfattningar, när de nedan beskrivs var för 

sig. Modellen är uppbyggd genom en kronologisk ordning genom hela 

kampanjförfarandet och begreppen kommer därför beskrivas i samma ordning(ibid.). 
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Målsättning 

Målsättningen är ofta resultatet av de hot som identifierats genom den omvärldsanalys 

som genomförts i ett tidigare skede(Windahl, Signitzer, Olson 2009:137) och för den 

organisation som ska genomföra någon form av kampanj föreligger ett behov att sätta 

upp målsättningar, annars riskerar kampanjen att sakna riktning och bli 

verkanslös(Palm 2006:23). Att sätta upp mål för planerade kampanjer innebär därmed 

att alla beslut som tas under både framtagandet och genomförandet har samma 

referenspunkter och alla avvägningar som görs sker med vetskapen om vad syftet med 

kampanjen söker uppnå(ibid.). 

 

Konkurrerande kommunikation 

En utgångspunkt är att det alltid finns konkurrenter om det mediala utrymmet och 

allmänhetens uppmärksamhet. Det kan innebära både direkta opponenter till den egna 

organisationen och dess budskap eller indirekta opponenter, såsom större 

nyhetshändelser som på så vis överskuggar all övrig kommunikation(Windahl, 

Signitzer, Olson 2009:137-138). Den konkurrerande kommunikationen är alltså en 

viktig del i hur den egna kampanjen formuleras och genomförs, eftersom det annars 

kan innebära att kampanjen inte förhåller sig till sin omvärld och kontext och därmed 

riskerar vara ineffektiv(ibid.). 

 

Kommunikationsobjekt 

Kommunikationsobjektet är själva definitionen av kampanjens syfte(Windahl, 

Signitzer, Olson 2009:138). Det är viktigt att kommunikationsobjektet är tydligt 

formulerat då kampanjens övriga komponenter är uppbyggda med syftet att framhäva 

det samma. Risken med ett otydligt definierat kommunikationsobjekt blir därmed att 

kampanjen kan uppfattas osammanhängande(ibid.). 

 

Målgrupp och mottagargrupp 

Målgruppen är den grupp av personer som en kampanj önskar påverka(Windahl, 

Signitzer, Olson 2009:138-139). Att göra en målgruppsanalys innebär att segmentera 

människor utefter de egenskaper som bedöms relevanta för kampanjens syfte. Antalet 



	  

	  

14	  

möjliga egenskaper att segmentera utefter är troligtvis oändliga, men vanligt 

förekommande segment kan nämnas vara kön, ålder, geografisk plats, medievanor, 

socioekonomisk och kulturell bakgrund med mera(Palm 2006:29-33). Utefter dessa 

segmenteringar kan sedan generaliseringar hur den önskade målgruppen bäst tar emot 

ett budskap göras och genom vilka kanaler budskapet bör förmedlas.  

Mottagargruppen däremot definieras som alla de som faktiskt nås av kampanjen och 

innebär inte nödvändigtvis alla de som önskas nås eller påverkas. Mottagargruppen 

kan befinna sig både i och utanför målgruppen och vara både större eller mindre än 

den samma(Windahl, Signitzer, Olson 2009:139). Målet med mottagargruppen blir 

således att försöka anpassa kommunikationen utefter de resurser som finns 

tillgängliga att vara så lik målgruppen som möjligt(ibid.). 

 

Budskap 

Budskapet formuleras med hjälp av den bild av den tilltänkta målgruppen som 

generaliserats. Palm menar att det är av största vikt att målgruppen känner ett intresse 

för det ämne som budskapet behandlar(Palm 2006:59). Det kan inte förutsättas att 

målgruppen har ett intresse utan det är budskapets roll att försöka initiera det(ibid.). 

Palm listar fyra begrepp som har inverkan på huruvida ett budskap väcker intresse 

eller inte. De är volym, närhet, känsla och diskuterbarhet(ibid.) 

 

Med volym syftas till frekvensen som mottagaren utsätts för budskapet och ökar på så 

sätt chansen för att den tilltänkta mottagaren uppmärksammar budskapet. Med en hög 

frekvens skapar det också en känsla av att vara viktigare än andra budskap, som 

mottagaren utsätts för mer sällan(Palm 2006:59).  

Närhet betyder att det finns en personlig koppling till budskapet för mottagaren och 

att det ligger i närtid. Närhetskänslan kan skapas genom igenkänning där mottagaren 

utsätts för ny information kopplat till något den redan är bekant med(Palm 2006:60). 

En annan faktor som kan skapa närhet är personifiering, där budskapet kopplas till en 

enskild person och kollektiva gruppbeskrivningar undviks, för att skapa ett större 

känsloband till budskapet(ibid). Ett tredje sätt att skapa närhet är också att i klartext 

beskriva de personliga konsekvenserna för mottagaren om den väljer att agera eller 

inte agera utefter budskapet. På så sätt blir budskapet väldigt påtagligt och verkligt för 

mottagaren(ibid.). 
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Känsla innebär att fylla budskapet med något som väcker känslor hos 

mottagaren(Palm 2006:62). Begreppet ligger närhet i sin funktion, men har också en 

mer generell dimension i att ämnet i sig väcker känslor när det lyfts(ibid.). Det sista 

begreppet diskuterbarhet innebär att det ska uppmana till diskussion, mottagare 

emellan((Palm 2006:63). För att uppnå diskuterbarhet krävs att budskapet formuleras 

på ett sådant sätt att det finns flera ståndpunkter att ta utifrån det och på så vis 

uppmuntra till att ämnet diskuteras även efter att budskapet nått mottagarna(ibid.). 

 

Kanaler 

När både målgruppsanalys och budskapsformulering skett följer val av de kanaler 

som budskapet ska föras fram genom(Palm 2006:75). Palm pekar ut två 

grundläggande strategier i valet av var och hur en kampanj kan förmedlas. De 

benämns som organisk tillväxt och ”bombmatta”(ibid.). Uttrycket ”bombmatta” 

kommer dock i fortsättningen bytas ut mot massiv exponering, då det är ett tydligare 

uttryck för vad som menas. 

Massiv exponering innebär att kampanjen använder flertalet massmediala plattformar 

för att under en begränsad tid nå hela målgruppen(ibid.). Det innebär framförallt att 

stora och breda grupper mottagare kan nås samtidigt, vilket gör metoden användbar, 

om målgruppen är stor(ibid.). Massiv exponering har också en funktion i att snabbt 

väcka uppmärksamhet kring ett ämne och används därför med fördel i början av en 

kampanj(Palm 2006:76).  

 

Med organisk tillväxt som strategi vid utförandet av en kampanj används istället en 

långsammare metod för att få ut budskapet. Organisk tillväxt innebär att via utvalda 

förespråkare för budskapet, föra det vidare person till person. Genom detta 

tillvägagångsätt är tanken att skapa en effekt av att fler och fler självmant omfamnar 

budskapet och för det vidare själva(ibid.). Till skillnad från den massiva exponeringen 

väcker därför den organiska tillväxten inte samma uppmärksamhet vid dess lansering, 

men skapar istället bättre chanser för att på lång sikt ha bestående effekter(ibid.). 

	  
Kommunikatören 

En faktor som också är av vikt i en kampanj är dess avsändare. Detta beror på att 

olika avsändare har i olika kanaler och mottagargrupper mer eller mindre förtroende i 
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relation till kommunikationsobjektet(Windahl, Signitzer, Olson 2009:140). Således är 

det viktigt att en kampanj har rätt avsändare om den ska vara framgångsrik, då fel 

avsändare istället kanske väcker misstro hos mottagaren. 

 

Utvärdering och resultat 

Det sista begreppet i teori-delen är utvärdering. Att göra en utvärdering av en 

genomförd kampanj är viktigt för att ta reda på de faktiska resultat som uppnåtts, 

istället för att förlita sig på den egna känslan som inte nödvändigtvis överensstämmer 

med målgruppens verkliga uppfattning om kampanjen(Palm 2006:163). 

Palm nämner flertalet olika metoder och tillvägagångssätt för att utvärdera 

kampanjer(ibid.). För undersökningens räkning kommer utvärderingen dock att främst 

förhålla sig till det som finns tillgängligt att undersöka under rimliga förutsättningar. 

Till exempel kommer kampanjens slutmål och huruvida de uppnåddes eller inte 

utvärderas.  

8. Metod 
Då undersökningens syfte har varit att analysera en kampanj och hur den konstruerats 

och genomförts av en organisation har det också inneburit att använda metoder som 

möjliggjort uthämtandet av för detta relevant information. Därför valdes två olika 

metoder. Dels behövdes information som endast fanns tillgänglig hos organisationen 

själv, vilket gjorde det nödvändigt att intervjua någon person hos organisationen, som 

på så vis kunde svara på frågor om kampanjens inre processer, som inte syntes i den 

externa slutgiltiga produkten eller fanns tillgänglig på annat sätt. Larsåke Larsson 

rekommenderar till och med intervjun som metod vad gäller ”politiska partiers 

strategitänkande”(Ekström & Larsson 2013:54), vilket också bör vara tillämpligt för 

inhämtandet av information från utomparlamentariska organisationer som agerar 

inom samma sfär som de politiska partierna. 

Den andra metoden är den semiotiska analysen. Den har valts då bilderna har både en 

tydlig grafisk komposition som är tänkt att övertyga och en textlig argumentation för 

organisationens sak. Semiotiken kan användas för att både analysera text och bild 

tillsammans och separat och blir därför en bra metod för syftet. 
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8.1 Intervju 
Den personliga intervjun kan beskrivas som ett sätt att ta del av en persons 

uppfattning kring ett fenomen och att själva informationsuthämtandet sker genom en 

dialog mellan parterna(Ekström & Larsson 2013:55-56). Det finns också olika typer 

av svarande i intervjuformen som kan delge olika typer av information. De 

kategoriseras som informanter och respondenter(Ekström & Larsson 2013:57). Med 

informanter menas personer som kan delge bakgrundsfakta och annan grundläggande 

information om ett fenomen, medan respondenter delger deras uppfattningar och 

tankegångar kring det samma(ibid.). Dessa två är dock inte ömsesidigt uteslutande för 

varandra, utan kan mycket väl vara samma svarande i en undersökning(ibid.).  

 

Intervjuer kan konstrueras och genomföras på olika sätt och brukar definieras till tre 

huvudfåror. Dels finns den öppna intervjun vilket innebär att intervjuaren ställer ett 

fåtal öppna frågor som den svarande förväntas kunna besvara för egen hand(Ekström 

& Larsson 2013:60). Därtill finns också den strukturerade intervjun som istället är en 

konkret intervjuform med specificerade frågor som också efterfrågar specificerade 

svar(ibid.). Den form som dock valdes för denna undersökning är den 

semistrukturerade intervjun. Den semistrukturerade formen är en slags blandning av 

dem två andra. Samtidigt som frågorna går att ställa om konkreta ämnen eller 

företeelser så lämnas ändå utrymme för den svarande att föra ett resonemang(ibid.).  

 

Av största vikt är också att urvalet av informanter för en studie sker på ett korrekt vis. 

Larsson uttrycker det som ”att selektera fram en ändamålsenlig grupp 

intervjupersoner som tillhör det fenomen man vill studera”(Ekström & Larsson 

2013:61). För en intervju föreligger alltså ett selektionsmoment där den utvalde 

informanten måste på något sätt vara relevant för det ämne som undersöks. Det finns 

flertalet typer av urvalsprocesser och är anpassade efter vilken typ av undersökning 

som genomförs. För den här undersökningen är typen ”kritiska fall” bäst lämpad. 

Kritiska fall innebär att välja informanter som för ett fenomen har specifika 

erfarenheter och på så sätt är ensam eller en av få med relevant information om det 

som undersöks(Ekström & Larsson 2013:62). Detta i kontrast till andra typer som 

istället gör sina urval ur olika spektrum eller grupper som alla kan anses 
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relevanta(Ekström & Larsson 2013:61-62). Dessa typer vore alltså inte användbara, 

då undersökningen baserar sig på en specifik organisations ageranden. 

 

Inför genomförandet av en intervju bör en intervjuguide upprättas. Beroende på 

vilken typ av intervju som genomförs gör sig olika typer av intervjuguider lämpliga. 

För den semistrukturerade intervjun lämpar sig att segmentera frågeställningarna 

utefter sina områden med breda inledande frågor för varje område med efterföljande 

smalare frågor för att få ut all den information som finns tillgänglig(Ekström & 

Larsson 2013:64). Intervjuguide för den här undersökningen finns bifogad som bilaga 

3. 

 

Alla intervjusituationer utvecklas på olika sätt genom den sociala interaktion som 

krävs mellan den intervjuande och den svarande(Ekström & Larsson 2013:66). Det 

innebär att den svarande inte nödvändigtvis följer de utstakade linjer som 

intervjuguiden innehåller och kan genom sina svar både besvara uppföljningsfrågor, 

frågor som tillhör andra områden men även frambringa nya frågor(Ekström & 

Larsson 2013:66-67). Detta kräver att den intervjuande agerar följsamt och flexibelt 

för att inte störa den rytm som byggs upp.  

 

En intervju ska efter genomförandet transkripteras. Det finns ingen enhetlig 

beskrivning om hur en transkription ska utföras, men Larsson förordar(inom medie- 

och kommunikationsvetenskapen) en metod där det mest oväsentliga såsom olika 

typer av ljudande och irrelevanta stickspår rationaliseras bort(Ekström & Larsson 

2013:69). Rationaliseringen får dock inte gå så långt att den riskerar påverka den 

svarandes mening, till exempel där talspråk och skriftspråk skiljer sig mycket och på 

så vis ger en skev bild(ibid.). 

 

Det transkriberade materialet ska sedan analyseras. Analysen sker genom att binda 

svaren med den teoretiska bakgrunden och övrigt material som undersökningen 

omfattar(Ekström & Larsson 2013:70).  
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8.2 Semiotik 
En av semiotikens anfäder är Ferdinand de Saussure. Saussure menade till exempel att 

språk och bilder var uppbyggt kring olika tecken som kommunicerar någon form av 

mening och betydelse(Bignell 2003:5). Saussures övergripande mening var alltså att 

den verklighet som människan omges av saknar betydelse för människan tills den 

genom tecken gett den en betydelse(ibid:6). Således förstår också människan sin 

omvärld genom dessa tecken, snarare än av betraktelsen och erfarenheten av 

densamma.  

 

Vad gäller semiotisk analys för reklam är utgångspunkten att skaparna av reklamen 

därför önskar skapa, förändra eller förstärka innebörden av vissa tecken hos 

mottagaren och på så sätt forma den verklighetsbild människan lever inom(ibid:33). 

Genom denna förändring av verklighetsbilden förväntas därefter också någon form av 

aktion hos, såsom köpet av en viss produkt eller tjänst, eller i undersökningens fall en 

förändring och/eller förstärkning av en politisk ståndpunkt. Detta görs nödvändigtvis 

inte genom en direkt uppmaning till aktion, utan sker istället snarare genom att 

uppmana mottagaren till att delta i den struktur av tecken och mening som avsändaren 

önskar, för att på så sätt indirekt förmedla den önskade aktionen(ibid). 

 

För analysen kommer begreppen denotation och konnotation användas som verktyg 

för att analysera bilderna. Den denotativa nivån i en analys kan beskrivas som att ta in 

de faktiska omständigheterna i bilderna medan den konnotativa nivån är vad som 

utläses av bilden i en kulturell kontext och vilka associationer som medförs(Ekström 

2013:182) 

 

För analysen kommer också vissa begrepp från den visuella textanalysen att 

implementeras som ett komplement till de semiotiska begreppen. Anledningen till 

detta är att eftersom bilderna innehåller textstycken, fördjupas analysen av bildernas 

helhet om också textanalytiska begrepp används på de texter som presenteras i 

bilderna(Björkvall 2012:310). De specifika begreppen som kommer användas på 

textstyckena är påstående, fråga, erbjudande och uppmaning(Björkvall 2012:320). 

Dessa fyra begrepp kallas för språkhandlingar och kräver någon form av reaktion från 

den mottagande(Björkvall 2012:320-321). Ett påstående kräver någon form notering, 
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en fråga kräver svar, ett erbjudande kräver en accept och uppmaning kräver ett 

åtagande(Björkvall 2012:321). 

 

Materialet för denna analys är två stycken bilder som är representativa för 

kampanjens helhet, dessa finns att tillgå som bilagor. Bilaga 1 är en bild som 

publicerades första gången i mars 2014 som reklam, till exempel i Stockholms 

tunnelbana riktad gentemot dess passagerare och potentiella röstberättigade i de 

allmänna valen 2014 medan bilaga 2 är en bild på en banderoll som sattes upp på ett 

medlemsföretags räcke under Almedalsveckan i Visby 2014, direkt riktad gentemot 

den dåvarande socialdemokratiske riksdagsledamoten Mikael Damberg(och 

nuvarande närings- och innovationsminister) i synnerhet och Socialdemokraterna i 

allmänhet.  

 

Värt att nämna är att för bilaga 2 är det själva banderollen som är 

undersökningsobjektet och inte hela bilden i sig. Anledningen till detta är att ingen 

digital kopia på enbart banderollen hittats. 

9. Analys 

9.1 Intervjuanalys 
	  
Bilaga 4 och 5 

Den 4 maj genomfördes en personlig intervju med Liselott Florén, 

kommunikationschef på organisationen Visita som genomförde kampanjen 

Dubbelstöten. Intervjun genomfördes i Stockholm. Citat kommer i analysen kodas 

genom initialerna LF. Den fullständiga transkriptionen finns tillgänglig som bilaga 4. 

 

*Not 1: En oförutsedd händelse medförde att den planerade mängden tid för intervjun 

kortades, vilket innebar att en kort uppföljande intervju fick genomföras vid ett senare 

tillfälle(bilaga 5). Detta berörde endast frågor rörande kampanjens resultat, och bilaga 

4 och 5 sambehandlas därför av bekvämlighetsskäl under avsnittet Utvärdering och 

resultat. 
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Intervjun hade förberetts som en semistrukturerad intervju med tillhörande 

intervjuguide(se bilaga 3), där öppnare frågor på de olika ämnena följdes av 

uppföljande frågor om så skulle behövas. De flesta uppföljande frågorna visade sig 

dock vara ganska överflödiga då informanten på egen hand svarade ganska 

uttömmande på de flesta av frågorna, vilket istället innebar ett behov av att försöka 

följa informanten, snarare än att leda, för att på så vis få en bra rytm i intervjun. 

 

För att först och främst belägga varför informanten var en relevant källa för 

undersökningen ställdes frågan vilken roll informanten haft i kampanjen, som 

svarade; 

 

LF: ”Som kommunikationschef i en kommunikationsdriven insats så har man ju 

naturligtvis en viktig roll, man kan säga på många sätt en sammanhållande roll” 

 

Informanten svarar alltså att hon haft en betydande roll för kampanjen och det bör 

därför anses belagt att informanten är en relevant källa för undersökningen. 

 

Legitimitet 

Vidare i intervjun tas begreppet legitimitet upp och dess två delar, intern och extern 

legitimitet. Informanten svarar först i ett längre resonemang om vad Visita är för en 

typ av organisation, det vill säga en bransch- och arbetsgivarorganisation, medan 

andra organisationer inom Svenskt Näringsliv är antingen den ena eller den andra, 

vilket informanten menar är av stor betydelse för både den interna och externa 

legitimiteten. Visita har alltså två olika roller och informanten uttrycker det såhär; 

 

LF: ”Arbetsgivarrollen, det är ju helt enkelt det att vi är förhandlingspart när man 

tillsammans med facket förhandlar fram kollektivavtal. Så det är ju ena benet och det 

andra benet branschorganisationsrollen, det handlar ju om att driva för branschen 

viktiga frågor” 

 

Här finns ett intressant resonemang om det kopplas samman med andra delar av 

diskussionen som informanten för om legitimitet. För informanten nämner att 90% av 

deras medlemmar har tio anställda eller färre och att det på Visita jobbar drygt 50 

tjänstemän med expertkompetens inom olika områden. Lägg därtill att den svenska 
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arbetsmarknadsmodellen i stort är uppbyggd kring att arbetsgivarorganisationer och 

fackliga organisationer ingår kollektivavtal med varandra så går det att resonera kring 

hur Visitas interna legitimitet uppstått som medfört en extern legitimitet. För de flesta 

medlemsföretagen tycks vara så pass små att ett enkelt antagande är att de nog varken 

besitter samma typ av kompetens vad gäller de juridiska aspekterna av 

arbetsmarknaden som en organisation som Visita kan inneha samt att de själva inte 

heller innehar kapaciteten att agera gentemot politiska förslag och partier. 

 

Av detta följer alltså att så länge som Visita uppfattas som mer kompetent och 

kapabelt än medlemsföretagen själva, har de också ett förtroende och en intern 

legitimitet. Med den interna legitimiteten följer också den externa legitimiteten genom 

att Visita får agera som representant för dessa medlemsföretag i till exempel 

avtalsförhandlingar och som remissinstans för offentliga utredningar. De uppfyller på 

så vis Berg & Jonssons kriterier om extern legitimitet, då de både vill agera inom de 

befintliga systemen och accepteras som part i de relevanta formella processerna.  

 

Omvärldsanalys 

Informanten hade nämnt tidigare i intervjun att redan två år innan valet identifierat 

vad de uppfattade som hot gentemot organisationens intressen. Informanten ombads 

då att konkretisera vad det var som de upptäckt och sammanfattade det i att 

Socialdemokraternas olika politiska förslag skulle behöva ekonomisk täckning från 

någonstans och att de historiska prejudikaten var att höja momsen på restaurangmat 

och att de från början varit kritiska gentemot de sänkta arbetsgivaravgifterna som 

införts för unga. Precis som Palm beskriver tycks Visita ha följt den sfär som kan 

påverka den egna organisationen och genom det kunnat identifiera framtida hot och 

därigenom också förutsett vilka typer av insatser som skulle behövas för att motverka 

det. Informanten framhåller också själv framförallt tidsaspekten som det viktiga, där 

hon menar att om det ska finnas någon chans att faktiskt påverka ett politiskt parti 

ståndpunkt krävs det en längre tids arbete. 
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Kampanjen 

På frågan vilka målsättningar Visita hade med Dubbelstöten var svaret tydligt; 

 

LF: ”Flytta Socialdemokraterna. Få Socialdemokraterna att inse att deras 

reformförslag var dåliga.”  

 

I enlighet med Palms tankar kring målsättningar förefaller en sådan konkret 

målsättning ganska klok. Dels skapar det inte några som helst frågetecken kring 

kampanjens riktning och vad resterande beslut ska ha för referenspunkt. Det är dock 

också ett absolut mål, vilket skapar en hög fallhöjd vid ett misslyckande. Här finns 

alltså utrymme för diskussion om kanske målsättningen borde formulerats 

annorlunda. 

 

Konkurrerande kommunikation 

På ämnet om konkurrerande aktörer svarar informanten att de inte lagt ned särskilt 

mycket energi på eventuella konkurrenter, utan istället haft totalt fokus på den egna 

kampanjen.  

 

Kommunikationsobjekt 

LF: ”Dubbelstöten är hotet om fördubblad moms på mat på restaurang och 

fördubblade arbetsgivaravgifter för unga under 26.” 

 

På så vis beskrev informanten vad Dubbelstöten betyder och definierar också 

kampanjens kommunikationsobjekt. Meningen är väldigt konkret och koncis i sin 

formulering som säger att det är ett hot att göra mat och anställningar dyrare. Utan sin 

kontext med bilder och förklarande text så är det dock mer oklart om vem som hotet 

är riktat gentemot, vilket går att beskriva som en brist. Kommunikationsobjektet står 

alltså inte på egna ben, utan kräver en förförståelse om kampanjen. 

 

Målgrupp och mottagargrupp 

Som informanten svarade gällande målsättningen, var den slutgiltiga målgruppen 

Socialdemokraterna, även om kampanjen riktade sig direkt till den röstberättigade 

allmänheten. Här blir delarna om organisationer som arbetar på olika marknadsnivåer 
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för att påverka aktörer samt påverkan genom tredje part aktuella, eller som 

informannten själv uttryckte det; 

 

LF: ”Ett politiskt parti flyttar sig när dom ser att väljarna riskerar att ta avstånd från 

deras politiska förslag”. 

 

Berg & Jonsson delar upp den politiska marknaden i tre nivåer som agerar 

överlappande. Enligt deras definitioner är Visita en aktör på organisationsnivån, där 

de agerar för att påverka aktörerna på den konstitutionella nivån, i detta exemplet 

Socialdemokraterna. Det går nog också att med Visita som exempel bekräfta den 

utveckling Berg & Jonsson såg framför sig 1991, att på den politiska marknaden inte 

längre är ett fåtal större aktörer som agerar mellan den konstitutionella nivån och 

organisationsnivån, utan att fler mindre och nischade aktörer tillkommit som också 

vänder sig direkt till den allmänna opinionen för att söka påverka beslutsfattande. 

Dubbelstöten är ett tydligt exempel för detta beteende. 

 

Palm väljer vidare att kalla detta beteende för opinionsbildning genom tredje part och 

har en samstämmig bild med informanten att valda beslutsfattare påverkas av den bild 

de har utav den allmänna opinionen. Palm delar dock upp processen i två delar. 

Den ena delen är att det vid tillfällen kan finnas behov av att påverka den allmänna 

opinionen, vilket Visita uppenbarligen försökte göra genom Dubbelstöten. Den andra 

är att organisationen behöver påvisa för beslutsfattare att den allmänna opinionen 

ligger i linje med organisationens ståndpunkter. För den delen är det svårare att göra 

en koppling till Dubbelstöten och dess genomförande, mer än genom indirekta 

tillvägagångssätt. Varken i reklambilderna eller i intervjun finns det tecken på att 

kampanjen haft en sådan del, utan det närmsta kommer väl att Visita försökte påvisa 

en sorts logik och rationalitet, som informanten själv sa(notera att informanten 

retoriskt intog rollen som mottagare och väljare som talar till Stefan Löfven); 

 

LF: ”Vänta, hur har du tänkt nu Stefan Löfven? Du pratar om Europas lägsta 

arbetslöshet, här kommer det kosta jobb, du säger att den höga 

ungdomsarbetslösheten är en utav Sveriges största misslyckanden, här har du 

reformförslag som slår rakt emot dom här ungdomarna du pratar om”. 
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Klart är i alla fall att materialet för undersökningen inte ger stöd för att Visita försökt 

påvisa för Socialdemokraterna om att den allmänna opinionen varit i linje med 

organisationens. 

 

Budskap 

Budskapets uppgift är enligt Palm att initiera intresse hos målgruppen, eftersom det 

inte går att förutsätta att det finns för ämnet i sig. Under ett valår är också mängden 

budskap väldigt många. Informanten beskrev det själv som; 

 

LF: ”[…]det är så många budskap under en dag så det går inte att räkna dom. Ska 

man ha en chans att sticka ut, ska man ha en chans att väcka uppmärksamhet […] Då 

går det liksom inte annat än att vara väldigt ’pang-rakt på’, väcka just den där, man 

måste helt enkelt jobba med väldigt rak kommunikation.” 

 

Palm beskriver fyra begrepp som inverkar på om budskap väcker intresse eller inte; 

volym, närhet, känsla och diskuterbarhet. Att Dubbelstöten fyller rekvisiten för volym 

är ganska självklart när de som informanten menade att de bedrev kampanjen under 

en längre tid och köpte reklamplats där mycket folk rörde sig. Frekvensen för 

kampanjen var alltså hög för många. 

Närhet går att koppla tydligt till de ungdomar som porträtteras och exemplifieras i 

kampanjen(se bilaga 1 som referens). Närhet bygger på tre faktorer och de bortvända 

ungdomarna tillsammans med rubrikerna och brödtexterna i reklambilderna fyller i 

stort alla tre. Dels paketeras den nya informationen om riskerna med Dubbelstöten 

med att ungdomar behöver komma ut i arbetslivet, dels exemplifieras ett fåtal 

ungdomar och kampanjen personifierar på så vis dessa samt förklarar kampanjen att 

de unga som ser kampanjen själva kan riskera att bli arbetslös om de 

skattehöjningarna skulle genomföras och blir därmed väldigt påtagligt. 

 

Känsla innebär i korthet att väcka känslor. Informanten förklarade bildsättningen för 

reklambilderna så här; 

 

LF: ”Vi valde ju det här med dom bortvända ungdomarna därför att det är ovanligt i 

kommunikation, det är ovanligt att köpa storbildstavlor på stan för att visa upp 

människors ryggar […] ja man kan säga att man reagerar därför att det är traditionellt 



	  

	  

26	  

sätt att illustrera, till exempel, brottsoffer, kriminella, jag tror att man inte ska 

underskatta att det, den förförståelsen har betraktaren med sig och därmed så stannar 

man till” 

 

Att illustrera ungdomar i roller som annars väcker stora känslor innebär att bilderna 

också bör anses fylla kriteriet att väcka känslor. Möjligen väcker det till och med en 

ilska gentemot Visita som utnyttjar ett grepp som annars är förbehållet andra. Känslan 

spelar också in på det sista begreppet diskuterbarhet. Väcks det känslor är uppenbart 

också ett enklare ämne att diskutera med andra. Därtill är det också fullt möjligt att ta 

olika ståndpunkter till kampanjens budskap om huruvida momsen och 

arbetsgivaravgifterna bör behållas på dess nivå eller inte. 

 

Kanaler 

Palms huvudstrategier vad gäller kanaler, massiv exponering och organisk tillväxt gör 

sig båda någorlunda applicerbara på hur kampanjen genomfördes. Informanten 

beskriver att de tillgängliga resurserna varit begränsade vilket inneburit att de 

rationaliserats utefter vad som förväntats ge mest exponering. För den massiva 

exponeringen kan de reklambilder som lanserades i Stockholms innerstad till exempel 

räknas(se bilaga 1) medan till den organiska tillväxten kan de banderoller som 

hängdes upp på hotell i Almedalen(se bilaga 2) räknas, där medlemsföretag själva fått 

agera som kanaler för kampanjen. Kampanjen har på sätt haft ett tudelat 

tillvägagångsätt, vilket troligtvis varit nödvändigt för att kunna driva en så pass 

exponerad kampanj under en längre period. Det skapar också troligtvis bättre 

förutsättningar för att den allmänna opinionen på sikt ska påverkas i linje med Visitas 

än med bara den ena eller den andra, då den massiva exponeringen gjort 

ståndpunkterna kända och där medlemsföretagen sedan fortsatt kan agera som 

ambassadörer för dem. 

 

Kommunikatören 

Vem som är avsändare för ett budskap är av vikt beroende på vilken kanal som 

budskapet går igenom. Samma budskap kan alltså få olika mottaganden beroende på 

vem som är avsändare. Vad gäller organisationer som Visita föreligger det en risk för 

att vara en ganska anonym avsändare som många saknar en relation till. Här 

återkommer diskussionen om extern legitimitet, där organisationer kanske har en hög 
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extern legitimitet hos beslutsfattare och andra organisationer, men på grund av 

avsaknaden av relation till allmänheten också har svårt att övertyga dem samma. 

Informanten beskriver situationen själv såhär; 

 

LF: ”[…]vi var så beroende av våra egna medlemmars berättelser, att dom klev fram 

själva. Den professionaliserade kampanjen, en professionell kampanj, ’jojo, det kan 

åstadkomma så mycket’, men när det verkligen lyfter, vilket ju vi väldigt tydligt 

upplevde, det var ju just när det blev kött och blod av det.” 

 

Informanten beskriver alltså att en reklamkampanj någonstans har en begränsning i 

sin påverkan, eftersom det just är en kampanj från en organisation utan relationer till 

allmänheten. Istället betonar informanten att kampanjen fick sitt ordentliga genomslag 

när de medlemsföretag som frågorna berör och som allmänheten har en relation till 

agerade som ambassadörer. Här föreligger nog dock ett symbiotiskt förhållande 

mellan Visita och dess medlemmar, där medlemmarna troligtvis inte hade agerat på 

egen hand utan att kampanjen funnits tillgänglig för dem från organisationen. 

 

Utvärdering och resultat 

För att verkligen få reda på vad en kampanjs resultat och effekter har varit är det 

viktigt att genomföra en utvärdering, för den bild som skapats under kampanjens gång 

stämmer inte nödvändigtvis med de verkliga resultaten. För Visita och Dubbelstötens 

slutmål konstaterar informanten att; 

 

LF: ”[…] vi får behålla den halverade, eller man ska vara tydlig med att säga […] en 

harmoniserad moms-sats också på mat på restaurang […] sen kan jag konstatera att 

givet hur valresultatet föll ut så är det så att vi har ju till och med upplevt sänkningar 

av arbetsgivaravgifterna.” 

 

Så vad gäller slutmålen har åtminstone ett av två redan nåtts, även om citatet kanske 

avspeglar att båda skulle ha nåtts. Vad gäller moms-satsen på restaurangmat så tycks 

den inte längre vara utsatt för förändringar då Socialdemokraterna efter valet 2014 i 

samband med regeringsförhandlingar med Miljöpartiet valde att inte längre driva 

förslaget att fördubbla den. Vad gäller de fördubblade arbetsgivaravgifterna för unga 

så är citatet korrekt, då arbetsgivaravgifterna faktiskt sänkts efter valet för vissa 
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åldersgrupper. Detta har dock inte skett av någon förändring i Socialdemokraternas 

ståndpunkter, utan på grund utav att Socialdemokraterna i riksdagen inte lyckades 

votera igenom sin budgetproposition utan där istället det förslag som Moderaterna, 

Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna förde fram istället vann 

omröstningen. Socialdemokraterna förväntas dock snart genomföra höjningar av 

arbetsgivaravgifterna.  

 

I övrigt beskriver informanten att kampanjen varit en framgång för både 

organisationens varumärke och de sakfrågor de driver. Bland annat säger 

informanten; 

 

LF: ” För Visitas del har kampanjen inneburit en ökad synlighet. Visita, våra frågor 

och svensk besöksnäring nämns i nya sammanhang. Genom Dubbelstöts-kampanjen 

har vi ökat kunskaperna och förståelsen för besöksnäringens villkor och den 

samhällsnytta vi bidrar med genom jobb och tillväxt i hela landet”. 

 

Dessa uppgifter är givetvis svårkontrollerade men är och andra sidan inte särskilt 

orimliga. Om en organisation som tidigare inte exponerat sig själva särskilt mycket 

inför allmänheten ganska plötsligt köper stora reklamplatser runt om i Sverige bör 

givetvis medvetenheten om den öka.  

 

Något som dock konkret visar på att kampanjen haft ett genomslag i den allmänna 

politiska debatten är att Centerpartiets partiledare och dåvarande näringsminister 

Annie Lööf använt begreppet Dubbelstöten i till exempel SVT:s Agenda i en debatt 

mot Socialdemokraten Mikael Damberg(www.aftonbladet.se). Just detta beskriver 

också informanten som; 

 

LF: ” det var ju en exempellös framgång. Jag har jobbat 20 år med kommunikation, 

jag har aldrig sett detta tidigare” 

 

Bland resultaten tycks dock det också rymma några frågetecken om hur kampanjen 

utformats då informanten beskrev att; 
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LF: ”eftersom åsikterna kring dessa frågor är nära knutna till Alliansens politik har 

mång trott det varit Alliansens kampanj” samt att ”budskapet har fungerat som en 

vattendelare”. 

 

Många har alltså trott att kampanjen lanserats av Alliansen och inte Visitas, vilket kan 

ha haft negativa effekter, då ju syftet har varit att som partipolitiskt obunden 

organisation försöka omvända Socialdemokraterna genom dess väljare med ganska 

drastisk kommunikation. Det föreligger alltså en risk att socialdemokratiska väljare 

sett kampanjen som ett inslag av negativt kampanjande från andra partier och kanske 

därför får en negativ attityd gentemot budskapet. Ett sådant resonemang underbygger 

i så fall att budskapet varit en vattendelare bland de mottagande. Därmed finns också 

en risk att inte bara dra till sig utan också skjuta ifrån sig sympatier.  

Om det har varit själva syftet med tillvägagångssättet att skapa en delning kräver det 

dock att vinsterna överstiger förlusterna, annars blir det opinionsbildande resultatet 

onekligen ett nederlag. 

9.2 Semiotisk analys 
Bilaga 1 

I den denotativa delen av analysen, där bildens olika komponenter identifieras är det 

första som går att se på bilaga 1 att det är en svart-vit bild på vad som ser ut att vara 

en relativt ung kvinna med ryggen vänd mot kameran. Att det är en kvinna förstärks 

också i den rubrik som förklarar att det är en ”hon”. Således är rubriken också tänkt 

att åsyfta den porträtterade kvinnan. Kvinnan står i förgrunden och bilden av henne är 

klar, medan den bakgrund som finns bortom kvinnan är otydlig och suddig. Kvinnan 

tittar i bilden bortåt och håller armarna intill kroppen. Hon bär en läderjacka och vad 

som tycks vara mörka byxor. Rubriken som placerats över kvinnans axelparti lyder 

”Hon behöver ett jobb. Inte Dubbelstöten.”. Rubrikens typsnitt är inte särskilt 

utmärkande, men däremot är den uppdelad i två olika färger. ”Hon behöver ett jobb.” 

i vitt och ”Inte Dubbelstöten.” i rött. Längre ner på bilden finns också organisationens 

logotyp och tydliggör att det är Visita som är avsändare för bilden. Nedanför rubriken 

finns också en längre text som är av ett mindre typsnitt än rubriken. Texten är vit och 

lyder; 
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”Vinner oppositionen valet i höst vill de dubblera momsen på restaurangmat. De vill 

även dubblera arbetsgivaravgiften för unga. Det skulle vara ett hårt slag mot hela 

besöksnäringen. Men ungdomarna får ta den värsta smällen. Vår näring är nämligen 

en av de största arbetsgivarna för ungdomar. Och de får ofta sina första jobb på 

restauranger, hotell, nöjesparker, campingplatser och skidanläggningar. När det blir 

dyrare att anställa ungdomar får färre ungdomar anställning. Det är den enkla 

sanningen. Besöksnäringen behöver ungdomarna och ungdomarna behöver jobb. 

Ingen behöver fler hinder och stängda dörrar, ingen behöver Dubbelstöten.” 

 

För att då analysera djupare och konnotativt kan sägas att ”Hon behöver ett jobb.” 

alltså innebär att kvinnan är att betrakta som arbetslös och därmed inte heller 

självförsörjande. Med tanke på att kvinnan ser ung ut går det också att koppla till att 

det i Sverige länge pågått en debatt om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i landet 

och vad som ska göras åt det. Det Dubbelstöten åsyftar är alltså de skattelättnader som 

genomförts för företag för att ha yngre människor anställda och sälja mat på 

restauranger med en lägre moms-sats än tidigare. Affischen lanserades under år 2014 

inför val till riksdagen och där Socialdemokraterna aviserat att de ville höja de båda 

skatterna. Med det menat att dubbel alltså innebär två och stöten – skattehöjningar. 

Detta ställs i kontrast gentemot att kvinnan på bilden behöver ett jobb istället. 

Meningen blir alltså att bibehållna lägre skatter också innebär en större chans för 

kvinnan att faktiskt få ett jobb. Uppmaningen blir därför med bilden att dels till den 

röstberättigade allmänheten att se till detta när de ska rösta och till de partier som 

önskar genomföra ”Dubbelstöten”, byta ståndpunkt eftersom den i själva verket är 

skadlig. 

 

Den längre texten är en argumenterande och bakgrundsförklarande text som belägger 

rubrikens ståndpunkt. Den beskriver att de dubblerade moms-satserna och 

arbetsgivaravgifterna ”skulle vara ett hårt slag mot hela besöksnäringen”. Dessa 

förslag är alltså se som ett angrepp mot en hel bransch och på så vis väldigt skadlig. 

Det efterföljande stycket påpekar dock att förslagen framförallt är skadliga för en 

annan grupp. ”Men ungdomarna får ta den värsta smällen. Vår näring är nämligen en 

av de största arbetsgivarna för ungdomar”. Angreppet, eller slaget, landar alltså 

framförallt på arbetsvilliga ungdomar. Vidare säger texten ”När det blir dyrare att 

anställa ungdomar får färre ungdomar anställning. Det är den enkla sanningen”. Här 
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förs en absolut argumentation om att ungdomars möjlighet till anställning har en stark 

korrelation med vad priset är för att anställa dem. Den absoluta argumentationen 

fastställs också med tillägget om att det är en sanning och blir därmed inte heller 

möjligt att säga emot. Texten avslutas med ”Besöksnäringen behöver ungdomarna 

och ungdomarna behöver jobb. Ingen behöver fler hinder och stängda dörrar, ingen 

behöver Dubbelstöten.”. Den första meningen konstaterar att det föreligger ett 

symbiotiskt förhållande mellan besöksnäringen och ungdomar, där båda är i behov av 

varandra vilket också innebär att båda parter gynnas av förhållandet. Meningen skapar 

på så sätt ett vi och pekar i nästa mening ut vad som är ett utomstående hot mot den 

gynnsamma relationen, Dubbelstöten. Dubbelstöten beskrivs som onödiga hinder och 

stängda dörrar som varken besöksnäringen eller ungdomarna är i behov av. 

 

Utifrån de begrepp som den visuella textanalysen tillhandahåller kan all text i bilden 

egentligen kategoriseras som ett påstående. ”Hon behöver ett jobb. Inte Dubbelstöten” 

är ett tydligt exempel och i det större textstycket är formuleringarna likartade där ord 

som ”vill de”, ”de vill” och ”ingen behöver” används, vilket alla är utgör påståenden 

och kräver av den mottagande att överväga påståendena. Med textraden ”vinner 

oppositionen valet i höst” finns dock en antydan till en uppmaning, även om den inte 

skrivs ut i texten. Den mottagande uppmanas alltså att använda den makt den besitter 

för att oppositionen, eller Socialdemokraterna vid tillfället, inte bör vinna och 

därigenom utföra Dubbelstöten. 

 

Bilaga 2 

Det första att lägga märke till är att banderollen domineras av en stor text som är 

centrerad. Texten säger ”Passa på Mikael! Almedalen är ju helt perfekt för att snacka 

Dubbelstöten.”. Texten är uppdelade i två olika färger, rött för ”Passa på Mikael!” 

samt ”Dubbelstöten” och svart för det övriga. Till vänster om texten syns en bild på 

en mans ansikte. Den politiskt insatte noterar att detta är, vid tillfället, 

riksdagsledamoten Mikael Damberg(och numera närings- och innovationsminister). 

Bilden på Damberg är inte speciellt utmärkande, utan Damberg tittar vid tillfället rakt 

framåt, men där fotografiet är taget något från sidan. Till höger om texten syns också 

Visitas logotyp som klargör vem som är avsändare. I övrigt är bakgrunden helt vit. 
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Även för denna bild är det alltså relevant att påpeka att detta skedde inför 

riksdagsvalet 2014. Banderollen är upphängd i centrala Visby, där svenska politiker 

samlas under en vecka varje sommar under den så kallade Almedalsveckan. Det blir 

med den här bilden också tydligt vem och vilka som kampanjen Dubbelstöten riktar 

sig mot på det politiska planet. Damberg var vid tillfället gruppledare för 

Socialdemokraterna i Riksdagen och det kan därför antas att Visita önskar med bilden 

att hela partiet ska byta ståndpunkt i frågan om vad de kallar Dubbelstöten.  

 

Eftersom det på banderollen saknas någon form av förklaring för vad Dubbelstöten är, 

får det också antas att Visita tycker att det vid tillfället är ett så pass inarbetat begrepp 

hos åtminstone den politiska sfären vad det är för något, att det inte behöver förklaras. 

Texten är också författad i en uppmuntrande ton till att diskutera Dubbelstöten med 

Visita och i förlängningen komma över på rätt sida. Visita ger därför ett intryck av att 

de inte tar ställning för eller mot enskilda partier, utan välkomnar alla att ansluta sig 

till förespråkandet av att inte införa Dubbelstöten. 

 

Med de visuella textanalytiska begreppen går det att kategorisera texten i bilden till 

två av kategorierna. Den första delen ”Passa på Mikael!” är en tydlig uppmaning, 

framförallt till Mikael Damberg, men också i en mer generell mening 

Socialdemokraterna. Meningen uttrycker här någon form av tidsfrist som 

konkretiseras i den andra delen ”Almedalen är ju helt perfekt för att snacka 

Dubbelstöten”, som istället är att kategorisera som ett erbjudande. Damberg och 

Socialdemokraterna både uppmanas och erbjuds alltså med texten att under en 

begränsad tid och plats, det vill säga Almedalsveckan, att diskutera Dubbelstöten.  

10. Slutsatser och diskussion 
I den här studien som ju varit helt och hållet kvalitativ till sin form har det genererat 

en svårhanterlig massa som resultat som sedan ska diskuteras. Vad som står klart är 

att alla de begrepp som presenteras i det teoretiska avsnittet har ett svar hos 

kampanjen Dubbelstöten, med det menat att kampanjen inte tycks sakna några delar. 

Det är väl i och för sig inte särskilt förvånande med tanke på att kampanjens 

omfattning varit så stor, så har det fordrat en professionell hantering från Visita. 

Kampanjen har alltså uppenbarligen varit både avvägd och genomtänkt i varje steg, 
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även om andra vägval varit möjliga. Vad andra vägval hade inneburit konkret är svårt 

att diskutera kring, eftersom det mynnar ut i kontrafaktiska resonemang utan täckning. 

Därför kommer sådana resonemang försöka undvikas. 

 

Anledningen till varför Visita lanserade kampanjen Dubbelstöten går givetvis att 

koppla till sakfrågorna och dess eventuella påverkan på Visitas medlemsföretag. Men 

som det framgår i analysen bygger stora delar av Visitas interna legitimitet på att de 

besitter både kompetensen och kapaciteten att agera, vilket med andra ord är vad som 

gör organisationen existensberättigad. Skulle Visita inte då agera, så skulle den sakna 

en av sina två funktioner. Så egentligen kan det sägas att Visita var tvunget att agera. 

 

Vad Visita försökte göra med kampanjen Dubbelstöten i sakfrågan var att förhindra 

förändringar som de uppfattade som negativa för deras medlemmar. På ett större 

samhälleligt plan blir dock diskussionen intressantare om vad Visita gjorde med 

kampanjen. Med kampanjen klev Visita rakt in i det demokratiska samtalet i Sverige 

under valåret 2014 och hade en uppenbar påverkan på det samma. Genom att köpa sig 

plats och fylla det med ganska drastiska budskap och direkta angrepp mot Sveriges 

största parti Socialdemokraterna gjorde Visita sig själva inför allmänheten till en 

större aktör på den politiska marknaden än vad de tidigare varit. Visita är i det här 

fallet ett väldigt tydligt exempel på den utveckling som skett på den svenska politiska 

marknaden, där fler organisationer söker stöd hos den allmänna opinionen än 

förr(Berg & Jonsson 1991:128). Vad det har för exakt påverkan på den svenska 

demokratin är givetvis svår att definiera, men att det har och kommer fortsätta ha en 

påverkan är nog bara att konstatera.  

 

För Visitas del, på dess nya och större plattform, skapar det också ett större behov av 

en extern legitimitet hos allmänheten, eftersom de inte längre bara är en aktör inom 

systemet, utan också har en publik plattform. Så här föreligger ett uppenbart behov för 

Visita att fortsätta påvisa för allmänheten att de är en seriös och trovärdig aktör med 

ett större samhälleligt intresse än bara för sig själva, om de också fortsättningsvis vill 

försöka påverka den allmänna opinionen. För skulle dess legitimitet istället minska, så 

minskar också dess möjlighet att påverka. 
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Vad gäller själva kampanjen och dess utformning kommer diskussionen framförallt 

röra de områden som analysen påvisade att det fanns utrymme för diskussion. Visitas 

målsättning med kampanjen var att få Socialdemokraterna att byta ståndpunkt i två 

frågor och utformade kampanjen därefter med ett direkt angrepp mot 

Socialdemokraterna i just dessa frågor. Den semiotiska analysen påvisar att den 

argumentation som fördes pekade på det symbiotiska förhållande som Visita anser 

råda mellan besöksnäringen och ungdomar som vill arbeta medan 

Socialdemokraternas förslag endast kommer vara till skada för båda. Det är också 

uppenbart att detta förmedlats på två olika sätt med de olika bilderna, där de riktat sig 

till vitt skilda målgrupper, vilket framgår av både bildernas innehåll och var och när 

de placerats. Bilaga 1 som riktats gentemot allmänheten fanns synlig i offentliga rum 

med ett innehåll som försökte nå de samma. Bilaga 2 däremot lanserades under 

Almedalsveckan i Visby hos medlemsföretag med ett riktat budskap till, i 

förlängningen, Socialdemokraterna. Att de olika bilderna utformats olika är därför 

inte särskilt konstigt, där den största skillnaden framförallt är mängden information 

som tillhandahålls i bilderna, där bilaga 1 innehåller långt mer text än bilaga 2. Här 

bör tilläggas att bilaga 1 lanserades innan bilaga 2, vilket alltså medför att en större 

förförståelse troligtvis funnits för Dubbelstöten vid den tidpunkt bilaga 2 lanserades, 

än för den förra. Sedan skiljer sig troligtvis också målgrupperna sig i stor utsträckning 

till dess förförståelse där partipolitiskt aktiva personer, som besöker Almedalsveckan, 

troligtvis har en större sådan än allmänheten, vilket medför ett mindre behov av 

längre och argumenterande texter inför den senare målgruppen för att förmedla sitt 

budskap, utan där det snarare räcker med en enkel påminnelse om budskapet. 

 

Ett problem som den semiotiska analysen påvisar är själva begreppet Dubbelstöten. 

Dubbelstöten är inte alldagligt begrepp som innan kampanjens lansering direkt 

kopplades till moms och arbetsgivaravgifter, utan är en meningsfyllnad som Visita 

själva har varit tvungna att arbeta in hos allmänheten. Problemet uppstår då i att alla 

som inte läser annonserna i sin helhet eller inte har förförståelsen om begreppets 

innebörd kan se budskapet som otydligt och inte koppla det till Socialdemokraternas 

förslag, som Visita önskar.  

 

Ett annat frågetecken rör Palms tankegångar om att organisationer också behöver 

påvisa för beslutsfattare att den allmänna opinionen ligger i linje med 
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organisationens(Palm 2006:97-98). För kampanjen fokuserade entydigt på att försöka 

påverka Socialdemokraterna genom den allmänna opinionen, dock utfördes inga 

försök att påvisa var den allmänna opinionen låg. Vad det beror på finns inte att 

utvinna ur det undersökta materialet, men blir då i enlighet med teorin ett verktyg för 

att påverka som inte utnyttjas. Detta kan också kopplas till budskapet i sig, som enligt 

kampanjens resultat agerat som en vattendelare. Om en organisation genom en 

kampanj försöker påverka beslutsfattare genom den allmänna opinionen, krävs också 

att åtminstone en större del ställer sig positiva till budskapet än negativa. Vad 

storleksförhållandet är mellan de positiva och negativa framgår dock inte av 

materialet, men om de negativa överstiger de positiva så bör slutsatsen vara att 

budskapets formulering inte lyckats knyta an till målgruppen och tvärtom om 

förhållandet är det motsatta.  

 

Efter valet 2014 råder nya förutsättningar än tidigare då Socialdemokraterna 

tillsammans med Miljöpartiet bildade regering. För kampanjens syfte tycks hälften av 

målen uppnådda i och med att momsen på restaurangmat inte längre verkar vara 

föremål för höjning. Det är givetvis svårt att veta exakt vilken påverkan kampanjen 

Dubbelstöten hade i det beslutet, men vad som går att konstatera är att kampanjen 

åtminstone sett till att frågan varit aktuell i den svenska politiska debatten. Vad gäller 

arbetsgivaravgifterna för unga verkar dock en höjning vara att förvänta för Visita, 

vilket blir att räkna som ett nederlag för kampanjen, då Socialdemokraterna inte tycks 

ha bytt ståndpunkt i den frågan. För Visita självt föreligger dock fortfarande samma 

krav för att behålla sin interna legitimitet, att de för sina medlemmar måste försöka 

påverka Sveriges beslutsfattare. 

10.1 Vidare forskning 
Denna studie har baserat sig på att undersöka hur en organisation försökt påverka ett 

oppositionsparti att byta ståndpunkt. Efter valet 2014 är dock Socialdemokraterna inte 

längre ett oppositionsparti, utan ett regeringsparti samtidigt som en av två sakfrågor 

fortfarande för Visita, är att betrakta som hot. Det skulle därför vara intressant att 

studera det fortsatta påverkansarbetet och vilka eventuella skillnader i utformning och 

genomförande det medför. 
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12. Bilagor 

12.1 Bilaga 1 

 
 
12.2 Bilaga 2

 

 
	  
	  



	  

	  

38	  

12.3 Bilaga 3 
	  
Intervjuguide	  –	  Liselott	  Florén,	  Visita.	  4e	  maj	  2015.	  
	  

o Till	  att	  börja	  med,	  vem	  är	  du	  och	  vilken	  roll	  har	  du	  här	  på	  Visita?	  
	  

o Vad	  är	  Visita?	  
	  
Legitimitet	  	  

• Intern	  	  
o Vilket	  mandat	  har	  ni	  från	  era	  medlemmar	  att	  agera	  politiskt?	  
o Vilken	  anslutningsgrad	  har	  ni	  till	  er	  organisation?	  

• Extern	  
o Av	  vilka	  anledningar	  är	  ni	  en	  relevant	  deltagare	  på	  den	  politiska	  

marknaden	  vad	  gäller	  opinionsbildning?	  
	  
Innan	  Dubbelstöten	  

• Vad	  var	  det	  som	  fick	  er	  att	  vilja	  agera?	  
• Vad	  är	  Dubbelstöten?	  

	  
Dubbelstöten	  

• Målsättning	  
o Vilka	  målsättningar	  hade	  ni	  med	  kampanjen?	  
o (S)	  att	  byta,	  röster	  till	  Alliansen,	  allmänna	  opinionen?	  

• Utformning	  
o Varför	  valde	  ni	  Dubbelstöten	  och	  fokus	  på	  ungd.	  arbetslöshet?	  
o Varför	  inte	  fokus	  på	  t.ex.	  företagare,	  ekonomi,	  branschen?	  
o Hur	  tänkte	  ni	  kring	  bildsättningen,	  språk	  och	  budskap?	  
o Mörk,	  dyster,	  aggressiv	  etc.	  	  
o Tudelat	  budskap	  -‐>	  målgrupp	  

• Målgrupper	  
o Vilka	  målgrupper	  hade	  ni	  för	  kampanjen?	  
o Riktade	  er	  till	  både	  allmänheten	  och	  (S)	  och	  efterfrågade	  olika	  

aktioner?	  Viktigt	  med	  allmänna	  opinionen?	  
• Kanaler	  och	  platser	  

o Hur	  tänkte	  ni	  kring	  val	  av	  kanaler	  och	  platser	  för	  kampanjen?	  
o Maximal	  exponering,	  utvalda	  platser	  

• Resultat	  
o Vad	  blev	  resultatet?	  Nådde	  ni	  era	  målsättningar?	  
o Genomslag	  i	  debatten,	  konkreta	  resultat,	  opinionsförändringar	  
o Noterat	  att	  Annie	  Lööf	  använt	  begreppet	  

	  
Om	  tid	  över:	  generella	  frågor	  kring	  opinionsbildning,	  etik,	  ”nå	  ut”.	  
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12.4 Bilaga 4 
Transkription 4e maj kl 09:00 Sveavägen 25 – Intervju med Liselott Florén, Visita. 

 

FW – Fredrik Wallner 

LF – Liselott Florén 

 

FW: Vem är du, kan vi börja med? 

LF: Liselott Florén, kommunikationschef på Visita. 

 

FW: Och vad har du haft för roll i hela kampanjen? 

LF: Som kommunikationschef i en kommunikationsdriven insats så har man ju 

naturligtvis en viktig roll, man kan säga på många sätt en sammanhållande roll. Den 

här typen av organisation är ju en ren, skulle jag säga, expertorganisation och det 

innebär ju alltid att kommunikationen spelar så att säga inte huvudrollen. Men 

däremot så är man ju, det blir ju, alltså kommunikationen och opinionsbildningen är 

centrala uppgifter för oss, så därmed så har man som kommunikationschef en viktig 

roll. 

 

FW: Om vi då går in på Visita, ett begrepp jag kommer arbeta utifrån är legitimitet, 

och då har vi både intern och extern. Så om vi börjar med internt, vad har ni för 

mandat från era medlemsföretag att bedriva kampanjer? 

LF: Jag tänker så här, jag skulle vilja börja med att vara, att tydligt förklara hur den 

här typen av organisation fungerar och vad vi har för uppdrag. Då är det ju så att inom 

Svenskt Näringsliv så finns det ju olika typer av medlemsorganisationer. Dels finns 

det dem rena branschorganisationerna och dels finns det dem rena 

arbetsgivarorganisationerna. Visita är både och. Det finns alltså tre kategorier inom 

Svenskt Näringsliv. Okej, om man då har konstaterat att vi både är 

branschorganisation och arbetsgivarorganisation, så faller av det ut vad som är våra 

uppgifter. Arbetsgivarrollen, det är ju helt enkelt det att vi är förhandlingspart när man 

tillsammans med facket förhandlar fram kollektivavtal. Så det är ju ena benet och det 

andra benet branschorganisationsrollen, det handlar ju om att driva för branschen 

viktiga frågor. Så att man gör både och, men som sagt notera att det finns dem olika 

varianterna, och då kan man säga så här att det är väldigt viktigt att vara tydlig, det 

kan man inte upprepa ofta nog, särskilt i den här typen av diskussion att, Visita är och 
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förblir en partipolitiskt obunden organisation. Bland våra medlemsföretag så kan man 

säga att 90 procent har ju 10 anställda eller färre. Jag är övertygad om att vi har bland 

våra medlemmar alla politiska, så att säga, preferenser. Våra medlemmar, våra 

medlemsföretag, ägarna röstar på alla möjliga sorters partier, undantaget väl kanske 

Vänsterpartiet, det är väl en kvalificerad gissning. Men i övrigt har vi väl alla 

politiska uppfattningar representerade. Däremot när man sagt att vi är en partipolitiskt 

obunden organisation så är det ju alldeles självklart när man pratar om villkoren att 

starta, driva och utveckla framgångsrika företag, vare sig det handlar om 

besöksnäringen eller någon annan bransch, så är ju dem politiska besluten helt 

centrala. Och därmed så blir detta en väldigt politisk miljö. Så gott som dagligdags 

har vi ju att för våra medlemmars räkning försöka påverka, lobba kring olika politiska 

beslut, för att så att säga gagna dem så väl det bara går. Så det är ju en, det är så att 

säga centralt att man förstår den delen i det hela. Men som sagt, vi är partipolitiskt 

obundna. När man då pratar om legitimiteten och vad man har för mandat så kan man 

säga att, här är ju väldigt formaliserade processer för detta, med både en central 

styrelse och sen, det känner du säkert till, fem regioner och fem regionstyrelser. Och 

just när det gäller Dubbelstöten så var ju det här extremt välförankrade beslut hela 

vägen naturligtvis. 

 

FW: Så vanligtvis, kommer förslagen uppifrån eller pådrivande underifrån när ni ska 

göra den här typen av aktioner? 

 

LF: När det gäller som Dubbelstöten till exempel, då tror jag att det är ju ingen. Den 

här typen av organisation., det som är tjänstemannasidan, vi är väl ungefär 55 

tjänstemän med uttalad expertkompetens inom olika områden, och det är ju 

förklaringen till att vi, redan två år före valet fångade och kunde rätt tolka vad som 

höll på att hända. Så det är ju just när det gäller Dubbelstöten, så tror jag det är väldigt 

viktigt att se att den här typen av organisation behöver expertfunktioner för att kunna 

tidigt identifiera den här typen av frågor. Det är ju inte sällan som företag och 

organisationer under ett valår eller till och med under en valrörelse, märker att för 

dem helt centrala frågor är på något sätt i ett skifte och börjar lobba. Ja vad gör det för 

nytta? Det är omöjligt att påverka, skulle jag säga väldigt mycket i det skedet. Så det 

gäller ju att långt långt tidigare än så, så att man ser till att frågorna är en bricka på 

spelplanen så att säga. Så just i den här frågan skulle jag säga att en kombination av 
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att här fanns en tydlig expertkompetens internt som redan två år innan kunde döma av 

att, ’oj, det här riskerar att bli ett hot’, parat med naturligtvis en expertkompetens att 

kunna bryta ner detta, konsekvenserna på företagarnivå gjorde ju att trycket var ju 

enormt underifrån också.  

 

FW: Har du någon aning om vad ni har för anslutningsgrad av företag i er bransch? 

 

LF: Du det finns det, jag vet att vi, låt mig få kolla den, så ska jag, du kan påminna 

mig när vi avslutat. Jag vet väl att när det gäller hotellen så har vi en anslutningsgrad 

på 90 procent, jag tror, vet du vad jag ska kolla den andra siffran för restaurang. 

 

FW: Du svarade väl i princip på den här frågan också, den externa legitimiteten, det är 

att ni är förhandlingspart gentemot HRF och såvidare? 

 

LF: Exakt. Sen tror jag också i det här sammanhanget att man kan prata om en extern 

legitimitet i termer av att, Sverige har ju nätt och jämnt tagit sig igenom en historisk 

finanskris. När krisen slår till 2008, så tror ju jag att, man kan sätta lite siffror på det. 

Trollhättan och krisen för den svenska bilindustrin, den kommer de flesta ihåg och 

kan väldigt väl referera till. Jag tycker det är väldigt olyckligt att man ställer jobb mot 

jobb och det är inte min intention, men det är ett illustrativt exempel. Jobben i 

Trollhättan handlar om 3000 arbetstillfällen, det är klart att det slår oerhört hårt när 

det är på, så att säga begränsat geografiskt område, men vi talar likväl om 3000 

arbetstillfällen, när statsråd och statssekreterare jobbar dygnet runt, flyger skytteltrafik 

till Trollhättan, det är liksom enorm nationell kraftsamling kring dessa jobb. Under 

samma lågkonjunktur så skapar besöksnäringen 4000 nya jobb. Notera 

proportionerna, då skulle jag vilja göra gällande att när man pratar om legitimitet och 

extern legitimitet så finns det också en legitimitet, till så måtto att besöksnäringen 

bidrar med jobb och tillväxt över hela Sverige, på ett sätt som inga andra branscher 

hade möjligheten att göra under lågkonjunkturen och som vi också ser idag, vi har en 

väldigt stark tillväxt. ’Var finns den tillväxten i övrigt i Sverige?’. Vi har ju prognoser 

på att vi fram till 2023 kan växa med ytterligare 50 000 nya arbetstillfällen. Det ger en 

extern legitimitet. 
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FW: Du sa tidigare att redan två år innan så upptäckte ni någonting. Vad var det?  

LF: Jo vi såg att med den reformagenda som Socialdemokraterna hade så var dem 

tvungna att söka finansiering någonstans. Det är väldigt enkelt, det är vanlig 

matematik så att säga. ’Var ska pengarna komma ifrån?’. Här finns ju en historik, där 

som också naturligtvis, den har ju sin upprinnelse i hur man historiskt sett har tittat på 

restaurang och hotell, vilka är det som gått på restaurang och så vidare. För det är ju 

så att historiskt sett så har detta alltid varit statens plånbok. När staten behöver lite 

extra pengar, när det inte räcker, ja då höjer man momsen på mat på restaurang. 

Logiken har varit enkel, det drabbar ingen fattig ’har man råd att äta på krogen, så har 

man råd att betala extra moms’. Så det där har liksom varit ett dragspel under årens 

lopp. Mot den bakgrunden så var det inte så svårt att räkna ut att restaurangmomsen 

på intet sätt var fredad. Det kan man säga är upprinnelsen tillsammans med också att 

Socialdemokraterna var mycket starkt kritiska till reformerna av sänkta 

arbetsgivaravgifter för unga. 

 

FW: Vad är Dubbelstöten då, om vi konkretiserar det? 

LF: Dubbelstöten är hotet om fördubblad moms på mat på restaurang och 

fördubblade arbetsgivaravgifter för unga under 26.  

 

FW: Och då kommer vi in på kampanjen, vilka målsättningar hade ni? 

LF: Flytta Socialdemokraterna. Få Socialdemokraterna att inse att deras 

reformförslag var dåliga, inte bara för att de skulle slå mot besöksnäringen, utan dem 

är dåliga för Sverige. Det är dålig matematik helt enkelt. Det blir inte dem pengarna i 

statskassan som man räknat med för att konsekvenserna blir uppsägningar och att vi 

inte kan fortsätta i den tillväxttakt som prognostiserat och då blir det bara utgifter i 

andra transfereringssystem. Flytta Socialdemokraterna, det var uppgiften. 

 

FW: Varför valde ni Dubbelstöten och fokus på ungdomsarbetslöshet och varför valde 

ni inte fokus på något annat? 

LF: Som sagt, som bransch- och arbetsgivarorganisation så lobbar vi för villkor, 

frågor och lagstiftning som gynnar våra medlemsföretag. Här identifierar vi två 

tydliga hot. Vi talar om en sammanlagd utgift på sju miljarder för våra företag och det 
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är givet, då måste vi lobba för de frågorna, då är det dem vi går på. Det var dem två 

som var uppe. 

 

FW: Jag tänker, ni hade ju kunnat använda den här kampanjen om företagare rent 

allmänt? 

LF: Ja fast det är ju just där det börjar bli intressant rent kommunikativt, om man bara 

pratar om ett särintresse och vad det här genererar för företagen så tror jag ju helt 

enkelt att, ja, ’vem är intresserad av det?’. Ja företagen själva naturligtvis, det är ju ett 

strategiskt vägval och som sagt, i det här fallet var det väldigt enkelt. Jobben slår mot 

dom som är under 26 år, för det är dom som blir dyrare att anställa. Det är dom som 

saknar arbetslivserfarenheten och i många fall en formell utbildning som 

besöksnäringen kan sysselsätta. Men i ett vägval där dom anställda kostar lika 

mycket, man kan välja någon som är utbildad, som har erfarenhet, ’varför ska man 

som företagare ta på sig den tunga uppgiften att utbilda och lära upp, introducera 

medarbetare?’. Nja, då blir valet enkelt. Då väljer man den som är mer erfaren och i 

det här fallet talar om så tunga ekonomiska pålagor, ja då är det inte aktuellt att 

anställa någon överhuvudtaget, då är det istället människor som får gå. 

 

FW: Hur tänkte ni då kring bildsättningen och språket? 

LF: Jag tror ju att när det gäller, om man så att säga har gjort grundanalysen rätt, man 

vet att; ’okej, det är dom här två frågorna som är uppe för beslut’ och man är klar över 

matematiken att dom här kommer slå väldigt hårt. ’Okej, hur ska vi visualisera den 

här konflikten?’. Då tror ju jag att när det gäller kommunikation finns det inga, så att 

säga, det är som en kakafoni där ute. Man bombarderas av, alltså det är så många 

budskap under en dag så det går inte att räkna dom. Ska man ha en chans att sticka ut, 

ska man ha en chans att väcka uppmärksamhet, ska man också, det handlar ju inte 

bara om allmänheten utan det handlar ju verkligen om att politikerna måste få upp 

ögonen för det här. Då går det liksom inte annat än att vara väldigt ’pang-rakt på’, 

väcka just den där, man måste helt enkelt jobba med väldigt rak kommunikation. Vi 

valde ju det här med dom bortvända ungdomarna därför att det är ovanligt i 

kommunikation, det är ovanligt att köpa storbildstavlor på stan för att visa upp 

människors ryggar. Det är ovanligt. Det är också ovanligt att köpa som vi gjorde 

svart-vita bilder, ’varför gör man det?’ när man vill, logiken är ju att du ska skrika så 

högt som möjligt, signalfärger och allt det där. När vi gjorde tvärtom, därför vi visste 
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att det var så enormt brus, så det var ju väldigt medvetet. Dessutom så kan man väl 

också leka med det här att, ’vilka är det som normalt sett brukar visas upp med ryggen 

vänd på det här sättet?’, ja man kan säga att man reagerar därför att det är traditionellt 

sätt att illustrera, till exempel, brottsoffer, kriminella, jag tror att man ska inte 

underskatta att det, den förförståelsen har betraktaren med sig och därmed så stannar 

man till. I det här fallet så var det ju också, det kan man avslöja här, men det har vi väl 

inte pratat så mycket om, men när vi plåtade dom där bilderna så togs även en annan 

bildserie, då var ungdomarna vända framåt och det var ju i händelse av att 

Socialdemokraterna skulle byta fot under valåret, fram till valet, då hade vi parerat för 

att kunna byta ut enheterna. Det där har vi väl inte pratat så mycket om. 

 

FW: Er målsättning var då att flytta Socialdemokraterna, men jag upplever att det 

finns tudelat budskap ändå, att ni siktar in er på både Socialdemokraterna och 

någonting annat, annars skulle ni inte köpa reklam mitt bland människor? 

LF: Man ska ju vara klar över att Socialdemokraterna, alltså alla politiska partier har 

ju en enda uppgift och det är att vinna väljarnas förtroende i allmänna val. ’Hur 

pressar man ett politiskt parti?’, ja tack och lov så lever vi i en demokrati så man har 

inte några utpressningsmetoder, som sagt så tack och lov för det. Då får man ju spela 

med demokratiska medel. Ett politiskt parti flyttar sig när dom ser att väljarna riskerar 

att ta avstånd från deras politiska förslag. Mycket enkelt. Vi lågt tungt i Stockholms 

innerstad av det enkla skälet att här finns väldigt mycket människor, väldigt många 

människor som skulle kunna se logiken i, eller så att säga bristande logiken i 

Socialdemokraternas förslag, börjar ställa frågor till Socialdemokraterna. ’Vänta, hur 

har du tänkt nu Stefan Löfven? Du pratar om Europas lägsta arbetslöshet, här kommer 

det kosta jobb, du säger att den höga ungdomsarbetslösheten är en utav Sveriges 

största misslyckanden, här har du reformförslag som slår rakt emot dom här 

ungdomarna du pratar om’. Logiken är enkel för vår del. Men jag ska tillägga där, 

man såg ju mycket de här storbildstavlorna i innerstan, men vi köpte ju även över hela 

landet just eftersom det här med att vi är en medlemsorganisation med medlemmar i 

hela landet, det gjorde vi också. 

 

FW: Det var det jag tänkte komma till, hur ni tänkte kring kanaler och platser? 

LF: Man ska säga så här, vi hade väldigt begränsad kampanjbudget, så det gäller, 

man kan önsketänka om allt man vill, men i slutändan så var vi tvungna att göra 



	  

	  

45	  

extremt, alltså, försöka åstadkomma så mycket som möjligt med så lite pengar som 

möjligt. Det ska man vara väldigt tydlig med att säga. 

 

FW: Maximal exponering per krona? 

LF: Ja, ungefär så. Det är väl alla ute efter. Men här var det verkligen ett fixande och 

trixande. Samtidigt var det väldigt viktigt det här att, vi har medlemmar över hela 

landet och jätteviktigt att inte snävt bara gå i Stockholm såklart och lösningen där 

blev ju helsidor i kvällspressen, ett smart sätt att få rikstäckning och samma sak med 

radio-spottarna, det var också rikstäckning på dom. Det var viktigt inte minst för att vi 

var så beroende av våra egna medlemmars berättelser, att dom klev fram själva. Den 

professionaliserade kampanjen, en professionell kampanj, ’jojo, det kan åstadkomma 

så mycket’, men när det verkligen lyfter, vilket ju vi väldigt tydligt upplevde, det var 

ju just när det blev kött och blod av det. Så det var väldigt viktigt att våra medlemmar 

kände att de hade en kampanj i ryggen när dom vågade och möta politiker och media. 

 

FW: Jag ska ta en resultatfråga som inte har med det kvantitativa att göra. Jag har 

noterat att Annie Lööf har använt begreppet under valrörelserna. Hur ser ni  som 

organisation på att, hon var ju minister då, att politiker använder era myntade 

begrepp? 

LF: Jag kan ju säga att det var ju en exempellös framgång. Jag har jobbat 20 år med 

kommunikation, jag har aldrig sett detta tidigare. Det är naturligtvis en fantastisk 

framgång och som sagt återigen, vi är partipolitiskt obundna. Alla politiska förslag 

som gynnar den svenska besöksnäringen, det är klart att vi välkomnar dom på samma 

sätt som varje politiskt förslag, alldeles oavsett vilket politiskt parti det kommer ifrån 

som slår mot besöksnäringen kommer att få kritik från oss. Det var som sagt en 

fantastisk framgång att politiker ända upp på partiledarnivå använder begreppet, 

absolut.  

 

FW: Du talade om bruset tidigare. Hur upplevde ni konkurrensen från andra 

organisationer, era motparter? 

LF: Jag tycker det är svårt att uttala sig om. Vi var ju väldigt fokuserade på vår 

kampanj och jag kan ju mer bara konstatera att vi nådde ut hela tiden, från början, 

Dubbelstöten som begrepp året innan valet, vi startade valåret med att komma ut 

väldigt väl, allt ifrån debattartiklar till utspel, våra rapporter togs emot väldigt väl och 
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citerades mycket och sen rullade vi vidare. I Almedalen hade ju vi fantastisk 

exponering, man tog upp dom här frågorna i flera av partiledaranförandena. Vi syntes 

liksom väldigt väl i Almedalen. Väldigt många pratade om den här kampanjen och 

sen rullade vi över i denna skarpa valrörelsen och våra frågor var ju väldigt heta också 

där ända in i slutdebatterna inför valdagen. Och så, så småningom när man kom in 

regeringsförhandlandet naturligtvis. Så att det är det jag kan konstatera, jag tittade väl 

för att vara ärlig inte så mycket på andra organisationers kampanjer. Jag kan 

konstatera att vi var väldigt framgångsrika. 

 

FW: Vad har resultatet varit än så länge på dom politiska frågorna? 

LF: Man kan konstatera att vi får behålla den halverade, eller man ska vara tydlig 

med att säga så här att det vi fått i och med den sänkta momsen på mat på restaurang 

det är ju samma moms-sats på all mat. Det vill säga, det är ingen skillnad om du tar 

den färdiggjorda mackan och köper den på 7eleven eller om du går in på ett café och 

köper samma ost- och skinkmacka. Det är samma moms-sats. Det tror jag är viktigt. 

Ibland är ju perceptionen att vi skulle ha fått någon typ av subventionerad moms, men 

det är alltså väldigt viktigt att vara tydlig och säga att vi nu fått en harmoniserad 

moms-sats också på mat på restaurang. Så det är ju såklart, ’check i den boxen’. När 

det gäller arbetsgivaravgifterna för unga så kan vi ju konstatera att där har vi ju inte 

nått fram. Det som har blivit resultatet är ju här har tyvärr blivit en väldig otydlighet 

på grund av, ja det har ju att göra med valresultatet och hela det stökiga som nu finns 

efter det. Så det har ju varit en och är fortsatt en utmaning att för företagen rätt så stor 

och rätt prognosticerade omkostnader man har, men det vi har gjort där är ju att vi 

åtminstone åstadkommit en väldigt bred och intensiv diskussion om detta med 

arbetslösheten, den höga arbetslösheten bland unga och vad vi kan göra, ’hur ser 

åtgärdsbatteriet ut för att få fler unga i arbete?’. Så det måste väl ändå ses som en 

seger, sen kan jag konstatera att givet hur valresultatet föll ut så är det så att vi har ju 

till och med upplevt sänkningar av arbetsgivaravgifterna. Det är klart, det är 

välkommet hos våra medlemsföretag naturligtvis, men det är också ett väldigt rörigt 

läge där man ringer oss, vi tar ju emot ett antal samtal varje vecka där medlemmar 

ställer frågan, ’vad ska jag betala, vad har jag för kostnader, hur ser mitt år ut?’, det 

där är ju aldrig bra förutsättningar för den som driver företag, den här otydligheten, 

det är på något sätt alltid det värsta och det märker vi också, det är tydliga signaler vi 
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får från många medlemmar att det är hämmar och håller så att säga tillbaka 

investeringslusten och möjligheterna att kunna satsa ytterligare. 
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12.5 Bilaga 5 
Transkription 23e maj kl 17:45 Mynttorget – Intervju med Liselott Florén, Visita. 

	  

FW:	  Vilka	  resultat	  uppnådde	  ni	  med	  kampanjen?	  

	  

LF: ”Visitas kampanj mot Dubbelstöten var en stor framgång. Inte enbart för Visita 

utan även för hela näringslivet. Med kampanjen visade vi att det går att nå ut 

samhällsdebatten och påverka i komplexa frågor. Kampanjen har synliggjort 

kopplingen mellan bra villkor för företag och jobbskapande.” 

  

”För Visitas del har kampanjen inneburit en ökad synlighet. Visita, våra frågor och 

svensk besöksnäring nämns i nya sammanhang. Genom Dubbelstöts-kampanjen har 

vi ökat kunskaperna och förståelsen för besöksnäringens villkor och den 

samhällsnytta vi bidrar med genom jobb och tillväxt i hela landet och genom att vi 

kan ge grupper som står långt från arbetsmarknaden en väg in i jobb. 

Varumärkeskännedomen har genom kampanjen ökat och det är naturligtvis oerhört 

värdefullt. Vi bytte ju namn på organisationen så sent som 2012” 

  

”Tack vare den tydliga budskapsformuleringen  och synligheten i och med att vi 

lyckades hänga kvar i samhällsdebatten under hela valåret har politiker från alla 

partier idag god kännedom om Visita och våra frågor. Visita ses som en naturlig 

samtalspartner och en pålitlig och initierad källa till statistik och faktaunderlag, såväl 

bland förtroendevalda som bland journalister. Genom Dubbelstöten har vi påbörjat 

arbetet med att sätta bilden av besöksnäringen som en basnäring som bidrar med jobb 

och tillväxt över hela landet, något som rätt förvaltat kan få stor betydelse för synen 

på besöksnäringen och våra möjligheter att vinna gehör i våra frågor. En illustration 

till hur Visitas positioner flyttats fram genom kampanjen mot Dubbelstöten är att 

tidskriften Fokus i sin årliga ranking listar VD Eva Östling som en av Sveriges 100 

mäktigaste” 

  

”De viktigaste slutsatserna är att 

  

kampanjinsatserna fram till valet har lyft fram Dubbelstöten på ett starkt sätt, 
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eftersom åsikterna kring dessa frågor är nära knutna till Alliansens politik har många 

trott det varit Alliansens kampanj, 

  

budskapet har fungerat som en vattendelare, 

  

budskapet har nått fram bra till den yngre målgruppen, de har både sett och förstått 

kampanjen, 

  

trots att kampanjen har varit väldigt tydligt utformad för Dubbelstöten har varumärket 

Visita stärkts något i den yngre målgruppen, om än från en väldigt låg nivå” 

 	  


