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Abstract 

How charities communicate is an important aspect in creating engagement. By using different 

elements in campaign films, organizations can increase the visibility and awareness of the 

receiver. The purpose of this study is to find out how two of Sweden's leading charity organi-

zations communicate via campaign films in order to create engagement. We examine which 

elements and myths that are present in the campaign films, how celebrities can help to en-

courage involvement and the role of social media in audience engagement. 

 

The theoretical framework for this study is based upon topics such as celebrity spokespersons, 

audience engagement and spread in social media. It is a qualitative study using an inductive 

approach, and we conduct a semiotic and rhetorical analysis of four campaign films. The 

sample consists of two campaign films by the organization Unicef and two campaign films 

from Plan Sverige. 

 

The study shows that charities use famous people to appeal to audiences of different ages and 

to increase the credibility of the communication. By using underprivileged children as ele-

ments, feelings of compassion and frustration over the situation of children are reinforced and 

this can arouse a need of deeper involvement of the receiver. Using elements of comedy, ce-

lebrities and unique messages, campaigns can stand out from the crowd and get a larger 

spread in social media. Receivers may feel a desire to share the messages further, partly to 

strengthen their personal brand, but also to create a debate on the issue. 

 

 

 

Keywords: UNICEF, Plan Sverige, campaign films, charities, elements, celebrity spokesper-

sons, social media, audience engagement 
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Sammanfattning 
Hur välgörenhetsorganisationer kommunicerar är betydelsefullt för att skapa engagemang. 

Genom att använda olika element i kampanjfilmer kan organisationerna öka uppmärksamhet-

en och medvetenheten hos mottagaren. Syftet med denna studie är att ta reda på hur två av 

Sveriges främsta välgörenhetsorganisationer kommunicerar via kampanjfilmer för att väcka 

ett engagemang hos publiken. Vi undersöker vilka element och myter som finns närvarande i 

kampanjfilmerna, hur celebriteter kan bidra till att väcka engagemang samt vilken roll sociala 

medier har i publikens engagemang. 

 

Den teori vi utgår från i denna studie berör ämnen som celebriteter, publikengagemang samt 

spridning i sociala medier. Det är en kvalitativ studie med en induktiv ansats och vi genomför 

en semiotisk bildanalys samt retorisk analys av fyra kampanjfilmer. Urvalet består av två 

kampanjfilmer från Unicef och två kampanjfilmer från Plan Sverige. 

 

Studiens resultat visar att välgörenhetsorganisationer använder celebriteter för att tilltala mål-

grupper i olika åldrar och för att öka trovärdigheten i deras kommunikation. Genom att an-

vända utsatta barn som element förstärks känslor som medlidande och frustration över bar-

nens situation och detta kan väcka känslor och behov av ett djupare engagemang hos motta-

garen. Att använda element som humor, kända talespersoner samt unika budskap kan kam-

panjer sticka ut från mängden och få en större spridning i sociala medier. Mottagare kan 

känna en vilja att dela budskapen vidare, dels för att stärka sitt personliga varumärke men 

även för att inleda en diskussion kring problemet. 

 

 

 
Nyckelord: Unicef, Plan Sverige, kampanjfilm, välgörenhetsorganisationer, element, celebri-

teter, sociala medier, publikengagemang 
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Begreppslista 

Element – Semiotik handlar om att studera tecken och i denna studie används ordet element 

till stor del som en synonym till ordet tecken. 

 

“Likea” – ett uttryck som uppstått i samband med sociala medier där en “like” innebär att en 

användare gillar ett inlägg som publicerats på sociala medier, så som Facebook, Twitter och 

Instagram. 

 

Sociala medier – Digitala och sociala medier har bidragit till att upprätthållandet av relationer 

har blivit ett stort fokus hos dagens organisationer och det innebär även att mottagare har en 

större maktposition än tidigare. Mottagaren kan samla in information om företag, sprida sina 

åsikter kring produkter och kundbemötande samt gå samman med andra konsumenter för att 

påverka organisationerna (Falkheimer & Heide, 2014). På sociala medier sprids bland annat 

åsikter, idéer, nyhetsartiklar samt kunskap om nya upptäckter. Användare kan sålla bort in-

formation som upplevs irrelevant samtidigt som de tar till sig information av relevans och 

intresse och ofta när det sker delar personer med sig av detta till vänner vilket leder till att 

information förmedlas vidare (Holmström, 2011). 

 

Slacktivism – Slacktivism innebär att människor nöjer sig med att exempelvis likea en Fa-

cebooksida eller att bidra med andra mindre, stödjande gärningar. Slacktivister är knappast så 

känslomässigt engagerade att de vill bidra till att förändra allmänhetens uppfattning kring ett 

visst problem (Kristoffersson, White & Peloza, 2014 och McCafferty, 2011). 

 

Strategisk kommunikation – Strategisk kommunikation innebär ofta det som även kallas 

planerad kommunikation, det vill säga kommunikation som syftar till att övertyga mottagare 

med målet att förändra och förstärka attityder, öka kunskap eller utveckla ett beteende. Det 

finns ett ökat behov av strategiska kommunikationsprogram som möjliggör att organisationer 

kan nå sina övergripande mål. Begreppet strategi innebär hur exempelvis en organisation kan 

nå mål på längre sikt och hur de kan få övertag över konkurrenter när det gäller att anpassa sig 

till externa och interna förhållanden (Falkheimer & Heide, 2014). 

 

Digitala kampanjer – Under lång tid har digitala kampanjer som sker via Internet och sociala 

medier setts som en utfyllnad till traditionella medier. Digitala medier möjliggör för sändare 
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att vara lyhörda och spontana och samtidigt nå ut till och kommunicera med sina mottagare 

omgående. För att en organisation ska sticka ut ur mediebruset och för att nå olika målgrupper 

med sitt budskap krävs en tydlig digital närvaro (Häger Jönson, 2011). 

 

En risk med digitala kampanjer är att det förekommer olika trender inom sociala medier. Om 

en organisation hakar på en trend enbart för att det har varit framgångsrikt för andra organisat-

ioner kan det snarare stjälpa än hjälpa organisationens rykte. Det krävs därför research för att 

en digital kampanj ska träffa rätt och få stor spridning (Häger Jönson, 2011). 
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1. Inledning 
I det inledande avsnittet ger vi en introduktion till det forskningsområde som är studiens fo-

kus. Vi redogör för hur välgörenhetsorganisationer kan skapa publikengagemang genom att 

använda sig av celebriteter och olika element. Vi kommer även beröra begrepp som sociala 

medier och slacktivism. Kapitlet avslutas med syfte och frågeställningar, avgränsningar, or-

ganisationernas bakgrund samt en beskrivning av studiens disposition för att ge läsaren en 

tydlig förståelse för studiens avsikt och struktur. 

 

Organisationer kan kommunicera strategiskt för att öka medvetenheten och skapa uppmärk-

samhet bland publiken. Kommunikationen kan ske genom kampanjfilmer där olika element 

framträder för att väcka känslor och skapa intresse hos publiken. Ofta ser vi celebriteter med-

verka i kampanjfilmer som ett sätt att öka uppmärksamheten och stärka förtroendet kring or-

ganisationen (Richey & Ponte, 2008). När en celebritet medverkar i en kampanjfilm kan den-

nes image överföras på produkten eller organisationen, för att mottagaren ska associera pro-

dukten med de egenskaper som celebriteten har. Det här medför att en organisation bör fatta 

ett strategiskt beslut vid valet av känd talesperson för att kunna förmedla en specifik image av 

organisationen till mottagarna. En kampanjfilm ska förmedla ett budskap till publiken och 

celebriteter kan alltså bidra till att förmedla ett övertygande budskap på ett slagkraftigt sätt 

(McCracken, 1989). 

 

Plan Sverige och Unicef är exempel på välgörenhetsorganisationer som använder sig av ce-

lebriteter i sina kampanjfilmer (Leffler, 2011; Thambert, 2015). I en kampanj som Plan Sve-

rige bedrev under namnet #förhenne medverkade 14 svenska bloggare och en av dem var Lisa 

Olsson: 

 

– “Jag är glad att tillsammans med Plan Sverige kunna sprida ett viktigt budskap till mina 

följare via mina sociala kanaler. Alla kan göra något – och tillsammans kan vi göra något 

stort!” (Sköld, 2014). 
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Via sociala medier kan organisationer nå ut med sitt budskap på ett tids- och kostnadseffek-

tivt. Dessa medier bidrar till en dialog mellan sändare och mottagare, till skillnad från tradit-

ionella medier som är mer av en envägskommunikation. Sociala mediers framväxt har under-

lättat för människor att engagera sig i organisationer för att ge stöd. Mottagarens engagemang 

visas genom att exempelvis bli bidragsgivare, bära symboliska armband eller genom att likea 

och dela sidor på Facebook. Däremot finns det kritiker som menar att engagemanget på soci-

ala medier har lett till en generation av slacktivister. Dessa personer engagerar sig endast för 

att ge ett symboliskt stöd, snarare än att bidra på ett sätt som faktiskt kan leda till att skapa en 

meningsfull förändring, exempelvis som att skänka pengar eller volontärarbete (Falkheimer & 

Heide, 2014; Kristofferson, White, & Peloza, 2014 och McCafferty, 2011). 

 

Målet hos välgörenhetsorganisationer är att få in bidrag, sprida budskap och engagera publi-

ken. Det är dock svårt att väcka engagemang när en sakfråga inte berör mottagaren direkt, 

exempelvis om det utspelar sig någon annanstans i världen. Det räcker sällan med att förändra 

en attityd, utan även mottagarens beteende måste förändras för att organisationen ska kunna 

nå sina mål. Eftersom det finns flera olika organisationer som konkurrerar om bidragsgivarnas 

uppmärksamhet gäller det att sticka ut från mängden. Hur välgörenhetsorganisationer väljer 

att kommunicera är därför av stor betydelse för att kunna engagera och öka medvetenhet hos 

publiken (Chun-Tuan & Yu-Kang, 2011; Dahlén & Lange, 2009; Svensk insamlingskontroll, 

u.å.). I den här studien kommer vi därför att undersöka hur organisationerna Unicef och Plan 

Sverige använder sig av celebriteter och olika element i kampanjfilmer för att skapa uppmärk-

samhet kring sina kampanjer och engagera mottagare. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att ta reda på hur två av Sveriges främsta välgörenhetsorganisationer 

kommunicerar via kampanjfilmer för att väcka ett engagemang hos publiken. 

 

Forskningsfråga: Hur kommunicerar välgörenhetsorganisationer via element i kampanjfil-

mer för att engagera sina mottagare? 

Vi tar hjälp av ett antal underfrågor för att besvara syftet och forskningsfrågan. 

• Vilka element och myter är närvarande i kampanjfilmerna? 

• På vilket sätt används element för att engagera mottagare? 
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• Hur kan välgörenhetsorganisationer med hjälp av celebriteter som element väcka en-

gagemang hos mottagaren? 

• Vilken roll har sociala medier i detta engagemang? 

• Vad finns det för för- och nackdelar med mottagarnas engagemang via sociala medier? 

 

För att besvara frågorna kommer vi använda oss av en semiotisk bildanalys samt en retorisk 

analys. Vi undersöker de utmärkande elementen i välgörenhetsorganisationernas kampanjfil-

mer för att ta reda på hur deras kommunikation kan engagera publiken. 

1.2 Avgränsningar 
I studien utgår vi från två välgörenhetsorganisationer, Unicef och Plan Sverige, vars syfte är 

att hjälpa barn i utsatta situationer. I och med detta undersöker vi två organisationer inom 

samma hjälpområde. Organisationerna är två av de främsta som är verksamma i Sverige och 

eftersom vi behövde avgränsa oss till ett fåtal organisationer föll det sig naturligt att välja just 

dessa (Charity, 2012).  Vi har valt att inte fokusera på djurrättsorganisationer eller hjälporga-

nisationer inom medicinområdet utan vi ser endast till två organisationer som bidrar till hu-

manitära hjälpinsatser. Syftet med studien är inte att utgå från mottagarnas perspektiv då vi 

inte genomför en undersökning bland mottagare, utan vi ser till organisationernas använd-

ningar av element för att väcka ett engagemang. 

 

Vi har valt att fokusera vår studie på organisationernas kommunikation via kampanjfilmer, 

som finns publicerade på sociala medier. Vi analyserar två kampanjfilmer från respektive or-

ganisation, totalt fyra filmer. Vi har således valt att inte analysera den kommunikation som 

förmedlas via andra mediekanaler, så som tryck, utomhusreklam, TV- och radioreklam. De 

kampanjfilmer vi har valt att analysera kan ha visats på TV, men då dessa även finns på re-

spektive organisations YouTube-kanal föll filmerna inom vårt urvalskriterium. Vi presenterar 

en mer ingående beskrivning av hur vi har valt ut vårt material under rubriken “Urval” i me-

todavsnittet. 

 

Anledningen till att vi valt att utgå från kampanjfilmer i sociala medier istället för mer tradit-

ionella är att vi tagit hänsyn till publikens engagemang som kan ta sig uttryck i sociala me-

dier, genom att människor delar och likear material som publiceras i dessa medier. Syftet med 

traditionella medier är ofta att endast fånga uppmärksamhet och uppmuntra till en specifik 
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handling, som att exempelvis skänka pengar, medan sociala medier kan skapa en annan form 

av engagemang, så som spridning och diskussion (Jenkins, Ford & Green, 2014; Häger 

Jönson, 2011). 

 

I analysen redogör vi för de myter som urskiljer sig i var och en av kampanjfilmerna. Vi som 

forskare är medvetna om att det framkommer flera olika myter i samtliga filmer, så som etni-

citet- och genusmyter. Däremot kommer vi endast redogöra för myten kring filmens huvud-

sakliga budskap, då vi vill framföra det mest väsentliga i filmernas budskap. Vidare redogör 

vi för myten kring varje kampanjs budskap i slutdiskussionen. Även här är vi medvetna om att 

det kan förekomma fler myter i kampanjerna men vi kommer avgränsa oss till myten kring 

kampanjens centrala budskap.  

1.3 Disposition 
Det kommande avsnittet består av en bakgrund där vi beskriver Unicef och Plan Sverige som 

organisationer. Vi redogör för vad de står för och hur deras verksamhet ser ut. 

 

I nästa avsnitt följer tidigare forskning där vi redovisar vad tidigare studier, som berör lik-

nande ämnen, har undersökt samt fått för resultat. De studier vi har valt att se till handlar om 

sociala medier, kända talespersoner samt välgörenhetsorganisationers kommunikation. 

 

Därefter kommer vi till teoretiskt ramverk där vi tar upp de teorier som vi använt oss av i 

vår studie. Teorierna som vi redogör för är integrerad marknadskommunikation, celebriteter 

samt publikengagemang. Teorierna har som syfte att ge läsaren en förståelse kring de begrepp 

som tillämpas i studiens analys och slutdiskussion. 

 

Vidare redogör vi för de metoder och det material vi har använt oss av. Här beskriver vi de 

metoder vi valt, det vill säga retorisk och semiotisk bildanalys. I avsnittet förklaras även hur 

vi tillämpat dessa i analysarbetet samt hur vi har gjort urval av material. Vi redogör för vår 

studies kvalitet och tar upp för- och nackdelar med metoderna. 

 

I följande avsnitt presenteras analysen där vi analyserar det material vi valt. Vi analyserar 

varje video för sig med hjälp av semiotik och retorik och i samband med detta presenterar vi 

våra tolkningar som vi kopplar till den valda teorin. 
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Analysen följs av en slutdiskussion där vi sammanfattar, jämför och diskuterar de viktigaste 

punkterna vi kommit fram till i analysen. Här svarar vi på studiens frågeställningar och efter 

detta följer förslag på vidare forskning. 

 

Avslutningsvis presenteras en källförteckning och det material som finns under bilagor. 

1.4 Bakgrund 

1.4.1 Plan Sverige 

Plan Sverige är en organisation som arbetar för och med barn och anser att barn har rätt att 

delta. De anser att barn ofta drabbas hårdast i katastrofer och organisationen gör det möjligt 

att tillgodose deras behov. Alla Plan Sveriges projekt sker på initiativ av människorna i områ-

det där något ska förbättras och tillsammans med dem upprättar Plan Sverige en långsiktig 

utvecklingsplan. Projektet drivs sedan av lokalbefolkningen med materiellt, tekniskt och fi-

nansiellt stöd från Plan Sverige. Genom att arbeta tillsammans med lokalbefolkningen kan de 

identifiera de viktigaste behoven och vilka insatser som behövs för att förändra och utveckla. 

De arbetar nära befolkningen vilket gör att de kan samla på sig kunskap om barns vardag till 

politiker och beslutsfattare på nationell och internationell nivå (Plan Sverige, 2015). 

1.4.2 Unicef 

Unicef är världens ledande barnrättsorganisation och strävar efter att alla barn ska få sina be-

hov och rättigheter tillgodosedda. De driver även forskning kring kvinnor och barns situation. 

Unicef som är en del av FN har ett speciellt inflytande då de tillsammans arbetar med och på 

uppdrag av regeringar i 190 länder. De menar att makthavare lyssnar på dem och att de påver-

kar lagändringar, handlingsplaner och budgetar. Detta bidrar till att de kan skapa hållbara för-

ändringar i barns liv. I uppdrag för FN arbetar de för att barnkonventionen ska följas av alla 

de länder som skrivit under den (Unicef, u.å). 
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2. Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenterar vi några av de tidigare studier som vi har tittat närmare på. Vi 

redogör för en del av den forskning som genomförts, vad dessa fått för resultat samt vilket 

gap som eventuellt finns och som vi kan utveckla med vår studie. 

 

Det finns tidigare studier kring välgörenhetsorganisationer och hur deras kommunikation ser 

ut. De riktningar vi kan urskilja är hur organisationer använder olika mediekanaler, så som 

sociala medier, TV och tidningar, samt hur de använder sig av kända talespersoner. Vidare har 

andra forskare undersökt hur element, exempelvis ansiktsuttryck och känslor, används i re-

klamkampanjer och hur dessa påverkar mottagare. 

2.1 Celebriteter 
En studie av de los Salmones, Dominguez & Herrero (2013) belyser vilken effekt celebriteter 

i marknadsföringssyfte har på publiken. Författarna beskriver att organisationer ofta väljer att 

använda sig av kända talespersoner eftersom de har en positiv effekt på insamling. Använd-

ningen av celebriteter kan leda till att organisationen når ut till en större publik och skapa 

uppmärksamhet kring dess budskap.  Studiens resultat visar att användningen av celebriteter i 

annonser och reklam har en stark effekt och kan bidra till ökad trovärdighet och expertis hos 

organisationen. Författarna förklarar att celebriteter är kraftfulla sändare av känslor och kan 

ge ett starkt inflytande till publiken, vilket kan uppmuntra publiken till att bli involverad i en 

sakfråga. Däremot poängterar de att det är betydelsefullt att den kända personen är trovärdig 

för att effekten ska bli stark. 

 

En annan studie utförd av Erdogan, Baker & Tagg (2001) undersöker brittiska reklambyråers 

överväganden vid val av kända talespersoner. De redogör för olika begrepp som kan kopplas 

till användandet av kända talespersoner, bland annat tillförlitlighet, vilket innebär den ärlighet 

och integritet som publiken uppfattar att den kända personen har. Studien resulterar i att det 

finns olika kriterier i valet av kända celebriteter och att dessa kriterier beror på vilken produkt 

det är som ska marknadsföras. Kriterierna är bland andra den kända personens image och tro-

värdighet, överensstämmelsen mellan den kända personen, målgruppen och produkten, samt 

personens expertis och publikens igenkänning av den kända personen. Kriterierna kan dock 
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variera beroende på varumärkets betydelse hos målgruppen, vilken position det har på mark-

naden, specifika mål med kampanjen och dess budget. 

2.2 Sociala medier 
En artikel skriven av Madianou (2013), tar upp de möjligheter sociala medier bidrar med i 

humanitära insatser och på vilket sätt de lyckas engagera omvärlden. I analysen utgår författa-

ren från två välkända kampanjer som cirkulerade på sociala medier år 2011 och år 2012. För-

fattaren tar reda på om sociala medier kan förmedla en känsla av medlidande och om sociala 

medier kan ses som en möjlighet att minska avståndet mellan de utsatta och publiken, samt 

om sociala medier bidrar till en kvalitativ förbättring hos publikens agerande. Resultatet visar 

att sociala mediers struktur anpassas efter kommunikationen, vilket ökar publikens engage-

mang. Författaren menar att sociala medier och dess nätverk bidrar till humanitära insatser 

och att de utifrån analysen av de två kampanjerna faktiskt lyckas engagera publiken. Vidare 

menar författaren att organisationer prioriterar att kommunicera via sociala medier på grund 

av mängden användare världen över. Kommunikation på sociala medier bidrar till större pu-

blikspridning utan att förlita sig på olika mellanhänder så som medieföretag och traditionella 

"gate-keepers". 

2.3 Hur välgörenhetsorganisationer kommunice-
rar 
Vi har även tagit del av en studie där forskarna har studerat hur Tv-reklam engagerar tittaren 

och hur olika faser av en reklamfilm tilltalar och påverkar tittaren på olika sätt. Författarna till 

forskningen, Pennock-Speck & del Saz-Rubio (2013), analyserar olika element i en reklam-

film, så som verbala meddelanden, bilder och musik och hur dessa tillsammans påverkar mot-

tagaren. I det som definieras som problemfasen i reklamfilmerna försöker sändaren få motta-

garen att känna sig ansvarig för den situation som filmernas huvudpersoner befinner sig i. I 

samtliga reklamfilmer används element som vädjande blickar, ledsam musik och allvarliga 

röster. Elementen används strategiskt för att idén om att andras lidande ska påverka mottagar-

na och på så sätt stärka banden mellan personerna i reklamfilmerna och mottagarna. Under 

lösningsfasen bildar filmernas element en mer optimistisk stämning, då bilder, musik och be-

rättarröst får en positivare ton. Författarna menar att den positiva stämningen beror på att sän-

daren vill underlätta vädjan om donationer samt uppmana till en solidaritet hos mottagaren. 
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Den forskning vi har sett till har utförts på utländska organisationer och reklamkampanjer, 

medan vi fokuserar vår studie på svenska reklamkampanjer samt organisationer som är verk-

samma i Sverige. Det gap som vi tycker oss se är att det saknas forskning kring vilka element 

som används i välgörenhetsorganisationers kampanjer och hur dessa bidrar till att engagerar 

mottagarna. Vår studie utvecklar forskning kring hur olika element och celebriteter används i 

svenska kampanjfilmer för att engagera mottagare i en svensk kultur. 

3. Teoretiskt ramverk 
För att ge läsaren en förförståelse har vi valt att utgå från begrepp och teorier kring inte-

grera marknadskommunikation, användningen av celebriteter, rykte samt publikengagemang. 

Vi har valt att redogöra för dessa teorier för att ge en bakgrund till hur organisationer stra-

tegiskt planerar sin kommunikation, via celebriteter, för att engagera publiken. 

3.1 Integrerad marknadskommunikation 
Dahlén & Lange (2009) menar att integrerad marknadskommunikation innebär att en organi-

sation behöver en plan för hur de ska kommunicera sina budskap på olika plattformar. Det 

krävs således att organisationen definierar vilken publik de vill nå, med vilka budskap och 

genom vilka medier. Enligt Falkheimer & Heide (2014) syftar integrerad marknadskommuni-

kation till att kommunicera ett gemensamt och slagkraftigt budskap till både potentiella kun-

der och andra intressenter. 

 

Falkheimer & Heide (2014) nämner även för- och nackdelar med integrerad kommunikation 

och belyser en nackdel som innefattar en förenklad syn på mottagarna. Ett antagande råder om 

att så länge budskapet är konsistent så påverkas mottagarna av det. Dock går det inte att kon-

trollera hur budskap tolkas, speciellt inte när det sprids via dagens sociala medier. Författarna 

menar att dessa medier skapar nya sätt för konsumenter att interagera med varandra och att 

det därmed talas om ett paradigmskifte inom strategisk kommunikation. Det krävs därför nya 

metoder för organisationer att arbeta med kommunikation, relatera detta till organisationens 

övergripande mål och samtidigt ta hänsyn till mottagarnas tolkning och kontroll över bud-

skapen. 
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Syftet med övertygande kommunikation är att påverka individer genom psykologiska mekan-

ismer som känslor, personlighet och kunskaper. Författarna menar att övertygande budskap är 

mest effektiva om de innehåller fakta som informerar mottagaren och känslor som kan på-

verka och engagera. Sändaren använder förnuft och känslor för att engagera individen så att 

denne ska överväga för- och nackdelar med att ta till sig ett meddelande (Johnson-Cartee & 

Copeland, 2004). 

3.2 Celebriteter 
Bergström (2015) menar att mottagaren söker efter en intygande person som kan stärka ett 

budskap och fungera som stöd i ett beslut. En organisation kan alltså ta hjälp av en trovärdig 

känd person som kan förmedla organisationens budskap. Dock är det viktigt att den kända 

talespersonens närvaro upplevs som relevant i förhållande till ämnet som kommuniceras för 

att det ska uppfattas som trovärdigt. Dahlén & Lange (2009) menar att trovärdighet påverkar 

hur effektiv en känd talesperson är. De menar att trovärdigheten beror på talespersonens relat-

ion till mottagarna och att den stärks om mottagarna kan identifiera sig med personen. Förfat-

tarna anser att talespersonens engagemang i organisationen påverkar effekten, ju mer engage-

rad desto starkare effekt. Tanken med att använda kända talespersoner är att om dessa engage-

rar sig i frågor som rör välgörande ändamål så kan även deras fans intressera sig för frågan 

eller problemet. 

 

Dahlén & Lange (2009) förklarar även att kända talespersoner ofta uppfattas som framgångs-

rika och denna framgång är ett resultat av att personerna har fått uppmärksamhet efter att ha 

gjort något värdefullt för andra. Att vara framgångsrik är för många människor ett mål i livet 

och genom att organisationer använder sig av dessa celebriteter kan de fungera som symboler 

för mottagarnas drömmar. Vidare framhäver författarna att det finns tre olika fördelar med att 

använda sig av kända talespersoner vilka är synlighet, status och imageöverföring. Synlighet 

innebär att organisationen, med hjälp av ett välkänt ansikte, kan sticka ut bland konkurrenter-

na och dra till sig uppmärksamhet. Status medför att organisationens tjänst eller produkt kan 

anses ha högre anseende och rykte om en celebritet företräder den. Imageöverföring bidrar till 

att sådant som associeras med en känd person överförs på organisationen eller produkten. 
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3.2.1 Imageöverföring 

McCracken (1989) förklarar att kända talespersoner är speciella exempel på en mer generell 

process av imageöverföring. Han menar att celebriteter har symboliska egenskaper som ge-

nom imageöverföring förs över på produkten och sedan på konsumenten. Denna process be-

står av tre steg; bildandet av celebritetsimage, imageöverföring från celebriteten till produkten 

och slutligen från produkten till mottagarna.  

 

Denna modell visar hur celebritetens egenskaper, som kommer från dennes tidigare roller 

eller framträdanden, överförs till produkten genom att celebriteten marknadsför produkten. 

Vissa av de egenskaper som celebriteten har finns sedan hos produkten. I det sista steget över-

förs produktens egenskaper till konsumenten och dennes liv (McCracken, 1989). 

 

McCracken (1989) menar att imageöverföring sker genom att de betydelser som celebriteten 

har är kulturellt betingade och överförs till produkten genom reklam. Konsumenten uppfattar 

att de kulturella betydelser som finns i reklamens personer, objekt och kontext även finns i 

produkten. Genom att sedan använda produkten kan konsumenten bygga sitt privata varu-

märke och utstråla de egenskaper som produkten står för. 

 

Vidare menar McCracken (1989) att de egenskaper som en celebritet har handlar om status, 

klass, kön, ålder, personlighet och livsstil. Det finns en mängd olika celebriteter som symboli-

serar olika grader av dessa egenskaper. När en celebritet är talesperson för en produkt över-
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förs dennes egenskaper på produkten, så att den ska uppfattas på liknande sätt som celebrite-

ten. 

 

Celebriteter är speciella jämfört med anonyma modeller som förekommer i reklam. Kända 

talespersoner bidrar med mer finess, djup och makt i reklamen, något som anonyma modeller 

inte har. De anonyma modellerna tillskrivs olika egenskaper genom reklamen, medan celebri-

teter adderar sina speciella egenskaper till reklamen genom sin medverkan. Celebritetens kar-

riär har skapat egenskaperna och genom att vara offentliga personer kan konsumenten känner 

igen dessa egenskaper och känna ett behov av att ta till sig dem för att stärka sin egen identitet 

(McCracken, 1989).  

 

Det förekommer en aktiv njutning i identifieringen med en celebritet. Kvinnor identifierar sig 

ofta med en specifik celebritet i önskan om att förändra sitt utseende. När det kommer till 

mäns uppfattning kring medverkan av celebritet i reklam spelar ärlighet, naturlighet och öp-

penhet en betydande roll. Män har lätt att identifiera sig med män som ser naturliga ut och 

som framstår som öppna och ärliga (Evans & Hesmondhalgh, 2005). 

3.2.2 Risk 

Att en organisation har en känd talesperson i sin kampanj kan leda till ökad framgång, men 

det kan även innebära en risk. Mottagare strävar efter att dela attityder med vänner, förebilder 

och organisationer som de tycker om och att de inte vill dela attityder med personer de tycker 

mindre om. Det här kan ses som en risk om en organisation använder sig av en känd talesper-

son som en stor del av målgruppen inte gillar eftersom det kan leda till att vissa mottagare inte 

vill ta del av kampanjens budskap på grund av den kända talespersonen. Det finns även risker 

med att celebriteter kan förknippas med dålig publicitet då det inte är budskapet som räknas, 

utan av vem det presenteras. Det kan i sin tur leda till att människor endast väljer att notera 

kampanjen om en känd talesperson framträder i den. Ytterligare en risk är att den celebriteten 

kan bete sig dåligt eller uttala sig fel i sakfrågan vilket kan missgynna kampanjen och bidra 

till att organisationen får dåligt rykte (Dahlén & Lange, 2009; Timms, 2005).  

 

Cornelissen (2011) hävdar att en kommunikationsstrategi innefattar en precision av den image 

och det rykte som organisationen vill ha hos olika intressenter. Utvecklandet av en sådan stra-

tegi innebär att organisationen formulerar ett strategiskt syfte och utifrån det utvärderar olika 

alternativ för att kommunicera sitt budskap. Strategin hjälper till i arbetet med att precisera 
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den riktning och taktik som kommunikationen bör ha för att förändra eller stärka organisat-

ionens image samt påverka intressenternas beteende, medvetenhet och kunskap. Vidare menar 

Cornelissen att det behövs konsekventa budskap för att stärka organisationens rykte, identitet 

och image, och dessa budskap kan bland annat kommuniceras via kampanjer. 

 

3.3 Publikengagemang 

3.3.1 Olika publikers karaktär 

Dahlén & Lange (2009) redogör för olika motiv för mottagare att engagera sig och sprida vi-

dare information kring en organisation. Självbekräftelse är ett motiv där mottagaren sprider 

information för att göra sig själv mer intressant, genom att exempelvis dela med sig av fakta 

kring organisationen eller dess produkter. Ett annat motiv är budskapsengagemang, vilket 

innebär att en kommunikationsinsats kan innehålla ett budskap som engagerar mottagaren och 

uppmuntrar till en diskussion kring det förmedlade budskapet. En organisation kan göra detta 

genom att använda sig av chockerande budskap, humoristiska budskap eller sådana som väck-

er känslor av välbehag. Dessa olika former av budskap bidrar till att sprida kommunikationen 

vidare och därmed öka medvetenheten kring organisationen och dess kommunikation. Även 

Jenkins, Ford & Green (2014) menar att sändaren kan knyta an till en publik genom att visa 

förståelse för publikens känslor. Humor är ett sätt för individer att uttrycka och validera sina 

relationer till dem som de delar skämtet med. Däremot poängterar författarna att om humor 

ska användas i ett material är det viktigt att publiken förstår skämtet eller delar känslan. 

3.3.2 Publik som medskapare 

Falkheimer & Heide (2014) menar att både sändare och mottagare kan ses som deltagare och 

medieproducenter. Publiken fungerar inte som passiva bärare av viral media utan har en aktiv 

roll i spridningen av innehållet då deras val, investeringar, avsikter och handlingar bestämmer 

vad som anses ha ett värde. Det är publiken som anpassar materialet efter de gemensamma 

konturerna vilket betyder att det kan få spridning på ett oanat vis och denna spridning har 

sändaren svårt kontrollera (Bergström, 2015; Jenkins, Ford & Green, 2014). Även Dahlén & 

Lange (2009) menar att kommunikationens mottagare kan fungera som ett hjälpmedel för att 

sprida kunskap om organisationens produkter eller tjänster. Mottagarna hjälper då till att öka 

mängden information om organisationen samt trovärdigheten i denna kommunikation. 
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3.3.3 Engagemang via sociala medier 

Jenkins, Ford och Green (2014) talar om termen spridbarhet och menar att det som delas kan 

få en ökad spridning om de som delar har mer kunskap om hur de sociala nätverken fungerar, 

det vill säga att människor idag har ett bredare nätverk av vänner och att det är allt vanligare 

att människor umgås genom att dela medieinnehåll och budskap. Många väljer att dela in-

formation i syfte att skapa ett privat varumärke. När människor delar material till sin omgiv-

ning beror det oftast på att de har ett personligt intresse i spridningen av dessa budskap. 

Materialet de väljer att dela med sig av kan uppskattas och ha ett visst värde inom deras soci-

ala nätverk, vilket gör att de vill föra dialog om det med sina vänner och bekanta. Det kan 

handla om att sprida medieinnehåll för att ta ställning i en viss sakfråga, utvidga en gemen-

skap eller få fler att engagera sig i en viss fråga. Det innebär att det som en individ väljer att 

dela med sig av inte alltid intresserar den enskilda individen utan endast delas för att det upp-

levs socialt värdefullt (a.a.). 

 

Enligt Jenkins, Ford & Green (2014) får budskap en starkare och mer omfattande verkan när 

det delas mellan olika personer och gemenskaper. Det spridbara tänkandet fokuserar på att 

producera innehåll som är enkelt att dela genom att skapa medietexter som olika mottagar-

grupper kan sprida vidare och själva anpassa innehållet de delar. Sändare måste ständigt fun-

dera över vad som motiverar publiken till att dela medieinnehållet och hur de bygger en relat-

ion till de gemenskaper som formar hur innehållet sprids vidare. Materialet bör även vara till-

gängligt den tid och plats där publiken har störst nytta av den. 

4. Metod & material 
För att kunna genomföra denna studie och besvara vår forskningsfråga har vi valt att genom-

föra en semiotisk bildanalys samt en retorisk analys av vårt material. Genom att koppla sam-

man semiotik med retorik skapas en möjlighet att klargöra hur den språkliga delen av en text 

samverkar med de icke-språkliga delarna för att på så vis nå ett retoriskt syfte. Då studiens 

urval består av en mindre mängd material blir vår studie kvalitativ. I det här avsnittet kom-

mer vi att presentera de olika analysmetoderna, metodbegrepp som vi använder oss av i ana-

lysen, hur vårt urval har gått till, eventuella metodproblem samt hur vi har gått till väga i 

genomförandet av denna studie. 
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4.1 Kvalitativ metod 
I kvalitativa undersökningar vill forskaren inte besvara frågorna “hur mycket” och “hur 

många” utan istället försöka förstå den livsvärld människor har, det sätt de ser på sig själva 

och relationen till sin omgivning (Hartman, 2004). Kvalitativa metoder kan användas för att 

ge en djupare förståelse av ett fenomen genom att fokus i analysen ligger på ord och uppfatt-

ningar. Kvalitativ forskning utmärker sig på flera sätt, bland annat genom att det finns ett in-

duktivt förhållningssätt mellan teori och praktik. Induktivt förhållningssätt betyder att teorin 

är ett resultat av studien och att forskaren drar slutsatser utifrån observationer eller studier av 

ett insamlat forskningsmaterial och bildar ny teori utifrån detta. Det innebär alltså att forska-

ren strävar efter att skapa en förståelse kring vad som kan ligga bakom vissa mönster i den 

sociala verkligheten, vilket är fokus inom kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2005). 

 

Vi har ett induktivt angreppssätt i vår studie då vi inte utgår från några hypoteser utan analy-

serar insamlat material, det vill säga kampanjfilmer, för att kunna besvara våra forskningsfrå-

gor. Vi vill uppnå kunskap som baseras på vårt insamlade material, inte den teori vi presente-

rat tidigare. I vårt fall har teorin presenterats för att ge läsaren en förförståelse för det ämne 

och de begrepp vi använder i studien samt fungera som en utgångspunkt för vår analys. De 

har dock inte styrt vårt urval och vår informationsinsamling. Vårt syfte är att undersöka ut-

valda kampanjfilmer för att kunna besvara våra frågeställningar, inte bekräfta hypoteser. Vi 

gör således kopplingar mellan teori och vår analys för att undersöka om de resultat vi får fram 

kan besvara våra frågeställningar. 

4.2 Retorisk analys 
Retorik kan definieras som ”konsten att övertyga” eller ”konsten att på bästa sätt uttrycka 

något som ska sägas i en viss situation” (Carlsson & Koppfeldt, 2008:92). Det kan uppfattas 

som kommunikation där sändaren riktar sig till en utvald mottagargrupp för att uppnå något 

och tar hänsyn till mottagarens reaktioner (Karlsen, 2012). 

 

Retoriken bygger på olika steg som ska leda publiken till en viss övertygelse där det första 

steget bygger på att fånga intresse hos publiken. Det sker genom att försöka väcka publikens 

uppmärksamhet, lust, välvilja och intresse för det avsändaren har att säga. Nästa steg handlar 

om att ge bakgrund till förslaget för att förbereda publiken mentalt och känslomässigt. Publi-

ken kan då få en överblick och sätta sig in i ämnet vilket skapar ett förtroende hos sändaren. 
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Bakgrunden kan också bidra till att publiken ser budskapet ur den vinkel som sändaren vill. 

Därefter levererar sändaren det egentliga budskapet vilket följs av att argument och bevis på 

att det som levereras stämmer. När publiken upptäcker att något krävs från deras sida finns 

det en risk att publiken börjar tvivla och tappa intresse och därför ska sändaren bemöta motta-

garens tvivel med starka argument (Carlsson & Koppfeldt, 2008). Argument kan ha svagheter 

när det kommer till hållbarhet och relevans, men ett sätt att få ett argument, med låg hållbar-

het och relevans, att verka övertygande är att skapa medkänsla hos åhöraren. Medkänslan kan 

knytas dels till den person som argumenterar men även till de aspekter hos den sakfråga som 

det argumenteras för. Känsloargument som riktar sig till en utvald grupp kommer väcka reakt-

ioner som får dem att uppfattas som bättre än vad de egentligen är (Karlsen, 2012). 

 

Falkheimer & Heide (2014) samt Bergström (2015) redogör för tre viktiga element inom reto-

riken som en talesperson bör ha för att kommunicera budskap och kunna argumentera. Det 

första elementet är ethos, vilket är talarens trovärdighet. Det andra är pathos och innefattar de 

känslor som talespersonen försöker skapa och förmedla till mottagaren. Det sista elementet är 

logos och handlar om de förnuftiga argument som måste användas för att förmedla ett bud-

skap. Om en talesperson har alla dessa tre så ökar chansen att övertyga mottagare på ett fram-

gångsrikt sätt.    

4.3 Semiotisk bildanalys 

4.3.1 Definition 

Semiotik som metod kan användas för att skapa en förståelse kring hur bilder berör motta-

garen. Semiotik handlar om att analysera betydelser genom att studera tecken, hur dessa för-

medlar betydelser och budskap samt hur tolkningar av dessa tecken kan variera beroende på 

mottagarens kultur, erfarenhet och känslor. Tecken är alltså ett centralt begrepp inom semioti-

ken och innefattar något fysiskt som vi kan uppfatta och som hänvisar till andra associationer. 

Inom semiotik kan tecken studeras på två nivåer, på en denotativ och en konnotativ nivå 

(Bignell, 2002, Eriksson & Göthlund, 2012; Fiske 1997). 

4.3.2 Denotation 

Hansson, Karlsson & Nordström (2006) menar att den denotativa nivån visar teckens kärnbe-

tydelser. Denotation avser alltså den nivå där vi uppfattar ett teckens uppenbara betydelse. 

Den denotativa nivån beskriver exempelvis en bild, utan att blanda in mottagarens personliga 
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erfarenheter. Om en bild analyseras så identifieras alltså bildens olika element som tecken och 

detta visar vad bilden föreställer och dess grundförståelse bestäms (Eriksson & Göthlund, 

2012; Fiske, 1997). 

4.3.3 Konnotation 

Den andra nivån är konnotation vilket innebär att en bild och dess tecken tolkas enligt motta-

garens känslor och erfarenheter samt de värderingar som finns inom mottagarens kultur (Fiske 

1997). Eriksson & Göthlund (2012) förklarar att på den konnotativa nivån gör mottagaren 

associationer av en bilds tecken och dessa är då kopplade till kulturella konventioner och per-

sonliga erfarenheter. Hansson, Karlsson & Nordström (2006) hävdar i likhet med Eriksson & 

Göthlund att konnotation kommer ur både mottagarens kultur och dennes privata association-

er. Däremot menar de att vid en analys är privata associationer svårhanterliga då de är indivi-

duella, medan de associationer som kan kopplas till kultur ofta är gemensamt förstådda. Detta 

leder till att betydelser som tolkas på den konnotativa nivån bidrar till att en studie till viss del 

blir subjektiv (Fiske, 1997). 

 

Hansson, Karlsson & Nordström (2006) framhäver att vid en studie av exempelvis bilder så 

beskrivs först den denotativa nivån och sedan analyseras den konnotativa nivån. Det är mest 

lämpligt om de två nivåerna beskrivs ömsesidigt då de är beroende av varandra. Vi har ge-

nomfört analyser på de båda nivåerna, konnotationen presenteras i analysen och denotationen 

finns i Bilaga 1. 

4.3.4 Myter 

Skapandet av ett budskap genom en kombination av tecken och deras konnotationer är vad 

Barthes kallar för skapandet av en myt. Bignell (2002) förklarar att begreppet myt innebär ett 

sätt att tänka kring människor, platser, produkter eller idéer som är strukturerade för att för-

medla ett visst budskap till mottagaren. Myter tar alltså existerande tecken och dess konnotat-

ioner och framställer dem på ett visst sätt så att budskapet spelar en specifik social roll hos 

mottagaren. Enligt Fiske (1997) används myter för att framställa den verklighet som en bild 

förmedlar som naturlig, exempelvis myten om vad kvinnligt och manligt är. Författaren fram-

häver dock att myter är föränderliga och anpassas för att möta förändrade behov och värde-

ringar i den kultur som de tolkas ur. Vidare menar Bignell (2002) att med hjälp av semiotik 

kan myter upptäckas och dess syfte att framställa något som naturligt kan ifrågasättas. Anled-

ningen till att vi anser att myter är relevanta att undersöka i denna studie är för att kampanj-
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filmernas tecken tillsammans skapar myter. Vi vill undersöka om myter existerar i vårt 

material, för att se hur dessa bidrar till att förmedla filmernas budskap.   

4.3.5 Semiotik som metod 

En semiotisk bildanalys av tecken och koder kan användas för att kritisera mytiska menings-

strukturer som används i reklam för att kommunicera budskap. Reklam använder tecken, ko-

der och sociala myter för att mottagare ska känna igen dem. Vi måste identifiera de visuella 

och språkliga tecken i reklamen för att se hur dessa är organiserade och hur de relaterar till 

varandra genom olika kodningssystem. Sedan kan vi fastställa de sociala myter som reklamen 

spelar på och avgöra om dessa myter förstärks eller utmanas (Bignell, 2002). 

 

Första steget i den semiotiska analysen av reklam är att urskilja olika tecken. Det som vi anser 

innehåller mening är det som vi tolkar som tecken. Vi uppfattar att dessa tecken denoterar det 

som bilden visar, de visuella och språkliga tecknen som vi kan urskilja. Som tidigare nämnt så 

har även tecken konnotationer, som vi uppfattar antingen medvetet eller omedvetet. De asso-

ciationer vi gör omedvetet blir endast tydliga då vi studerar dem mer ingående och ifrågasätter 

dem. Det är våra konnotationer, både medvetna och omedvetna, som är ingredienserna i my-

ten och genom kombination av olika tecken, med olika associationer, förmedlas denna myt 

och budskapet till mottagaren. I en semiotisk analys försöker vi sedan bestämma vilka sociala 

myter som konnotationerna i reklamens tecken refererar till. Nästa steg är att reflektera över 

vad de mytiska betydelser som reklamen förmedlar har för betydelse för vår förståelse av den 

verkliga världen utanför reklamen (Bignell, 2002). 

4.4 Metodkritik 
Den generella kritik som har riktats mot kvalitativa metoder är att den ofta upplevs alltför 

subjektiv. När vi som forskare till den här studien har samlat in material har vi strävat efter att 

ställa oss utanför våra egna identiteter och samlat in material på ett objektivt sätt. Ytterligare 

kritik som riktats mot metoden är bristen på transparens som leder till svårigheter att generali-

sera kvalitativ forskning för ett större antal än det studerade materialet (Daymon & Holloway, 

2002).   

 

De fördelar som riktats mot kvalitativ metod är bland annat att det material som samlas in är 

detaljrikt och omfattande samt att forskningen behärskar invecklade situationer på ett bra sätt. 

Ytterligare fördel är att den kvalitativa forskningen kan ge möjlighet till mer än en giltig för-
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klaring, vilket beror på att analysen godtar att olika forskare kommer fram till olika tolkningar 

i resultatet (Denscombe, 2009). 

 

Retorik har kritiserats av olika filosofer för att vara en ren övertalningskonst och för att non-

chalera skillnaden mellan att övertala med hjälp av argumentation och att övertala med hjälp 

av andra verktyg (Karlsen, 2012). Även semiotiken har tagit emot kritik men den riktas mot 

att tolkningar blir subjektiva och grundade på temporära intryck. Det som blir problematiskt i 

en semiotisk bildanalys av reklam är att tecken kan ha en viss tvetydighet och därmed uppfatt-

tas på olika sätt då forskare kan ha olika privata associationer till tecken. Detta medför att 

olika mottagares tolkning kan få olika resultat (Bignell, 2002). 

 

Vi försöker bortse från våra personliga associationer och enbart se till de associationer som vi 

kan uppfatta som kulturellt betingade. I den mån detta inte är möjligt får vi klargöra när vi 

misstänker att våra associationer är våra egna, subjektiva tolkningar och när vi menar att de 

faktiskt härstammar ur vår kulturella bakgrund. Det är en fördel att vi är två personer som 

genomför denna studie, då vi kan hjälpas åt att fastställa när något är kulturella associationer 

och när de är våra privata. Trots de nackdelar vi nämnt anser vi att en kvalitativ metod med en 

semiotisk och retorisk analys är mest lämplig för studiens syfte då vi ska undersöka vilka 

element som figurerar i ett fåtal kampanjfilmer. 

4.5 Urval 
Vi har valt att göra ett flerstegsurval av vår primärdata som vi grundar på olika kriterier. Pri-

märdata är den data som samlas in för att kunna uppfylla studiens syfte (Bryman & Bell, 

2005), det vill säga de kampanjfilmer vi analyserar för att besvara våra forskningsfrågor. 

Denscombe (2009) beskriver flerstegsurval som ett urval där forskaren gör varje val från det 

tidigare urvalet. Som vi beskriver nedan har vi använt olika kriterier som vi grundar varje 

urval på. 

 

För att få någon form av systematik i urvalsprocessen har vi valt material som ska analyseras 

utifrån tre kriterier. Det första urvalskriteriet var antalet visningar och vi inledde urvalsproces-

sen med att se till de populäraste filmerna, vid studiens början, på både Plan Sveriges och 

Unicefs svenska YouTube-kanaler. Gällande Unicefs filmer var den mest populära en film 

som hette “Likes don’t save lives” med cirka 321 300 visningar (Likes don't save lives - 
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UNICEF Sweden TV commercial, 2013). Vi valde den och ville därför hitta en film som be-

rörde samma tema. Detta var alltså vårt andra urvalskriterium, att filmerna skulle tillhöra 

samma kampanj. Vi insåg att Unicef hade flera filmer under samma tema, “likes”, och valde 

därför nästa film utifrån vårt tredje kriterium, om filmen hade en känd person eller inte. Såle-

des valde vi en film med celebriteter, komikern Henrik Schyffert och artisten Yohio, inom 

samma kampanj som hade flest visningar, cirka 116 900 (Lördag med likes - Schyffert och 

Yohio för Unicef - hos barberaren, 2013). 

 

Samma tillvägagångssätt hade vi alltså för urvalet av Plan Sveriges kampanjfilmer. Vi började 

med att se till de mest populära filmerna. Den mest visade filmen handlade om flickors rättig-

heter och hade cirka 322 000 visningar (Visste du att…, 2015). Den filmen som hade flest 

visningar efter det handlar om kampanjen “#förhenne”, där ett antal kända bloggare medver-

kar och denna hade 173 900 visningar vid denna studies början (Plan Sverige #förhenne, 

2014). Det bidrog till att urvalet gick smidigt då våra kriterier uppfylldes utan att behöva leta 

mer ingående. Detta har alltså resulterat i att vi har hittat fyra filmer, med flest antal visningar 

inom samma kampanj eller tema och därmed även två filmer med celebriteter och två utan. 

 

Vi har inte tagit hänsyn till att filmerna skiljer sig åt i tidslängd men däremot att filmerna inte 

ska överskrida en och en halv minut. Denna avgränsning har vi gjort för att underlätta analys-

arbetet och för att materialet inte ska bli alltför omfattande. Anledningen till att vi tillåter en 

variation i filmernas tidslängd är för att vi inte ska undersöka förekomsten, det vill säga kvan-

titeten av något, utan istället se till hur de använder sig av de element som förekommer i fil-

merna. 

4.6 Forskningskvalitet 
Under forskningens förlopp har vi ständigt haft i åtanke att vi ska mäta det som vi avser att 

mäta. För att uppnå ett gott resultat har vi noga tänkt över de teorier och den metod studien 

består av. För att fastställa kvaliteten har vi använt oss av begreppen validitet och reliabilitet.   

4.6.1 Validitet & reliabilitet 

Validitet är av betydelse när vi ska utforma vår undersökning då det innebär att det insamlade 

materialet bör ta upp det som studien avser att undersöka. Det bör finnas en genomskinlighet i 

undersökningen, vilket innebär att läsaren ska ha möjlighet att studera hur alla olika moment i 

utredningen gjorts samt vilka utgångspunkter vi som forskare haft (Mälardalens högskola, 
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2012). Av denna anledning redogör vi löpande för vårt tillvägagångssätt i inledningen till de 

olika avsnitten i den här studien. 

 

Reliabilitet syftar på kvaliteten vid en mätning. Målet är att forskare ska kunna uppnå samma 

eller liknande resultat vid upprepande mätningar (Mälardalens högskola, 2012). För att upp-

repa vår undersökning i syfte att få ett liknande resultat och därmed kunna generalisera resul-

tatet krävs det att andra forskare använder samma metod på ett material som är väldigt likt 

vårt (Bryman & Bell, 2005). Vi som genomför studien måste även komma överens om hur vi 

ska tolka det vi studerar, det vill säga kampanjfilmerna. Vi har strävat efter att analysera fil-

merna så systematiskt som möjligt, denoterat vad vi sett och sedan gjort associationer och 

tolkningarna tillsammans för att undvika personliga erfarenheter. Vi menar att en gemensam 

analys bidrar till en ökad trovärdighet i våra tolkningar då vi endast gjort sådana som vi anser 

är kulturellt betingade, och därmed inte personliga. 

5. Analys 
I detta avsnitt analyserar vi de kampanjfilmer som vi valt ut. Som tidigare nämnt utgår vi från 

en semiotisk bildanalys som består av två nivåer, denotation och konnotation. I denotationen, 

som finns att läsa under bilaga 1, beskrivs varje film utifrån tecknens uppenbara betydelse 

utan inblandning av våra egna erfarenheter. Den andra nivån består av konnotationen där vi 

beskriver varje film utifrån våra egna tolkningar. I denna nivå värvar vi semiotisk och reto-

risk analys utifrån de begrepp som vi har presenterat i metodkapitlet, så som myter, ethos, 

pathos och logos. Därefter kopplar vi vår analys till den teori vi presenterat tidigare som 

bland annat berör publikengagemang, sociala medier samt kända talespersoner. 

5.1 Unicef - “Likes don’t save lives” 
Utifrån den denotation vi gjort konnoterar vi att scenen utspelar sig under fattiga omständig-

heter. Pojkarna har jackor och kängor på sig vilket vi tolkar som att det är kallt inomhus och 

det associerar vi med att de inte har råd att betala för uppvärmning. De enskilda plankorna 

som lutar mot väggen och ligger på marken samt det trasiga, vita skynket som hänger för 

fönstret förstärker vår uppfattning om att pojkarna är fattiga. Andra tecken som finns i rum-
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met, så som kokplattan, madrassen på marken och att det är svag belysning, bidrar även till 

vår tolkning då vi uppfattar det som att pojkarna inte har råd med en säng och ett fullständigt 

kök med spis och ugn. Då den enda leksaken som förekommer i filmklippet är en fotboll, upp-

fattar vi det som det är den enda leksaken som pojkarna har. Detta anser vi är ovanligt för 

barn som lever i vår kultur som oftast har många fler leksaker. Eftersom det vita skynket för 

fönstret fladdrar och vi hör ljud som verkar komma utifrån, tolkar vi det som att fönstret sak-

nar glas. 

 

 Den äldre pojkens lågmälda uttryck gör att vi tolkar honom som sorgsen. Eftersom pojkarna 

befinner sig i just denna situation, samtidigt som den äldre pratar om hur deras situation ser 

ut, upplever vi honom som trovärdig, vilket kan kopplas till retorikens begrepp ethos. Hade 

pojken befunnit sig i en annan miljö med bättre förhållanden, hade han kanske inte framstått 

som lika trovärdig. 

 

Då pojkarna inte är utomhus och leker, trots att det är ljust ute, förstår vi det som att de är 

trötta och deprimerade. Denna association beror på att vi vanligtvis ser barn som förekommer 

i medier som aktiva och lekfulla, då en positiv känsla ska förmedlas. Enligt vår uppfattning 

inleds filmen med ett språkligt budskap som kan liknas vid andra välgörenhetsorganisationers 

kampanjfilmer. Den äldre pojken nämner att han bor ensam med sin bror och är orolig över att 

brodern ska drabbas av samma sjukdom som deras mamma, vilket får oss att fundera på om 

mamman har avlidit då hon inte framträder i filmklippet. Om det vore så att pojkarna är för-

äldralösa stärks det sorgliga budskapet. Eftersom kampanjen spelar på mottagarens känslo-

mässiga sida kan det bidra till att människor väljer att engagerar sig i kampanjfilmens sakfrå-
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gor. Det kan kopplas till termen pathos i retorikanalysen som består av de känslor som sända-

ren försöker skapa och uttrycka till publiken. 

 

I början av klippet berättar den äldre pojken om hans och den yngre broderns situation, och 

denna beskrivning kan kopplas till logos. Hans beskrivning kan uppfattas som logiska argu-

ment som vi känner igen och har hört i tidigare kampanjfilmer. Efter lite mindre än halva 

filmklippet sker en oväntad vändning då den äldre pojken framhäver att han tror att allt kom-

mer att lösa sig då Unicef Sverige har 177 000 likes på Facebook. Detta kan skapa ett intresse 

hos oss mottagare, vilket är det första steget inom retorik. Det kan uppfattas som chockartat 

för publiken då den äldre pojken förmedlar en känsla av hoppfullhet när han nämner att situat-

ionen kommer bli bra så länge Unicef har många likes på Facebook. Är det troligt att allt 

kommer bli bra om Unicef har tillräckligt många likes? Detta är inte ett logiskt argument då vi 

förstår att det inte kommer att hjälpa dem, men det bidrar ändå till att vi uppfattar att hela 

kampanjfilmen framför ett huvudbudskap som har logos, på grund av den text som framträder 

i slutet av klippet “Likes don't save lives. Money does”. 

 

 

Som Dahlén & Lange (2009) skriver kan organisationer använda chockerande inslag för att 

skapa engagemang hos mottagaren och uppmuntra till diskussion. Detta tror vi bidrar till att 

publiken är mer benägna att engagera sig i form av att dela detta filmklipp i sina sociala me-

dier, då det skiljer sig från mängden och innehåller budskap och element som vi inte är vana 

att se och höra i liknande kampanjfilmer. Som nämnt tidigare förklarar Dahlén & Lange 

(2009) att informationsspridning, som innebär att dela med sig av budskap, är vanligt om ex-



Vad engagerar till att rädda liv? 
Hanna Hedgren, Elina Sjöberg 

30 

 

empelvis reklamfilmer innehåller emotionella och humoristiska inslag. Vi kan urskilja att 

denna kampanjfilm innehåller dels ett emotionellt inslag och dels ett chockartat. 

 

Eftersom likes inte generar pengar i sig, kommer det inte bidra till ett bättre liv för utsatta 

barn, utan organisationen behöver bidragsgivare. Det är visserligen vanligt i den svenska kul-

turen att visa sitt stöd genom att likea och dela organisationers Facebooksidor och inlägg. 

Jenkins, Ford & Green (2014) förklarar att det beror på att vi vill stärka våra personliga varu-

märken och dela med oss av sådant som vi tror är socialt värdefullt. Vi kan även likea och 

dela inlägg för att visa vår ställning i en fråga och för att få våra sociala nätverk att engagera 

sig. 

 

Det andra steget inom retorik innebär att sändaren ger en bakgrund till problemet som före-

kommer i filmen, vilket uttrycks genom att pojken talar om hur deras situation ser ut och att 

han är orolig för sin bror. Det kan väcka känslor hos publiken och vi får en förståelse för hur 

pojkarna har det. Därefter kommer vi till filmens huvudbudskap, som vi anser är den text som 

dyker upp i slutet av filmen, “Likes don’t save lives. Money does”. Vi uppfattar att filmens 

budskap förmedlas på ett sarkastiskt sätt, då vår tolkning är att sändaren utgår från att publi-

ken tror att de hjälper utsatta personer genom att likea Unicef på Facebook. Det kan uppfattas 

sarkastiskt då de slår hål på denna illusion med hjälp av orden ”money does”. I slutet av fil-

men framträder ett starkt argument som framhäver budskapet med “For 49 SEK we can vac-

cinate 12 children against polio”. Det argumentet förklarar för publiken vad det är pengarna 

bidrar till och stärker vikten av att pengar är av större värde än likes och delningar på Fa-

cebook. 

5.1.1 Myt 

Utifrån vår kulturella bakgrund associerar vi kampanjfilmens olika element med sämre eko-

nomiska omständigheter. Filmens myt är att mottagaren uppfattar omständigheterna som na-

turliga. Genom att kombinera element, som exempelvis madrassen på golvet och deras 

sorgsna ansiktsuttryck, upprätthålls vår bild av att dessa är människor lever under sämre om-

ständigheter. Filmen utformas på ett sätt som personer i vår kultur är vana att se inom lik-

nande kampanjfilmer. De element, som bidrar till våra associationer till fattigdom, gör att 

myten kring fattigdom upprätthålls. 
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En annan myt vi uppfattar är att pojken ser likes som pengar och kan bidra till att han och 

hans bror kommer få det bättre ställt. Vi ifrågasätter denna myt då vi vet att likes i verklighet-

en inte bidrar med ekonomiska resurser och därför inte kan hjälpa pojkarna. 

5.2 Unicef - “Lördag med likes - Schyffert och 
Yohio för Unicef - hos barberaren” 
I den andra filmen inom Unicefs kampanj framträder två celebriteter, komikern Henrik Schyf-

fert och artisten Yohio, och en barberare. Vi uppfattar barberaren som just en barberare då han 

rakar Schyffert och har på sig, vad vi uppfattar som, arbetskläder med kammar och en sax i 

ena bröstfickan. Vi tolkar detta som en naturlig situation och ett typiskt scenario hos en barbe-

rare. Den åldersskillnad som finns mellan Schyffert och Yohio samt hur deras klädstilar skil-

jer sig åt, gör att vi uppfattar scenariot som onaturligt. Det som får oss att reagera på situat-

ionen är att vi inte har sett Schyffert och Yohio medverka tillsammans i någonting tidigare 

och utifrån våra erfarenheter tror vi inte att de två skulle umgås i verkligheten. Det som kan 

komma som en chock och skapa intresse hos publiken är att Schyffert och Yohio verkar ha en 

nära relation då de tilltalar varandra vid namn. Vi uppfattar scenariot som en påhittad historia 

och genom att koppla det till ethos tolkar vi filmklippet som mindre trovärdigt. Däremot är 

Yohio och Schyffert välkända i Sverige vilket kan öka trovärdigheten hos mottagaren. Vi an-

ser att personerna inte skulle medverka i en kampanj som saknar ett värdefullt budskap och ett 

gott syfte, och därför tolkar vi att detta är något som de stöttar och det bidrar till att kam-

panjens trovärdighet stiger.    
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Denna film skiljer sig från den första filmen “Likes don’t save lives”, då denna utspelar sig i 

en miljö som vi anser är otypisk för en kampanjfilm som denna. Vi är nämligen, i vår kultur, 

vana att se filmer som liknar den första filmen och därför anses denna som utstickande. Kon-

versationerna i filmen handlar inte heller om drabbade människors utsatthet eller behov av 

hjälp, utan det handlar om något så simpelt som betalningssättet av en tjänst. Konversationen 

spelar på känslor, däremot inte på sorgsenhet utan på humor. Som Jenkins, Ford & Green 

(2014) förklarar kan humor som ett inslag i reklam bidra till att människor vill dela med sig av 

materialet till andra. Även Dahlén & Lange (2009) menar att humoristiska budskap kan enga-

gera publiken och väcka diskussion kring budskapet. Vidare anser författarna att mottagare 

blir mer benägna att dela kommunikation vidare till andra om det innehåller budskap som 

skapar ett intresse hos dem. Vi menar att den här otypiska reklamfilmen och den humoristiska 

vinkeln kan uppmuntra mottagare att sprida kampanjfilmen vidare, vilket kan skapa en större 

medvetenhet kring organisationen. En mottagare kan uppfatta att denna film bidrar med något 

nytt i deras sociala mediers nyhetsflöden, då filmen inte innehåller de typiska element som vi 

är vana att se i välgörenhetsorganisationers reklamfilmer. 

 

Schyffert försöker betala tjänsten med likes vilket barberaren finner märkligt och förvånande, 

då han ifrågasätter Schyffert samtidigt som han fnyser och rynkar på pannan. Schyffert däre-

mot verkar inte tycka att det är något märkvärdigt med betalning med likes utan insisterar på 

att det borde vara ett godkänt betalsätt. Han blir märkbart irriterad då han börjar svära och 

söka medhåll från Yohio, som instämmer. Den tystnad som uppstår i kombination med barbe-
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rarens obekväma kroppsspråk uppfattar vi som en indikation på tryckt stämning och vi tolkar 

det som att personerna inte kommer överens. Då vi sedan tidigare vet att Schyffert är en känd 

svensk komiker uppfattar vi ofta automatiskt de situationer vi ser honom i som humoristiska. 

Därför förstår vi även denna situation så, trots att personernas kroppsspråk associeras med en 

tryckt stämning. Vi tror att sändaren vill få publiken att förstå det humoristiska i budskapet 

och det är därför de har valt att använda en känd komiker som många kan relatera till. Genom 

att spela på mottagarens känslor används begreppet pathos vilket vi kan koppla till den här 

kampanjfilmen. Det förmedlar humor och filmens syfte är att ifrågasätta på ett ironiskt sätt. I 

vilket syfte Yohio medverkar i vad vi uppfattar som en humoristisk kampanjfilm har vi svårt 

att förstå, då publiken inte associerar honom med komedi. Däremot kan han skapa uppmärk-

samhet av den enkla anledningen att han är en känd person som tilltalar en yngre målgrupp. 

 

Argumenten om att betala med likes uppfattas som orealistiska då vi har lärt oss, sedan vi var 

små, att tjänster och varor betalas med pengar, men i och med konversationen som utspelar 

sig i filmen ifrågasätts denna fundamentala idé. I slutet av filmklippet framträder en text som 

förklarar att vaccin inte går att betala med likes. Det är ett argument som används för att för-

stärka filmens budskap, vilket kan kopplas till retorikens sista element, logos. Dessa argument 

anses som starka då det hävdas att vaccin inte heller går att köpa med likes och att mottagaren 

därför ska bidra med pengar. 

5.2.1 Myt 

I filmen anser Schyffert att likes har ett större värde än vad de faktiskt har, då han anser att 

han ska kunna betala med likes och detta anser vi är filmens myt. Schyffert ser det som något 

naturligt men blir ifrågasatt av barberaren. Detta uppfattas som absurt då barberaren endast 

fnyser åt Schyfferts förslag och nekar till att ta emot likes som betalning. Det är även det här 

som bidrar till att framhäver humorn i inslaget. Hade vi inte haft myten som innebär att betal-

ning sker med likes, så hade vi inte uppfattat kampanjfilmen på samma sätt. Filmens budskap 

innebär att likes inte kan betala för välgörenhetsorganisationens verksamhet och behov, därför 

uppmanas mottagaren att skänka pengar istället för likes. 

5.3 Plan Sverige - “Visste du att…” 
Gemensamt för samtliga scener i den här filmen är att flickorna ser ut att vara i 10-15 års ål-

der samt att de har olika etniciteter. Flickorna förmedlar olika känslor genom kroppsspråk och 

ansiktsuttryck. De känslor vi konnoterar är rädsla, förtvivlan, oro, nedstämdhet och ensamhet. 
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I de scener där en man framkommer är flickan alltid underordnad mannen. Vi tolkar det som 

att männen har makt över flickorna. Exempel på scener som ger oss dessa associationer är när 

en man drar i en flickas hår och när en person, som vi tolkar är en man på grund av hans 

grova händer, håller för en flickas mun. I dessa scener förmedlar flickorna smärta, rädsla och 

förtvivlan. 

 

Som publik kan vi känna ett engagemang då filmens scener innehåller känslomässiga element, 

så som blickar som förmedlar rädsla och förtvivlan samt våldsamma inslag. Detta kan ses som 

filmens pathos som anspelar på de känslor som förmedlas till mottagaren. 

 

Vissa av rummen uppfattas som klassrum utifrån det material och de möbler som finns. I 

kombination med att samtliga flickor har skjortor på sig uppfattar vi att dessa scener utspelar 

sig i skolmiljö. Vissa scener utspelar sig i utomhus, exempelvis i en skog. Vår konnotation är 

att flickornas rädsla och oro inte försvinner bara för att de inte är i skolan, utan dessa känslor 

är konstant närvarande. Vår tolkning av filmens budskap är att flickor världen över inte ska 

behöva känna sig otrygga och rädda varken i eller utanför skolmiljö. 

 

De retoriska elementen kan vi se genom text som förmedlas mellan bildscenerna. Texten för-

klarar hur verkligheten för många flickor i världen ser ut idag för att sedan beskriva att det 

borde förändras. Det kan kopplas till ett av retorikens verktyg, logos, som innebär att sändaren 

lyckas förmedla argument som uppfattas som rationella. De olika scenerna kan kopplas till 
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ethos som syftar på trovärdigheten i ett argument eftersom bilderna skildrar flickornas situat-

ioner på ett verkligt sätt. 

 

Det som väcker ett intresse i den här kampanjen är filmens utformning och redigering, det vill 

säga hur de olika scenerna är ihopklippta. Då dessa bildsekvenser visas väldigt snabbt hinner 

mottagaren knappt upptäcka alla, vilket kan väcka en nyfikenhet för vad som faktiskt visas. 

Det här kan således kopplas till det första steget i retoriken. Det andra steget, det vill säga 

kampanjfilmens bakgrund, framkommer i filmen genom texten “Visste du att varje sekund 

blir fyra flickor i världen utsatta för övergrepp i skolan?”. Detta ska förbereda mottagaren på 

filmens budskap, vilket är att vi måste stoppa dessa övergrepp. Texten “Det måste vi stoppa” 

kan ses som ett starkt argument från sändaren som bygger på den tidigare presenterade bak-

grunden. Texten i sig kanske inte uppfattas som särskilt starkt argument, men tillsammans 

med de bilder som visas så förstärks budskapets vikt. Bilderna kan skapa en medkänsla hos 

publiken då de innefattar element som gör att vi konnoterar våld mot flickor. 

5.3.1 Myt 

I de scener där männen framträder ser vi rädsla och oro uttryckas hos tjejerna genom kropps-

språk och ansiktsuttryck. Dessa känslor ser vi även visa sig i de scener där männen är frånva-

rande. Vår uppfattning är att myten som filmen förmedlar är att mannen är överordnad och 

ofta förövaren i dessa situationer. Utifrån det ifrågasätter vi varför vi ser det som självklart att 

det är männen som är förövarna och orsakar flickornas smärta, trots att männen inte framträ-

der i samtliga scener. 

5.4 “Plan Sverige #förhenne” 
I den här kampanjfilmen framträder flera personer i åldrarna 15-25 och som är kända inom 

den svenska bloggvärlden. Det som sägs i början av klippet är meningar som beskriver olika 

händelser i personers liv. “Jag fick min första dotter när jag var elva år” säger en tjej som 

heter Nicole Falciani. Vi vet vem hon är utifrån våra tidigare erfarenheter. Det som vi också 

känner till är att hon inte har en dotter. Även om vi inte skulle veta vem Nicole är, skulle vi 

uppfatta det hon säger som mindre trovärdigt då hon talar svenska utan brytning samt att hon 

ser ut som en ung tjej. Vår uppfattning är att det är ovanligt att få barn vid elva års ålder i Sve-

rige och utifrån det anser vi att hennes uttalande blir mindre trovärdigt. Denna tolkning för-

stärks sedan av nästa uttalande då en blond, blåögd, ung tjej som heter Victoria Törnegren 

säger “min syster blev könsstympad på hennes sjuårsdag”. Då vi även vet vem både hon och 
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hennes syster är, utifrån tidigare erfarenheter, vet vi att de har vuxit upp i Sverige. Våra erfa-

renheter kring systrarna i kombination med att vi vet att könsstympning är förbjudet enligt 

svensk lag, stärker vår tolkning att det som sägs i filmen inte är personernas egna erfarenheter. 

 

I nästa scen är det en kille med ett utländskt utseende, som vi inte känner igen sen tidigare, 

som säger “mina föräldrar tvingades gifta bort min syster för att lösa en skuld”. Det faktum 

att vi inte känner igen honom sedan tidigare och att han har ett utländskt utseende gör att vi 

tvekar lite kring om det han säger faktiskt är en personlig erfarenhet. Däremot så tolkar vi det 

som att han, i likhet med de andra, uttrycker händelser som inte är personliga. Denna tolkning 

gör vi utifrån vad de resterande personerna som medverkar i filmen säger, då de beskriver 

händelser som de inte har varit med om. Detta vet vi eftersom vi känner till majoriteten av de 

medverkande personerna och deras bakgrunder. 

 

När filmen fortsätter förstår vi att personerna skildrar andra flickors berättelser. När Alexan-

dra Bring säger “förut visste jag inte hur situationen såg ut” förstår vi det som att det är hen-

nes egna, personliga uppfattning. Följande meningar “men att det här är verkligheten” samt 

“för så många flickor runt om i världen” bekräftar att det som sagts av de tidigare personerna 

inte var deras egna erfarenheter, utan att dessa uttalanden grundar sig på andra flickors livssi-

tuationer. Även det faktum att personerna sitter i vad vi tolkar som en inspelningsstudio bidrar 

till att vi får förståelse om att detta inte är verklighetsbaserat.   

 

De första uttalanden vi möter i filmen förmedlar känslor som gör att vi som mottagare känner 

medlidande eftersom det är gripande berättelser. De händelser som beskrivs är långt ifrån vår 

egen verklighet och då det har hänt personer i så ung ålder blir känslorna som förmedlas väl-

digt påtagliga för oss mottagare. Den känslomässiga aspekten kopplar vi alltså till begreppet 

pathos. De uttalanden som framförs ger även mottagaren den bakgrund som behövs för att 

förstå innebörden med filmens budskap, vilket vi kopplar till retorikens andra steg. 
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De argument som framförs beskriver att vi måste engagera oss tillsammans för att göra skill-

nad för de utsatta flickorna. Sättet som detta framförs på, med hjälp av olika personer som 

understryker vikten och tillvägagångsättet för att göra denna skillnad, bidrar till att argumen-

ten uppfattas som förnuftiga. Det är alltså på det sätt som personerna talar, hur filmen är ihop-

klippt samt bakgrundsmusiken som framhäver argumenten och vikten av filmens budskap. 

Bakgrundsmusiken är till en början lugn, för att framhäva allvaret i det som förmedlas, för att 

sedan öka i tempo när mottagarna möts av argumenten och uppmanas att reagera och agera. 

Carlsson & Koppfeldt (2008) förklarar att publiken kan börja tvivla och tappa intresse när de 

upptäcker att något krävs från deras sida och därför ska sändaren bemöta med starka argu-

ment. I slutet av filmen förmedlas starka argument så som “Jag bär det här bandet. För att 

visa att jag har tagit ställning. Gör det du också. För henne”.   

 

Personernas trovärdighet, det vill säga ethos, i den här videon är till en början låg, då vi tviv-

lar på deras uttalanden. Trovärdigheten ökar dock när vi sedan förstår att det inte är deras per-

sonliga livsberättelser, utan att de medverkar i videon för att ta ställning och visa sitt stöd för 

flickor i utsatta situationer. Att personerna som medverkar i videon är kända bidrar även till 

att mottagaren får ett förtroende till filmen och dess budskap. För den publik som känner igen 

dessa personer kan deras medverkan leda till ett ökat intresse och uppmärksamhet. För de som 

inte känner igen personerna så väcks intresset av vad personerna uttrycker snarare än just de-

ras medverkan. 

 

Vår tolkning är att sändaren har valt ut dessa celebriteter för att rikta sig till en yngre mål-

grupp. Dahlén & Lange (2009) beskriver att kända talespersoner ofta får uppmärksamhet efter 

att ha gjort något värdefullt för andra och att dessa personer kan fungera som symboler för 

mottagarnas drömmar. De celebriteter som medverkar i denna kampanjfilm kan anses ha in-

flytande över en yngre målgrupp och kan därmed öka deras kunskap och engagemang. Med 

hjälp av dessa kända bloggare kan Plan Sverige även öka sin synlighet och status hos den 

yngre målgruppen. Eftersom kampanjfilmerna publiceras i sociala medier där den yngre mål-

gruppen ofta befinner sig kan det bidra till att får en stor spridning och uppmärksamhet bland 

den publiken. Vi kan även tänka oss att då barn ofta har ett stort inflytande på sina föräldrar 

kan det bidra till att de sprider filmens budskap vidare till sina föräldrar vilket kan resultera i 

ännu mer engagemang i form av bidrag och uppmärksamhet. 
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5.4.1. Myt 

Vi tolkar det som att vi i vår kultur har en generell syn på barndomen som en trygg tid och 

detta uppfattas därmed som något naturligt, alltså en myt. Vi behöver inte oroa oss för exem-

pelvis könsstympning och barnäktenskap då det inte är en tradition i vår kultur. I början av 

filmen utmanas myten kring hur unga flickor i Sverige har det, då personerna berättar om gri-

pande upplevelser kring könsstympning och barnäktenskap, som från mottagarens sida ska 

tolkas som deras egna erfarenheter. Vad vi i Sverige ser som en trygg uppväxt ifrågasätts 

därmed när dessa personer förmedlar berättelserna. När vi sedan förstår att dessa berättelser 

inte har drabbat de medverkande personerna, så återgår myten till att upprätthålla våra före-

ställningar om att barndomen i vår kultur är en trygg tid. Vi är medvetna om att inte alla barn i 

vår kultur upplever en trygg barndom, men utifrån filmen tolkar vi det som att det är denna 

myt som upprätthålls. 

6. Slutdiskussion 
I detta avsnitt avser vi att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vi belyser de element 

och myter som vi kunnat urskilja i analysen av kampanjfilmerna, om det finns några tydliga 

mönster eller skillnader, hur celebriteter används samt vilken roll som sociala medier har i 

att skapa engagemang. Vi gör även kopplingar till den tidigare presenterade teorin. 

6.1 Kampanjfilmernas element & myter   
Vilka element och myter är närvarande i kampanjfilmerna? Hur kan elementen engagera 

mottagare?   

6.1.1 Kampanjfilmernas element 

I filmerna framkommer olika element som kan frambringa känslor hos mottagarna och bidra 

till att övertyga dem. Elementen i kampanjfilmen “Likes don’t save lives” är de två pojkarna 

samt de föremål som finns i rummet de befinner sig i, exempelvis madrassen på golvet, tvätt-

linan med kläder, fotbollen och kokplattan. I kampanjfilmen “Lördag med likes” visas bland 

annat celebriteterna Schyffert och Yohio, barberaren, frisörstolarna samt saxen och kammar-

na. De två filmernas element bidrar till vår förståelse av dem och hur vi tolkar situationerna. 

 De känslor som elementen förmedlar i Unicefs kampanjfilmer är humor, förvirring, med-
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känsla samt sorgsenhet. I Plan Sveriges kampanjfilmer urskiljer vi känslor som medlidande, 

uppgivelse och sorgsenhet, vilka är känslor som vi är vana att få efter att ha sett liknande re-

klamfilmer. De element som ger upphov till dessa känslor är flickornas och männens roll i 

“Visste du att…”, deras ansiktsuttryck och kroppsspråk, samt berättelserna som bloggarna 

berättar och deras ansiktsuttryck. 

 

De mönster vi kan urskilja är att barnen är i fokus i filmerna utan celebriteter. Användningen 

av barn som element anser vi bidrar till att väcka ett starkare medlidande hos mottagaren. I 

likhet med vad Johnson-Cartee & Copeland (2004) menar med att övertygande kommunikat-

ion är som mest effektiv om det finns element som påverkar de psykologiska mekanismerna 

hos människor, så kan vi i samtliga filmer se att elementen väcker känslor och på det sättet 

har stor chans att få publiken att engagera sig. Författarna menar även att kommunikationen 

ska innehålla information som kan engagera. Genom att filmerna lyfter fram information får 

mottagaren den fakta som kan bidra till ett övertygande budskap. Ett exempel är då bloggarna 

återger berättelser och förklarar hur mottagaren kan hjälpa till. I Unicefs kampanjfilm där 

Schyffert och Yohio framträder används även humor som ett starkt inslag, vilket bidrar till att 

dels fånga mottagarens intresse. Det är inte ofta humor existerar i dessa typer av kampanjer 

som ofta skildrar sorgsna historier med det övergripande syftet att hjälpa utsatta personer som 

har en svår livssituation. Unicefkampanjen skiljer sig från filmer som mottagaren är vana vid 

att se, då det finns inslag av humor samt ett ifrågasättande av mottagarnas engagemang i soci-

ala medier. Det kan bidra till att dessa filmer kan få större uppmärksamhet och genomslag hos 

publiken. 

 

I filmerna där barn medverkar framträder element som sorgsna och förtvivlade blickar, dyster 

musik och allvarliga röster. När mottagaren uppmuntras till att agera uppfattar vi att det blir 

en positivare ton i berättarröster och musik. Detta kan liknas vid de resultat som Pennock-

Speck & del Saz-Rubio (2013) presenterade i sin studie av brittiska kampanjfilmer. Dessa 

element, som framgår både i de filmer vi analyserat samt de som författarna analyserat, kan 

vara strategiska val från välgörenhetsorganisationernas sida för att stärka mottagarens känslor. 

Eftersom flickorna i Plan Sveriges kampanjfilm “Visste du att…” ser rädda och förtvivlade ut 

kan mottagaren frustrerad över flickornas situationer och känna ett behov av att hjälpa dem. 

Johnson-Cartee & Copeland (2004) menar att om kommunikationen innehåller förnuft och 

känslor kan mottagaren överväga för- och nackdelar med att ta till sig budskapen och agera, 
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och detta anser vi att de fyra kampanjfilmerna leder till. Då mottagaren kan få sig en tanke-

ställare av filmerna i kampanjen “Likes don’t save lives” kan de uppmuntras till att engagera 

sig på ett djupare plan än att enbart likea Unicef på Facebook. Kampanjen “Likes don’t save 

lives” kan däremot ha en negativ effekt på publikens engagemang då tonen i hur filmerna 

förmedlar att likes inte räddar liv kan göra att publiken känner sig “dumförklarade” av sända-

ren, de kanske har föreställt sig att deras engagemang i sociala medier är tillräckligt. Vi går in 

mer på detta under sociala medier och engagemang. 

6.1.2 Kampanjens myter 

Huvudbudskapet som förmedlas i filmerna för Unicefs kampanj “Likes don’t save lives” är att 

publiken inte kan rädda liv genom att likea inlägg på Facebook. Vi anser att det i sin tur ger 

publiken en tankeställare om att likes inte hjälper utsatta människor. Kampanjens myt är att 

likes har ett överdrivet värde i dagens samhälle och att publiken bidrar genom att likea och 

dela inlägg på Facebook. Vi uppfattar att det finns en hets kring likes i den kulturen vi lever i; 

ju mer likes och delningar ett inlägg har, desto större popularitet och stöd har sändaren. Vi 

menar att detta har skapat en övertro till likes hos mottagarna där de tror att de bidrar med 

något värdefullt om de likear och delar. För oss har det blivit naturligt att likes är ett sätt att 

visa sitt engagemang, därför anser vi att syftet med denna kampanj är att ifrågasätta hur vi 

idag engagerar oss för de som har det sämre ställt. 

 

Som vi nämnde i analysen uppfattar vi att flickorna i Plan Sveriges film “Visste du att…” har 

blivit utsatta för övergrepp av män, även då männen inte är närvarande i alla scener. Filmen 

“#förhenne” fokuserar endast på flickors utsatthet och i kombination med kampanjens över-

gripande namn #förhenne, gör att vi tolkar att flickorna på något sätt blivit utsatta av just män. 

Då män gestaltas som gärningsmännen och att kampanjen är för flickor, gör att det blir en “vi 

och dem”-mentalitet och det ser vi som en central del i båda av Plan Sveriges kampanjfilmer. 

I kampanjfilmen “#förhenne” uppfattar vi att de händelser som tas upp inte har skett i Sverige, 

utan det är något som händer i andra delar av världen. Den tolkningen kan bero på att vi ofta 

får höra att den här typen av händelser utspelar sig i andra länder. Eftersom berättelserna dess-

sutom lyfts fram av svenska ungdomar ifrågasätter vi vår bild av en svensk, trygg barndom, 

även om denna bild sen bekräftas.   
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6.2 Celebriteter och engagemang 
Hur kan välgörenhetsorganisationer med hjälp av celebriteter som element väcka engage-

mang hos mottagaren? 

 

Skillnaden mellan de filmer med celebriteter och de filmer utan är att de med celebriteter har 

ett stort fokus på just de kända talespersonerna. I Unicefs film med Yohio och Schyffert 

nämns inget i konversationen om hur utsatta barn har det och på så sätt strävar de inte efter att 

väcka ett medlidande hos mottagaren. I Plan Sveriges film med celebriteter är det, å andra 

sidan, ett större fokus på flickors behov av hjälp, även om de utsatta flickorna inte medverkar 

själva utan berättelserna lyfts fram av kända, svenska personer. I de två filmerna utan celebri-

teter så figurerar de barn som faktiskt är i behov av mottagarnas hjälp av. De utsatta barnen 

kan naturligtvis vara statister eller dylikt, men syftet är att vi ska tro att det är just dessa barn 

som har det sämre ställt. 

 

Som Dahlén & Lange (2009) framhäver vill människor dela attityder med personer de ser upp 

till och undviker att dela åsikter med personer som de tycker mindre om. Det kan vara en risk 

för Unicef och Plan Sverige när de väljer celebriteter då det sällan finns en känd person som 

är omtyckt av alla. De flesta har motståndare någonstans, och detta gör att vem organisationen 

än väljer som talesperson har en risk att inte tilltala precis alla i en målgrupp. Det finns alltid 

mottagare som kan avfärda en organisations budskap för att de inte gillar den person som 

framför budskapet. Ytterligare en risk är om publiken endast uppmärksammar kampanjen 

eftersom det är en specifik känd person som medverkar. I likhet med vad Timms (2005) me-

nar så kan publiken då bortse från kampanjens budskap och istället endast fokusera på den 

kända personens närvaro. Den tredje risken, som Timms (2005) nämner, att den kända perso-

nen kan uttala sig fel och därmed missgynna kampanjen är något som organisationer måste ta 

hänsyn till. Detta kan bidra till att mottagaren får en dålig bild av både organisationen och den 

kända personen vilket kan försämra organisationens rykte bland mottagarna. 

 

Vi anser, precis som Dahlén & Lange (2009), att celebriteterna skapar ett intresse hos publi-

ken, då det gör att kampanjfilmerna sticker ut. Genom att ha med personer som många känner 

igen sedan tidigare skapas det uppmärksamhet och intresse hos publiken. Då Unicef använder 

sig av en komiker, Schyffert, och en artist, Yohio, kan kampanjfilmen dels få större uppmärk-

samhet bland dessa personers fans, och dels tilltala olika målgrupper då dessa fans är i olika 
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åldrar. Vi tänker oss att generellt sett så är en stor del av Yohios fans en yngre, musikintresse-

rad målgrupp, medan Schyffert som är lite äldre, har fans som är av en äldre generation. Detta 

bidrar till att filmens budskap kan få stor spridning och därmed större chans att engagera flera 

mottagare. Schyffert kan givetvis tilltala även en yngre målgrupp som uppskattar honom som 

komiker. Dock anser vi att Plan Sveriges film med celebriteter som består av en yngre gene-

ration bloggare har svårare att direkt tilltala en bred målgrupp. Utifrån våra erfarenheter me-

nar vi att det är färre äldre än yngre mottagare som känner igen personerna och därmed är det 

främst den yngre målgruppen som uppmärksammar kampanjfilmen på grund av de kända 

talespersonerna. Vi tror, å andra sidan, att filmen indirekt kan spridas till en äldre generation 

då dessa unga mottagare kan dela med sig av budskapet till sina föräldrar och andra vuxna.   

 

I likhet med de los Salmones, Dominguez & Herrero (2013) samt Dahlén & Lange (2009) 

anser vi att celebriteterna kan bidra till ökad trovärdighet för organisationen, vilket kan ha en 

inverkan på publikens engagemang. Det visar att om dessa kända talespersoner är villiga att 

föra organisationens talan, så tror de på budskapet och därför bör även vi som mottagare göra 

det. Celebriteter kan även bidra till att organisationens budskap får större spridning då många 

känner igen personerna och blir intresserade av vad de kommunicerar. 

 

Användandet av celebriteter i reklam bidrar till att de egenskaper och den image som celebri-

teten har överförs på den marknadsförda produkten. Detta är vad McCracken (1989) framhä-

ver genom sin modell om imageöverföring. I vår studie betyder detta att den humor som 

Schyffert associeras med överförs på Unicef’s kampanjfilm och bidrar till att vi uppfattar den 

som humoristisk. Vi anser att artisten Yohio förknippas med att vara ungdomlig och utstick-

ande, mycket på grund av hans annorlunda frisyr och klädsel, och detta bidrar även till att 

kampanjfilmen och dess budskap blir ungdomligt och utmärkande. Likes är även ett relativt 

nytt fenomen, vilket gör att Yohios medverkan betonar den ungdomliga tonen som kampanj-

filmen förmedlar. Denna ungdomlighet i kontrast till Schyfferts mognare utstrålning, och i 

kombination av dessa två celebriteter med olika personligheter gör att kampanjfilmen sticker 

ut. 

 

I Plan Sveriges kampanjfilm med de kända bloggarna blir det inte lika tydligt med vilken 

image som överförs på kampanjfilmen, eftersom det är flera celebriteter med olika personlig-

heter och egenskaper som medverkar. Däremot har de några egenskaper gemensamt och dessa 
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är att de framgångsrika inom sina områden, är unga samt delar med sig av sina liv på sina 

bloggar. Detta tror vi bidrar till att det är lätt för unga mottagare att känna en närhet till celeb-

riteterna och att det inte är en omöjlighet att uppnå samma framgång som dessa, då de får en 

inblick i hur de har gått till väga för att bli framgångsrika. Genom att medverka i kampanjfil-

men visar bloggarna även en egenskap av medmänsklighet som överförs till kampanjfilmen 

och som kan leda till att dessa bloggares fans vill bidra till Plan Sverige för att känna att de 

har samma egenskaper som celebriteterna och visa sin medmänsklighet. Som McCracken 

(1989) menar förflyttas de betydelser som celebriteterna har, exempelvis medmänsklighet, 

från celebriteten till produkten och vidare till mottagarens liv.  

6.3 Sociala medier och engagemang 
Vilken roll har sociala medier i detta engagemang? 

 

De kampanjfilmer vi valt att utgå från finns publicerade på sociala medier som idag är en 

plattform där människor kan sprida och dela information bland vänner och bekanta. Ett bud-

skap som publiceras på sociala medier har en positiv effekt då det kan nå många människor 

under kort tid. Dagens teknik, så som smartphones och surfplattor, gör det möjligt för motta-

gare att ständigt vara tillgängliga och enkelt ta emot information som sprids på sociala medier. 

När ett budskap delas mellan människor får det en starkare och större verkan, menar Jenkins, 

Ford & Green (2014). Då de kampanjfilmer vi valt att utgå från inte är mer än någon minut 

långa och innehåller information som kan uppfattas som tydlig kan publiken snabbt och enkelt 

ta till sig budskapet och dela vidare. Sociala medier gör det även möjligt för publiken att 

själva redigera budskapet genom att kommentera inlägget innan de delar, vilket gör att en 

större publikgrupp som har olika avsikter kan engageras. Oavsett om budskapet inte engagerar 

alla i publiken till att bidra med pengar och material kan det engagera dem till att sprida vi-

dare och nå ut till dem som vill bidra med ekonomiska resurser. 

 

Vi upplever att människor som på sociala medier visar att de engagerar sig och bidrar till väl-

görenhet får en viss status i deras sociala nätverk. Det kan vara så att personen egentligen inte 

har ett intresse i sakfrågan men väljer att dela sitt engagemang endast för att göra sig själv mer 

intressant, “passa in”, stärka sitt privata varumärke och bli socialt accepterad i sin bekant-

skapskrets. Jenkins, Ford och Green (2014) menar att människor kan välja att dela inlägg som 

inte alltid intresserar just individen själv, utan delar för att det kan upplevas som något socialt 
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värdefullt. I Unicefs kampanjfilmer känner vi som publik däremot ett starkt behov att göra 

skillnad och hjälpa till genom ekonomiska bidrag, då syftet med kampanjen “Likes don’t save 

lives” är att påpeka för publiken att endast likes på sociala medier inte bidrar till en föränd-

ring. Unicef har lyft fram problematiken kring att människor endast agerar genom att sprida 

information, utan att tänka på att det inte kommer hjälpa de utsatta. Det här kopplar vi till be-

greppet slacktivism, vilket enligt Kristoffersson, White & Peloza (2014) innebär att männi-

skor endast engagerar sig för att visa symboliskt stöd, snarare än att bidra till en meningsfull 

förändring. I och med att spridning på sociala medier har blivit till en omedveten vana som 

mottagare gör utan att funderar över, kan kampanjen som tidigare nämnt skapa en tankestäl-

lare hos publiken. Detta kan leda till att mottagaren faktiskt väljer att istället bidra med något 

fysiskt, i form av pengar eller material. Även om ekonomiska bidrag är nödvändiga för orga-

nisationens verksamhet är det sällan negativt att sakfrågan de arbetar för uppmärksammas 

bland publiken. Kanske ser organisationen all spridning som bra spridning då det skapar 

uppmärksamhet och diskussion kring sakfrågan i samhället. Sociala mediers roll i det sam-

manhanget blir därför av betydelse då budskapen kan kommuniceras till många människor på 

ett slagkraftigt sätt. Unicefs kampanj kan dock ses som en strategi för att motverka slacktiv-

ism och ett motargument till utvecklingen av Webb 2.0, som innebär att organisationer vill att 

dagens marknadsföring och engagemang sker via Internet. 

 

Konsekvenserna av Unicef kampanj kan dels vara positiva men även negativa. Som vi tidi-

gare nämnt kan människor känna sig “dumförklarade” på grund av kampanjens budskap. 

Publiken kan känna att deras engagemang i form av att dela och likea inte är tillräckligt och 

att organisationens sätt att framföra det på kan uppfattas som ett hån mot dem. Däremot kan 

organisationens kampanj få människor att dela budskapet av just den anledningen att den fak-

tiskt sticker ut från mängden av liknande organisationers kampanjer. Häger Jönsson (2011) 

förklarar att en organisation kan haka på en trend enbart för att det har varit framgångsrikt för 

andra, men det betyder inte att det fungerar för alla. Om en organisation istället bryter en 

trend, som vi anser att Unicef gör genom “Likes don’t save lives”, kan kampanjen få ett stort 

genombrott och uppmärksammas enbart för att den sticker ut. Vissa mottagare kan dela kam-

panjen i syfte att pika bekanta som delar med sig av och likear välgörenhetsorganisationers 

sociala medier och därmed uppmuntra till fysiska bidrag och handlingar. 
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Plan Sveriges kampanjfilmer innehåller element som inte skiljer sig så mycket från liknande 

kampanjer inom detta hjälpområde. Det kan leda till att dessa två filmer inte sticker ut från 

mängden vilket i sin tur bidra till kampanjen inte får lika stor uppmärksamhet på sociala me-

dier. Däremot medverkar flera personer i en av kampanjfilmerna som är kända på grund av 

sociala medier, vilket kan vara syftet till varför organisationen valde just dessa som talesper-

soner och därmed ökar kampanjens uppmärksamhet. 

 

I likhet med Dahlén & Lange (2009) anser vi att chockartade och humoristiska budskap enga-

gerar mottagaren till diskussion och spridning. Vissa av de kampanjfilmer som vi utgår från 

innehåller den typen av budskap, då Unicefs kampanjfilmer kan uppfattas humoristiska och 

chockartade. Båda av Plan Sveriges kampanjfilmer kan frambringa känslor som publiken är 

vana vid i liknande reklamfilmer. Däremot skiljer sig kampanjen “#förhenne” från filmen 

“Visste du att…” då den har inslag av chockartade budskap, exempelvis när bloggarna berät-

tar historier som vi inte tycker stämmer överens med deras liv. 

6.4 Element i kampanjfilmer som kan engagera 
publiken 
Hur kommunicerar välgörenhetsorganisationer via element i kampanjfilmer för att engagera 

sina mottagare? 

 

Utifrån studiens analys har vi kunnat urskilja hur Unicef och Plan Sverige kommunicerar via 

element som existerar i kampanjerna “Likes don’t save lives” och “#förhenne”. De använder 

celebriteter för att tilltala målgrupper i olika åldrar och öka trovärdigheten i välgörenhetsor-

ganisationernas kommunikation. Genom att använda utsatta barn förstärks känslor som med-

lidande och frustration över barnens situation. Särskilt om barn och unga personer visas upp i 

utsatt situationer som de inte försatt sig i självmant. Därför upplevs barnen vara i stort behov 

av hjälp och det kan öka engagemanget. Genom att väcka känslor med användandet av dessa 

element kan mottagarens känsla av att behöva engagera sig på ett djupare plan förstärkas. 

 

Att använda element som humor, celebriteter samt unika budskap kan kampanjerna sticka ut 

från mängden och få en större spridning i sociala medier. Mottagare kan känna en vilja att 

dela budskapen vidare, dels för att stärka sitt personliga varumärke men även för att starta en 

diskussion kring problemet. 
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Eftersom kampanjfilmerna finns publicerade på sociala medier är de lättillgängliga och kan på 

så vis spridas vidare till andra mottagare för att öka uppmärksamhet och engagemang. Varje 

kampanjfilm sprider kärnbudskapet i olika former så att mottagarna får andra vinklar på pro-

blemet. Det kan bidra till att en större målgrupp tilltalas av budskapet då personer berörs på 

olika sätt, vilket kan leda till ett större engagemang hos en bredare målgrupp.   

7. Förslag till vidare forskning 
Här presenterar vi forskningsämnen som vi har kommit på under arbetets gång och som vi 

anser är intressanta att undersöka för vidare forskning.  

 

Då vi inte undersöker engagemang från mottagarnas sida skulle det vara intressant med forsk-

ning som tar reda på hur olika marknadsföringsåtgärder uppmuntrar olika former av engage-

mang, som exempelvis bidrag, symboliskt stöd och volontärarbete.  

 

Det är även intressant att ta reda på vad sociala medier har för effekt på publikens engage-

mang och om välgörenhetsorganisationer har märkt någon skillnad efter den digitala utveckl-

ingen. Dessa två områden är något som vi av tids- och utrymmesskäl inte har kunnat under-

söka men som kan vara intressanta för vidare forskning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Denotationer 

Unicef - “Likes don’t save lives” 

Scenen börjar i ett rum där en ensam glödlampa hänger och lyser i taket. Vi ser två väggar där 

den ena har ett fönster och den andra är uppbyggd av blå plankor. Mot väggen lutar ett par 

träfärgade plankor och på golvet nedanför ligger det ännu en. En lina är uppsatt från väggar-

nas hört till andra sidan rummet. På linan hänger det tre klädesplagg och en trasa och framför 

fönstret fladdrar ett trasigt vitt skynke. Golvet är grått och på det, framför fönstret, ligger det 

en madrass med en kudde och en filt. På madrassen sitter en ung pojke med fötterna på golvet 

och kramar sina knän. Han har mörkt hår, bruna ögon och har på sig byxor, en tröja, en väst 

och ett par kängor. Bredvid madrassen, på golvet, är det en låg kokplatta med en kastrull på 

som det ryker ur. Bredvid kokplattan på golvet står det ännu en kastrull. Vid fotändan av 

madrassen ligger den en fotboll på golvet. Strax till höger om mitten i bilden står det en äldre 

pojke och ser in i kameran med ett neutralt ansiktsuttryck. Han har mörkt, rufsigt hår, bruna 

ögon och har på sig en röd, tunn dunjacka, långbyxor och kängor. 

 

Samtidigt som den äldre pojken ser in i kameran och talar förflyttas kameran närmre och 

närmre honom. Genom fönstret, som är bakom den äldre pojken, lyser det in ljus som gör att 

halva den äldre pojkens ansikte skuggas. Därför kan vi endast urskilja halva hans ansikte. 

Medan den äldre pojken talar framträder det en undertext, centrerat i bildens nedre halva: 

“My name is Rahim, I'm 10 years old. I live here with my younger brother. Sometimes I 

worry that I will get sick, like my mom got sick. Then who will look after my brother? But I 

think everything will be alright. Today Unicef Sweden has 177 000 likes on Facebook. Maybe 

that will reach 200 000 by summer. Then we should be alright.” 

Mot slutet av filmklippet zoomas bilden in på den yngre pojken som rör på sig på madrassen 

och som nu tagit upp fotbollen och kastar den till sig själv. Han blickar upp mot kameran och 

en text framträder “Likes don't save lives. Money does. For 49 SEK we can vaccinate 12 

children against polio. Unicef” 
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Under hela filmklippet hör vi avlägsna bakgrundsljud så som hundskall, trafik, fågelkvitter 

och röster. 

Unicef - “Lördag med likes - Schyffert och Yohio för Unicef - hos barbera-
ren” 

Scenen utspelar sig i ett rum med schackrutigt golv, svarta väggar och där en röd trappa leder 

ut ur rummet. Det befinner sig tre män i scenen. Två av dem sitter i varsin stol som båda är 

vita med mörka sittdynor och armstöd. Vi kan se två speglar i rummet. Mannen som sitter i 

stolen till vänster (man 1) har axellångt spretigt, blont hår, röda läderbyxor, svarta skor och en 

svart-vit randig t-shirt med röda och gula detaljer. Han sitter med benen i kors, med kroppen 

vänd mot den andra mannen i stolen, och håller i en tidning. Mannen i stolen till höger (man 

2) har kort gråaktigt hår, mustasch, mörka klädesplagg och ett vitt skynke på överkroppen. 

Han lutar sig bak i stolen och har benen i kors. Den tredje mannen (man 3) i rummet som till 

en början står lutad över mannen med mustasch, har vinröda byxor, en rödmönstrad slips och 

en svart trekvartsärmad tröja på sig med en vit kortärmad rock över. Han har grått hår och en 

mörk mustasch. Mannen är tatuerad på armar och hals och i rockens bröstficka ser vi två 

kammar och en sax sticka upp. Man 3 går iväg från man 2 och säger ”sådär ja” varpå man 2 

svarar ”gud vad bra, tack, höh” samtidigt som han kliar sig på halsen. Sedan säger han 

”värsta babystjärten” samtidigt som han tar sig på hakan. 

Man 2: ”Du, jag har bara 500 likes. Har du växel på det?” Man 3 ser på man 2 med en veck-

ad panna och rynkande ögonbryn. ”Likes?” frågar han. 

Man 2: ”Ja, kan du spräcka 500 likes?” 

Man 3: ”Eh nä, här tar vi bara kort eller kontant. 

Man 2: ”Vadå, tar ni inte likes?” 

Man 3: ”Nä, heh” 

”Alltså, vanliga sådana här Internetslikes, alltså tummen upp-likes?” säger man 2 samtidigt 

som han gör tummen upp med handen som varit under det vita skynket. 

Man 3 skakar lätt på huvudet och svarar ”nä, tyvärr”. 

Man 2 skrattar och säger ”vad är det för jävla inställning? Nämen på riktigt, vad är det för 

stil och inte ta likes? Va?” Man 2 vrider huvudet snett bak mot man 1 och säger ”Hörde du 

det Yohio? Sådana som du och jag är tydligen inte välkomna här.” 

Man 1 ser upp mot man 3 och säger ”så jävla dålig stil” för att sedan se ner i tidningen igen. 

Man 2: ”Ja, där hör du. Jävla dålig stil. Jävla dålig stil. Ja det viktigaste är ju att du mår bra. 

Yohio, hur han mår, det är det ingen som bryr sig om. Tråkigt” 
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Medan man 2 talar skakar man 3 lätt på huvudet och ser upp och ner med blicken.. Samtalet 

avtar i ca 5 sekunder varpå man 3 ser runt i rummet, vaggar fram och tillbaka, upp och ner 

och slår ihop sina händer framför kroppen. Man 3 säger slutligen ”sånt är livet” medan man 2 

smeker sin ena hand med den andra. 

Under samtalets gång spelas musik i bakgrunden och man 2 ligger hela tiden kvar i stolen. 

Därefter visas en stillbild där vi ser en rakborste och en rakkniv ligga på ett vitt tyg med blåa 

smala ränder. På nedre delen av bilden är det en blå, rektangulär banner med den vita texten 

”Vaccin gå inte heller att köpa med likes. Bidra med pengar på Unicef.se så är du med och 

räddar barns liv.” På högra sidan av bannern står det Unicef med vit text samt en vit cirkel 

med konturerna av två huvuden och blad som omger halva cirkeln. 

Samtidigt som vi ser bilden hör vi en röst som läser upp texten som står i bannern. När rösten 

kommer till orden ”köpa med likes” så framträder tre vit- och blå tummen-upp -bilder som 

läggs på hög. 

Plan Sverige - “Visste du att…” 

Filmen börjar med att olika scener visas väldigt snabbt och vi har därför delat in denotationen 

i en beskrivning av varje scen för sig. Varje scen är en stillbild som skymtar förbi i ett snabbt 

tempo. 

Scen 1: I den första syns en flicka med långt, mörkt hår som håller händerna för ansiktet i 

mitten av bilden. Hon har en vit skjorta på sig och vi ser bara hennes överkropp. I bakgrunden 

kan vi urskilja en bänk med tre stolar bakom sig. Väggen bakom är gul nedtill och vit upptill. 

Scen 2: I nästa scen syns en flicka som står vänd mot kameran utan att se in i den. Hon står 

mot en svart skrivtavla med symbolerna “(20+14)” skrivna i vitt över ett vitt streck. Framför 

henne, med ryggen vänd mot oss som betraktare, och med ansiktet vänt mot flickan, står en 

man med vit skjorta. Han lutar sig mot tavlan och har vänsterhanden några decimeter till 

vänster om flickans huvud och högerhanden har han placerat en bit över flickans huvud. 

Flickan ser ut att titta mannen i ögonen. 

Scen 3: I den tredje scenen ser vi en flicka som står framför en person i vit skjorta. Flickan är 

vänd mot kameran men tittar till vänster. Personen bakom flickan har sina händer över flick-

ans mun och hon har i sin tur lagt sina händer över den andra personens. Fingrarna är böjda, 

som om hon är på väg att ta bort personens händer. 

Scen 4: I nästa scen syns den första scenen en gång till, med flickan som sitter med händerna 

för ansiktet. Sedan visas en ny scen där en mörkhårig flicka syns till vänster i förgrunden. 

Hon har en ljusblå skjorta på sig, håret uppsatt i en knut i nacken samt ett örhänge som syns. 
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Flickan är vänd mot kameran men har vänt ansiktet lite nedåt till höger. Bakom flickan, till 

höger i bild, står en man med stort svart hår och vit skjorta på sig. Han har placerat sin ena 

hand på flickans axel, som om han håller i henne och han har blicken fäst på hennes huvud. 

Bakom flickan syns en världskarta på den vita väggen och den tar upp ungefär halva bakgrun-

den. Till vänster bakom mannens huvud syns hälften av en gradskiva i trä. 

Scen 5: Den femte scenen föreställer en flicka iklädd ljusblå skjorta, ljusgrå kjol och svarta 

skor med vita skosnören. Hon har långt svart hår som är utsläppt. Hon sitter i profil från ka-

meran, med knäna uppdragna, vilar ena armen på låren och den andra armbågen vilar på ena 

knät. Hon har ena handen för pannan och har blicken mot marken en bit fram. Flickan sitter 

på några rötter, som kommer ner bakom henne till vänster i bild. Bakom henne, till höger syns 

en mindre, sluttande bergsvägg. 

Scen 6: I den sjätte scenen syns den första flickan med händerna för ansiktet en gång till, 

denna gång är flickan närmare i bild och hennes huvud har zoomats in. 

Scen 7: I förgrunden i nästa scen syns vad som kan tolkas som en man på grund av kropps-

formen. Vi kan endast se hans torso och en del av ansiktet, näsa och mun, som är vänt med 

sidan av kroppen mot kameran. Mannen har en vit, kortärmad skjorta på sig. Framför honom, 

men bakom honom från betraktaren sett, syns en flicka med brunt hår och vit skjorta. Mannen 

håller upp en stor del av flickans hår. Flickan ansikte är vänt snett mot kameran så att vi kan 

se hennes ansiktsuttryck. Ögonen är ihopknipna och munnen är halvt öppen så att vi kan se 

hennes tänder. Mannen och flickan är placerade i bilden mitt och bakom dem ser vi en ljusgul 

vägg och ett fönster eller en dörr med en grön karm. 

Scen 8: Efter denna scen blir bilden svart och texten ”Visste du att…” syns i vitt i bildens 

nedre vänstra hörn. Sedan flimrar lite ljus förbi och en ny scen visas. 

Scen 9: I denna scen ser vi en person med kroppen vriden bort från kameran till vänster i bild. 

Personen har en svart skinnjacka på sig, med en grå huva över huvudet, vilket gör att vi inte 

ser personens ansikte. I mitten av bilden syns en flicka med långt svart hår och en vit skjorta 

på sig. Hon står med vänd mot kameran med kroppen och ansiktet och blicken är riktat mot 

personen. Flickans mun är halvöppen så att tänderna syns. Personen har ett grepp om flickans 

skjorta, vid skjortans hals. Bakom människorna är en beige vägg och i bildens nedre högra 

hörn ser vi en planka med tre krokar på, som sitter fast på väggen. 

Scen 10: I den tionde scenen ser vi en flicka med långt halvmörkt hår och hon har en mörkblå 

tröja över en vit skjorta. Flickan står vänd mot kameran och har lagt ena armen runt kroppen 

så att den vänstra handen vilar på den högra axeln. Hon har huvudet böjt ner i armbågen så att 
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vi inte kan se hennes ansikte. I bakgrunden kan vi urskilja en bänk med en stol bakom, samt 

en vägg som är gul nedtill och vit upptill. 

Scen 11: Nästa scen visar en flicka med ljust hår som sitter i en trappa. Vi ser henne snett 

ovanifrån och hon och trappan är till vänster i bild. Bredvid henne till vänster ser vi en tegel-

vägg och till höger ser vi ett golv som skiftar i ett rosa ljus. Flickan har en mörk, blå tröja på 

sig, med en vit krage och hon har bara ben. Hon sitter med armbågarna vilandes på knäna och 

händerna för ansiktet. 

Scen 12: Den tolfte scenen visar en flicka i närbild. Hennes ansikte tar upp en tredjedel av 

bilden på vänster sida och hennes svarta, lockiga hår tar upp merparten av den resterande bil-

den. Flickan tittar rakt in i kameran, hon har tårar som rinner nerför hennes kinder och en 

stängd mun. Flickan har en svart tröja på sig och vi kan urskilja att hennes hand syns i det 

nedre, högra hörnet, som att hon håller upp den. 

Scen 13: I nästa scen blir bilden återigen svart med vit text till vänster och gulaktiga ljussken 

som flimrar förbi i bakgrunden av bilden, från höger till vänster. Det står ”Varje sekund blir 

fyra flickor i världen utsatta för övergrepp i skolan?” 

Scen 14: I den fjortonde scenen syns en flicka i förgrunden och hon ser ut att sitta ner på gol-

vet. Hon har en vit skjorta på sig och brunt, långt hår. Det ser ut som att hon sträcker kroppen 

framåt, mot kameran. Bakom henne står en person som ser ut att vara en man och vi ser en-

bart hans kropp men inte ansiktet. Mannen sträcker sig fram efter flickan. I bakgrunden är det 

gula väggar, en matta på ett trägolv samt ett bord med en gul duk på. Vi ser även ett fönster 

bakom personerna på bilden. 

Scen 15: Nästa scen visar ännu en gång en svart bakgrund, med vit text i det nedre, vänstra 

hörnet. Texten lyder ”Det måste vi stoppa!”. Vi kan återigen se gulaktiga ljussken som flimrar 

förbi från höger till vänster. 

Scen 16: Sedan visas texten ”Anta min lag” och ”www.minlag.se” samt organisationen Plan’s 

blåa logotyp. Bildens bakgrund är svart men texten ”min lag” har en mörkrosa, rektangulär 

bakgrund. 

Filmens bakgrundsljud består av lugn pianomusik och vid vissa tillfällen kan vi urskilja lågt 

viskande röster som smälter ihop med musiken. 

Plan Sverige - #förhenne 

Scen 1: I början av klippet ser vi en ung tjej se rakt in i kameran med ett neutralt ansiktsut-

tryck. Bakgrunden är mörk. Bilden visar hennes ansikte och strax nedanför axlarna. Hon har 
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uppsatt brunt hår, bruna ögon, ljus hy och säger “jag fick min första dotter när jag var elva 

år”. 

Scen 2: Därefter byts scenen och en blond tjej med blå ögon och ljus hy framträder. Hon har 

en likgiltig blick och säger “min syster blev könsstympad på hennes sjuårsdag”. Bakgrunden 

är densamma. 

Scen 3: I nästa scen får vi se en kille, med bruna ögon och mörk hy, sitta på en pall. Han har 

en keps och ett rosa armband runt handleden. Bakgrunden är samma mörka färg som i de tidi-

gare scenerna men nu kan vi även se en vit vägg uppenbara sig bakom det mörka. Framför 

den vita väggen står två ställningar på varsin sida om det mörka. Till vänster och höger om 

killen står två respektive en lampa som lyser mot killens ansikte. Vi kan se hela hans över-

kropp och ned till mitten av smalbenen. Han sitter med händerna ihopflätade. Han ser ner för 

att sedan se in i kameran med en neutral blick samtidigt som han säger “mina föräldrar tving-

ades gifta bort min syster för att lösa en skuld”. 

Scen 4-13: I de följande tio scenerna framträder ytterligare åtta personer, en kille och åtta tje-

jer med olika etniciteter som även de ser in i kameran med en neutral blick samtidigt som de 

talar. En av dessa åtta tjejer framträder i scen två. Under varje scen framträder en person och 

säger en mening var: 

“Förut visste jag inte hur situationen såg ut” 

“Men att det här är verkligheten” 

“För så många flickor runt om i världen” 

“Men nu vet jag” 

“Därför gick vi ihop” 

“Fjorton personer” 

“För att ta ställning för flickors rättigheter” 

“Tillsammans med Plan” 

“För tillsammans kan vi göra skillnad” 

“Tillsammans med er kan vi göra skillnad” 

Scen 14-16: Därefter följer tre scener varav en kille och två tjejer höjer sin högra knytnäve 

med handryggen mot kameran. På deras handleder sitter ett rosa armband med texten 

”because I’m a girl”. Under varje scen framträder en av dessa personer som ser in i kameran 

med en neutral blick och säger samma mening “jag bär det här bandet”. 

Scen 17-21: De följande fem scenerna ser vi fyra olika tjejer som ser in i kameran med neutral 

blick samtidigt som var och en säger: 
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“För att visa att jag har tagit ställning” 

“Gör det du också” 

“För henne” 

“För henne” 

“För henne” 

Scen 22: Filmklippet avslutas med att vi får se en mörk bakgrund med lampor riktade mot en 

pall som finns i mitten av bilden. Först framkommer texten #förhenne för att sedan ersättas 

med Stöd Plan Sverige i kampen för flickors rättigheter Plansverige.org/forhenne. Längst ner 

i högra hörnet dyker en blå ruta upp. Rutan består av en vit ring med en streckgubbe i och 

under ringen står det med vit text ”Plan För och med barn”. 

Lugn musik börjar spelas åtta sekunder in i filmklippet för att sedan, efter 33 sekunder in i 

filmklippet, övergå till musik med snabbare tempo. 54 sekunder in i filmklippet börjar musi-

ken tona ut för att sedan övergå till snabbt tempo 57 sekunder in i klippet. Musiken stoppar 

fyra sekunder innan filmklippet är slut. 
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