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Sammanfattning 
Denna studie syftar att undersöka hur en svensk stiftelse genom ett filmkoncept för sociala medier kan  
nå en svår målgrupp. Studien har utgått från ett verkligt behov och samarbete med stiftelsen Håll  
Sverige Rent.  

Stiftelsen upplever ett problem att nå unga vuxna i åldrarna 16-29 år där känndeomen om både 
stiftelsen och dess verksamhet är låg. För att göra dem uppmärksamma om olika nedskräpningsfrågor 
har ett filmkoncept som ska fungera i sociala medier utformats. En förstudie gjordes för att få ett grepp 
om verksamheten och liknande koncept, för att sedan övergå till en designprocess i åtta steg. De första  
stegen innebar att definiera mål, resurser och framgångsrika faktorer hos andra aktörer. Därefter togs  
ett flertal koncept fram som sedan värderades för att komma fram till ett att arbeta vidare med.  
Utvecklingen av det slutgiltiga konceptet innefattade att ta fram en karaktär, ett manus, en storyboard  
och ett scenario. Dessa användes sedan för att utforma ett praktiskt exempel som kunde värderades av  
personer inom målgruppen.  

Studiens resultat blev ett filmkoncept som ska fungera som en mall anpassad för stiftelsen Håll Sverige  
Rent. Konceptet är framtaget för gällande målgrupp och ska kunna öka deras medvetenheten kring  
nedskräpningsfrågor. I filmkonceptet anpassas språket till målgruppen och situationen, vilket är ett  
måste för att nå fram med budskapet. Filmens innehåll är optimerat för att inte förlora tittarnas  
uppmärksamhet. Istället för att försöka förmedla så mycket fakta som möjligt ligger fokus på att skapa  
konsumentengagemang genom en film av varumärkesbyggande karaktär.  



Abstract 
This study aims to investigate how a Swedish foundation can reach a difficult target group through a  
film concept for social media. The study has been based on a real need and in cooperation with the  
foundation Håll Sverige Rent.  

The foundation experiences a problem reaching young adults aged 16-29 with low knowledge of both 
the foundation and its activities. To make them aware of various litter issues, a film concept for social 
media has been designed. A pilot study was first made to get an understanding of the business and 
other similar concepts. After that a design process in eight steps followed. The first steps involved  
defining goals, resources and successful factors among other actors. Subsequently, several concepts  
were developed and evaluated in order to decide which one to continue working on. The development  
of the final concept included developing a character, a script, a storyboard and a scenario. These were  
then used to design a practical example that could be valued by people within the target group. 

The study resulted in a film concept which will serve as a template for Håll Sverige Rent. The concept is  
designed for young adults and should be able to increase their awareness of littering issues. In the film  
concept, the language is adapted to the target group and the situation, which is a must to be able to  
reach out with a message. The content of the film is optimized to not lose the viewer’s attention.  
Instead of conveying as much facts as possible, the main focus is on creating consumer engagement  
through a film with a character designed for the brand. 
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1. Inledning
Hållbarhet är ett ämne som uppmärksammas allt mer och rör alla i vårt samhälle. Det finns tre olika 
aspekter av hållbarhet man brukar prata om: ekonomisk, social och ekologisk 〒Nationalencyklopedin, 
u.å.→. Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har att göra med jordens ekosystem. För ekologisk
hållbarhet är det är viktigt att produktionen av varor och tjänster inte kompromissar med ekosystemets
bärförmåga och att naturen kan återskapa de uttagna resurserna 〒KTH, 2018→.

Nedskräpning är ett problem med stora konsekvenser i samtliga hållbarhetsaspekter. Det skadar 
miljön, kostar pengar och skapar otrygghet i samhället. Nedskräpning skadar den lokala miljön och i 
förlängningen även den globala. Områden förfulas, onaturliga ämnen sprids och djur tar skada. Pengar 
som används för att städa upp efter lämnat skräp hade kunnat användas till andra saker om alla tog sitt 
ansvar. Att nedskräpning skapar otrygghet i förlängningen är visat genom att nedskräpade miljöer 
exempelvis leder till klotter och skadegörelse. Skräp är en produkt av dagens konsumtionssamhälle 
och nedskräpning är ett felaktigt beteende 〒Håll Sverige Rent, u.å.a→. 

Rågsjö Thorell 〒2018→ beskriver hur konsumtionssamhället har påverkats av det ökade användandet av 
sociala medier. Konsumenterna spenderar en stor del av sin tid online, varför marknadsföring på 
sociala medier blivit nästintill oumbärligt för ett varumärkes överlevnad. På sociala medier, till skillnad 
från traditionella medier, kan vem som helst skapa, kommentera och sprida innehåll genom aktivt 
deltagande eller passivt lyssnande 〒Meerman Scotts, 2010→. Företag har idag inte samma kontroll över 
hur deras varumärke uppfattas, utan hur varumärket uppfattas utgörs istället av en samproduktion med 
konsumenterna 〒Ström & Vendel, 2018→. Effekterna av detta kan bli ökat konsumentengagemang och 
∵gratis∫ marknadsföring, men även mindre kontroll över utvecklingen. 

Innehåll i sociala medier kan ta olika former, exempelvis text, bild och film. Craig 〒2018→ 
uppmärksammar att marknadsföring via film är ett fenomen som blivit allt vanligare. Det ger möjlighet 
att inspirera, framkalla och tillgodose behoven hos publiken på ett verkligt och autentiskt sätt. Ett 
varumärke är inte en strategi på ett papper utan behöver bli mer levande. Film kan göra det som 
endast text inte kan göra själv. Det skapar en omedelbar, verklig och autentisk anslutning med 
publiken, som dessutom ofta kan ge reaktioner och kommentarer i realtid. 

1.1 Syfte 
Syftet med rapporten är att skapa ett filmkoncept för sociala medier där olika nedskräpningsfrågor 
enkelt och effektivt belyses för unga vuxna. Som en del av konceptet ska även ett praktiskt exempel 
utformas.  

För att svara på syftet kommer två frågeställningar användas. 
○ Hur kan ett filmkoncept för sociala medier utformas för att öka medvetenheten kring

nedskräpningsfrågor hos unga vuxna?
○ Hur kan ett budskap på ett effektivt sätt kommuniceras genom ett filmkoncept?

1.2 Avgränsning 
För att få ett tydligt uppdrag kommer ett samarbete att ske med stiftelsen Håll Sverige Rent. De har 
själva uppmärksammat ett problem med att nå ut till ungdomar och unga vuxna i åldrarna 16-29. Utifrån 
detta har de efterfrågat ett filmkoncept där konsekvenser av och lösningar på olika 
nedskräpningsfrågor enkelt beskrivs. De önskar en film på cirka 30 sekunder som beskriver 
nedsräpningsfrågor på ett sätt som väcker intresse hos målgruppen. Filmkonceptet ska fungera som en 
mall för stiftelsen där det beskrivs hur filmen är uppbyggd för att på bästa sätt attrahera målgruppen 
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och effektivisera budskapet. Mallen är utformad för att fungera för Håll Sverige Rents Instagram och 
Facebook, då dessa kanaler är de som används mest och är lämpliga för uppdraget. På grund av 
begränsad tid för projektet valdes Östergötland som geografiska avgränsning. För det praktiska 
exemplet har nedskräpningsfrågan ∵Fimpar∫ valts och nödvändig information och fakta rörande ämnet 
kommer att hämtas uteslutande från Håll Sverige Rent. Just nu finns ingen plan över vilka resurser som 
kan avvaras hos stiftelsen vid eventuellt implementering av filmkonceptet. Därför kommer projektet 
utgå från våra egna resurser i form av tid, budget och befintliga komponenter.  
 
1.2.1 Håll Sverige Rent 
Håll Sverige Rent är en svensk icke-vinstdrivande stiftelse som genom opinionsbildning arbetar för att 
verka mot nedskräpning, med återvinning och för ökad miljömedvetenhet. De tror att 
nedskräpningsfrågan fungerar utmärkt som en pedagogisk utgångspunkt för att skapa en förståelse för 
mer komplexa miljöfrågor. Nedskräpning är något som man själv kan göra något åt. Genom att ta 
ansvar för vår närmiljö och förstå vad vi själva har för roll i det hela ökar sannolikheten att vi utvecklar 
en hållbar livsstil. Håll Sverige Rent riktar sig till alla i samhället, allt från förskolebarn till kommuner. För 
att förmedla sitt budskap använder de sig av olika strategier, exempelvis i form av kampanjer, 
aktivitetsdagar och arbete i digitala medier 〒Håll Sverige Rent, u.å.b→. 
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2. Teoretiskt ram

2.1 Digital strategi 
Jerry Silfwer 〒2016→, PR-konsult och digital strateg, förespråkar i en intervju för Sveriges  
Kommunikatörer en övergripande digital strategi i syfte att ge ett helhetsgrepp över  
användarupplevelsen, vilket över tid kan generera ett community av konsumenter som delar intresse.  
Silfwer beskriver uppbyggnaden av en digital strategi i flera steg. Han menar att steg 1 är att formulera  
teser gällande hur den digitala strategin ska hjälpa verksamheten för att nå ett övergripande mål. Steg  
2 innebär att undersöka resurser i form av tid, budget och befintliga komponenter. I steg 3 bör en  
grundlig konkurrentanalys göras för att utse vilken infallsvinkel som gynnar verksamheten och  
samtidigt är relevant för målgruppen. I det här steget kan faktorer som målgrupp, tonalitet och kanal  
utredas.  

Efter att ha utvecklat ett tydligt koncept bör organisationen enligt Silfwer 〒2016→ utreda vad som krävs  
för att implementera denna. En indikation på vilken kanal, tonalitet och vilket innehåll som bör väljas  
kan fås genom att testa bland annat engagemang.  

Dave Chaffey och Fiona Ellis-Chadwick 〒2019→ beskriver fyra steg för att skapa effektiv digital  
marknadsföring. Dessa steg är följande: utveckla en process för den digitala marknadsstrategin,  
kundsegmentering, targeting och positionering. Att utveckla en strategi för en specifik målgrupp  
involverar att första definiera denna för att sedan specificera hur värde ska levereras genom tjänster  
och produkter. Chaffey och Ellis-Chadwick understryker även vikten av begreppet eng. online value  
proposition 〒OVP→ för digitala strategier. OVP handlar om hur en upplevelse för ett varumärke levereras  
online genom bland annat innehåll, visuell design, interaktivitet, delning och eng. rich media . Tribune  
Publishings 〒u.å.→ förklarar rich media som   en digital marknadsföringsterm för en annons som innehåller  
avancerade funktioner som video, audio eller andra element som uppmuntrar tittare att engagera sig i  
innehållet. Hur ett filmkoncept för sociala medier upplevs handlar på så sätt till viss del om hur  
engagerade konsumenterna är i varumärket och det specifika innehållet. 

2.2 Konsumentengagemang 
Centralt i processen att utveckla en relation mellan konsument och företag är konsumentengagemang  
〒Brodie et al., 2013→. Inom begreppet finns kognitiva, emotionella och beteendemässiga dimensioner 
〒Patterson, P., Ting, Y., & de Ruyter, K., 2006→. Den kognitiva dimensionen beskrivs som konsumentens  
nivå av koncentration i interaktion med företaget 〒Hollebeek, 2011→. Den emotionella dimensionen  
definieras som konsumentens nivå av positiva affektioner till företaget vid interaktion. Här ingår att  
identifiera sig med varumärket genom att exempelvis känna stolthet i att associeras med det eller ha  
passionerade känslor gentemot det 〒Hollebeek, 2011→. Den beteendemässiga dimensionen beskriver  
vilken nivå av tid, energi och ansträngning konsumenten lägger ner på interaktioner till företaget.  
Dessa tre dimensioner graderar gemensamt vilken nivå av konsumentengagemang en konsument har i  
relationen till ett företag 〒Patterson et al., 2006→. 

Eng. call to action är ett begrepp som används inom marknadsföring och är en instruktion till publiken  
som är designad för att framkalla omedelbar respons 〒Eisenberg, 2006→. Detta görs ofta med hjälp av  
ett verb som förklarar vad det är som ska göras, exempelvis ∵köp nu∫, ∵ta reda på mer∫ eller ∵besök en  
affär idag∫. Online kan en call to action vara en knapp, text eller grafiskt element som leder användaren  
vidare. Tara Hornor 〒2012→, skribent inom marknadsföring, menar att call to actions är en av de  
viktigaste elementen för en kampanj och måste alltid vara anpassad till den aktuella kampanjen. Då  
konsumentengagemang delvis handlar om interaktion med företaget kan call to actions bli en  
påverkande faktor i uppbyggandet. För att skapa engagemang hos konsumenterna behöver man 
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också prata ett språk som når fram till dem på rätt sätt.  
 

2.3 Retorik 
Förmågan att driva en saklig, trovärdig och engagerad argumentation är viktigt för att nå fram med sitt 
budskap 〒Frank, 2010→. Detta kan göras genom att i olika utsträckning använda sig av retoriska medel, 
så som ethos, pathos, logos och elocutio.  
 
2.3.1 Ethos 
Ethos handlar om att argumentera genom en karaktär. Det rör ofta frågor om etik och moral, bra eller 
dålig karaktär, traditioner eller humanitära aspekter. Talarens egna framtoning, sakkunskap och 
trovärdighet är det viktigaste i skapandet av ethos 〒Frank, 2010→.  
 
2.3.2 Pathos 
Pathos handlar om att argumentera med hjälp av känslor. Genom att anspela på exempelvis kärlek, 
trygghet eller rädsla kan talaren föra en argumentation 〒Frank, 2010→. Till Pathos hör konkretioner som 
exempel, liknelser och metaforer. Dessa är lätta att relatera till känslomässigt och kan med fördel 
användas för att presentera abstrakta ämnen eller fakta så konkret och levandegörande som möjligt för 
att känslor och engagemang skapas hos mottagaren 〒Kivistö, 2007→.  
 
2.3.3 Logos 
Logos handlar om att argumentera med hjälp av förnuft. Det handlar ofta om nyttofrågor, att något 
exempelvis är billigt, effektivt eller hållbart, och innehåller ofta fakta, statistik och logiska resonemang 
〒Frank, 2010→. 
 
2.3.4 En balans av ethos, pathos och logos 
Att hitta en balans av ethos, pathos och logos är nödvändigt i de flesta situationer. För mycket logos 
kan uppfattas tråkigt, för mycket pathos kan ge ett oseriöst intryck och för mycket ethos kan bli 
outhärdligt präktigt. Frank 〒2010→ menar att minst ett logosargument och minst ett ethos- eller 
pathosargument skapar en balans. Samtidigt menar hon vidare att det viktigaste är att välja argument 
utifrån målgruppen så att den blir övertygad. 
 
2.3.5 Elocutio 
Hedlund och Johannesson 〒1993→ förklarar att elocutio är den del av retoriken som handlar om att hitta 
det ∵rätta∫ språket. Att läsa något kan vara krävande, vilket gör att åhörarna måste stänga ute andra 
intryck och tankar för att kunna följa tankegången i texten. Att göra det lätt för människor att läsa är 
därför ett måste. Hedlund och Johannesson understryker att ett sätt att göra texten förståelig är att få 
den att kännas kort. Långa texter gör att människor blir uttråkade, irriterade och trötta. Antalet skrivna 
ord är inte det viktiga, utan det handlar om känslan. En kort text kan kännas lång och en lång text kan 
kännas kort. I en text kan många ord strykas, ord som inte har någon betydelse för textens mening eller 
som inte är nödvändigt för åhörarna att veta. Texten ska kännas kort, samtidigt som den ska vara både 
klar och tydlig.  
 
Förutom att hitta det ∵rätta∫ språket förklarar Hedlund och Johannesson att det även ska vara 
passande. Språket ska alltså anpassas både till situation, ämne och åhörarna. Forsberg 〒2013→ lyfter 
fram att talesättet ∫Tala till bönder på bönders vis∫ bygger på grundtanken att man ska anpassa sitt 
budskap och framförande efter mottagarnas förutsättningar. Retorikprofessor Anders Sigrell 〒2008→ 
hävdar att vi i alla kommunikationssituationer väljer perspektiv samt att dessa val bör baseras på en 
strävan efter att se världen gemensamt med mottagaren.  
 

4



 

2.3.6 Retorik för att nå genom bruset på sociala medier 
Koch 〒2018→ beskriver konkurrensen i sociala medier som mer utmanande än i de traditionella. Oändligt 
många avsändare bestående av både företag, kattfilm-skapare och nyhetssajter konkurrerar om 
målgruppens uppmärksamhet på olika plattformar. Detta beskriver Koch som ett brus och presenterar 
sedan några knep för hur man kan nå ut genom det. Det första handlar om att anpassa innehållet efter 
kanalen. Koch menar att det idag inte finns några tydliga gränser mellan jobb- och privatliv, vilket gör 
att du kan nå samma målgrupper i olika kanaler och kontexter och därmed behöver anpassa 
budskapet noggrant. Det är dock viktigt att fortfarande hålla samma tonalitet genom samtliga kanaler 
för att skapa igenkänning. Ett annat knep handlar om att använda retoriska verktyg i sociala medier. 
Där sammanfattar Koch de viktigaste punkterna ur retorikkonsulten Serena Mon de Viennes 
föreläsning ∵Retorik för Sociala Medier∫. 〒1→ Ge alltid dina läsare svaret på frågan ∵What’s in it for me?∫ 
genom att erbjuda ett mervärde som fångar deras uppmärksamhet tidigt i inlägget. 〒2→ Skippa 
transportsträckan där innehållet beskrivs och börja istället direkt med innehållet. 〒3→ Använd humor där 
det passar genom exempelvis självironi, överdrifter eller genom att bryta välkända mönster. 〒4→ 
Implementera klassiska retoriska medel i form av exempelvis frågor, parafraser eller anaforer.  
 
2.3.7 Retorik i digitala medier 
Otto Fischer 〒2004→ beskriver förmågan att fånga och behålla publikens uppmärksamhet som den 
största utmaningen med explosionen av digitala medier. På internet kan var och en, oavsett grad av 
ekonomiska medel och tekniska kunskaper, nå ut med sitt budskap på i princip samma villkor som 
resursstarka aktörer. Seriösa och prestigefulla aktörer kommer att samexistera med oseriösa och rent 
amatörmässiga. Chansen att målgruppen spontant hittar till innehållet är liten, varför parallella kanaler 
behöver användas för att leda in dem 〒Fischer, 2004→. Förut kunde kollektiva uppfattningar förväntas 
hos publiken, men idag är det mer sällsynt att ha förstahandskännedom om publiken vilket gör det 
svårt att kartlägga deras vitt skilda uppfattningar, erfarenheter och värderingar. En betydelsefull del av 
digitala medier består idag av rörliga medier, vilket kan användas på olika sätt för att fånga publikens 
uppmärksamhet. 
 

2.4 Rörliga medier 
I Stams 〒2016→ arbete angående rörliga medier och lärande förklarar hon begreppet filmiska element 
med hjälp av Metz och Nordmarks teorier. Hur berättande sker karakteriseras med de komponenter 
som används vid själva utformningen av berättandet. Elementen innefattar både hur man ser saker och 
vad man hör. Metz nämner bildkomposition, kameravinklar, klippning, bildutsnitt, kamerarörelser, ljud 
och musik som några av dessa. Andra element som man ser i bild, exempelvis klädsel, miljö, rekvisita 
och karaktärer, kallas istället för filmade element. Vad som gör filmen annorlunda jämfört med andra 
uttrycksmedel är enligt Nordmark närbilden, bildvinkeln och montaget. Nordmark förklarar vidare att 
montaget gör det möjligt att delar av en berättelse filmas och sedan kan kombineras på olika sätt.  
 
2.4.1. Kameravinklar 
Dahlgren 〒2004→ menar att det genom kameravinklar, d.v.s. vilken höjd och vilket avstånd man filmar 
från, går att variera uppfattningen av bilden och motivets storlek. Han menar vidare att olika bildutsnitt 
kan förändra motivets storlek i förhållande till bilden. Båda dessa verktyg kan användas för att göra 
bilden mer intressant för tittaren 〒Dahlgren, 2004→. 
 
2.4.2 Ljud 
I film kan ljud i form av berättarröst, musik och ljudeffekter användas för att förstärka information och 
koncentrera fokus. I en film med lite grafisk information kan ljud hjälpa till att framföra storyn. Att 
presentera information med hjälp av en berättarröst istället för text underlättar dessutom för tittaren att 
ta in både bilder och ord samtidigt. Viktigt är dock att se till att bild och ljud hör ihop och är synkade för 
att inte ge motsatt effekt 〒Eriksson & Ottosson, 2012→.  

5



 

2.4.3 Karaktärer 
Första steget i att skapa en rolig karaktär är enligt Evan S. Smith 〒2009→ att reda ut vad ens första idé 
om karaktärens drag var. Varför och hur kändes den rolig? Andra steget är att djupare definiera 
karaktärens fysiologiska, sociologiska samt psykologiska egenskaper i syfte att ge en mer heltäckande 
beskrivning av karaktären. Detta görs genom att utforska flera specifika attribut som kan ge ledtrådar 
till karaktärens personlighet. Inom fysiologiska egenskaper kan attribut som kön, ålder och 
framträdande undersökas. Inom sociologiska egenskaper berörs bland annat social klass, 
relationsstatus, utbildning, familjehistorik, ras, politik och fritidsaktiviteter. Inom psykologiska 
egenskaper ingår attributen moral, ambitioner, frustrationer, temperament, attityd, komplex och IQ. Det 
är upp till manusförfattaren att avgöra vilka drag som är relevanta och viktiga att utveckla för den 
specifika produktionen. För att öka graden humor kan ett knep vara att göra karaktären motsägelsefull 
till sin omgivning. Detta skapar en spänning som gör att karaktären känns fräsch och distinkt. En tydlig 
beskrivning av karaktären underlättar fortsatt arbete då det blir tydligare hur och varför den reagerar 
som den gör i olika situationer. Denna karaktär kan också vara en av beståndsdelarna när det kommer 
till att bygga upp en identitet för varumärket.  
 

2.5 Varumärkesidentitet i film 
Wheeler 〒2012→ förklarar hur bra filmer för varumärken berättar historier, förkroppsligar ett varumärkes 
röst, engagerar konsumenter och bygger en gemenskap - allt inom två minuter. Paul Pierson, Design 
Director på Carbone Smolan Agency, beskriver att ∵Video brings dramatic new depth to how brands 
can express themselves∫ 〒refererad i Wheeler 2012→. Att kommunicera varumärkets röst snabbt med 
autenticitet, förenkla komplexa ämnen genom storytelling och animation och att använda de bästa 
berättarteknikerna för att skapa en personlig koppling till publiken är några av de saker Carbone 
Smolan Agency tänker på när de skapar varumärkesbyggande filmer. Att visa varumärkets personlighet 
och att skapa kamratskap, exempelvis genom att ha med publiken själva, är också viktigt. Hur man 
skapar en film för ett varumärke presenterar Wheeler i en checklista på sex punkter där de två första 
punkterna är att 〒1→ optimera de 15 första sekunderna av filmen och 〒2→ inkludera ∵call to actions∫ i 
filmen.  
 

2.6 Film i kortformat för hållbarhetskommunikation 
Baserat på Servaes mall för hållbarhetsbedömning 〒Servaes et. al., 2012→ har Bryan Ogden 〒2015→ 
skapat en handbok för hur man tar fram ett grundläggande format för en kortfilm som behandlar ämnet 
hållbarhet. Handboken beskriver råd angående planering och produktion för en sådan typ av film på ett 
enkelt och lättförståeligt sätt. Handboken beskriver fyra huvudsakliga steg: planering, produktion, 
redaktionellt arbete och publicering, som i sin tur bryts ner i mindre steg. Nedan sammanfattas de tre 
första stegen. 
 
2.6.1 Planering 
Planeringsfasen innehåller det förberedande arbetet inför skapandet av film. Ogden 〒2015→ förklarar att 
det första som ska göras är att samla in data som är relaterat till det aktuella ämnet. Det kan exempelvis 
vara genom att se korta filmer som behandlar samma hållbarhetsfråga eller genom att läsa andra 
handböcker om hållbarhet. Att göra research på sitt ämne understryker Ogden är bra för att generera 
idéer. I planeringsfasen ingår även att prata med människor som kan ha ett intresse för den aktuella 
hållbarhetsfrågan, för att få reda på hur det påverkar dem personligen och vilka som kan tänka sig att 
vara med i projektet. Att prata med experter om deras idéer om vad som kan skapa en effektiv film om 
hållbarhet ger också betydelsefulla insikter för arbetet.  
 
I planeringsfasen ska en tydlig idé om vad som ska sägas och visas i filmen formuleras. Det korta 
formatet begränsar filmens innehåll, därför understryker Ogden vikten av att göra en plan, skriva ett 
manus och definiera vilka det är som kommer att se på filmen. Då filmen är kort ska den fungera som 

6



 

en teaser och visa var intresserade personer sedan kan hitta mer information om ämnet. I 
planeringsfasen ingår även att bestämma filmens räckvidd, både den geografiska räckvidden och i 
vilka sammanhang den kommer att visas.  
 
2.6.2 Produktion 
I produktionsfasen behöver resurserna klarläggas. Resurserna innefattar tid, budget, kompetens inom 
projektteamet men även utrustning, exempelvis om det behövs en professionell kamera eller räcker 
med en mobilkamera. I detta steg behöver platser, miljöer och camera framing fastställas. Om filmen 
ska filmas inne eller ute påverkar ljuset och är därför något som bör funderas över. Ogden 〒2015→ lyfter 
fram att det gäller att fundera över hur platserna och människorna kan användas för att berätta en 
historia. När ovan nämnda faktorer är fastställda kan projektet dra igång på riktigt. Innan filmningen är 
det till hjälp om en lista över personer och platser finns, att kameravinklar har skissats ner och att tid, 
plats, människor, utrustning, och kamerashots är schemalaggda.  
 
2.6.3 Redaktionellt arbete 
När allt har filmats är målet att filmen ska bli färdigställd, enkel att förstå och välproducerad. Att se på 
materialet och få en överblick är ett första steg, för att sedan ta bort onödigt material och välja det 
material som förmedlar originalbudskapet bäst. Vad det ska vara för musik till filmen och hur musiken 
ska användas är val som görs i detta steg. Vid slutförandet av filmen är feedback viktigt och extra 
värdefull om den kommer från experter. Filmen bör vara så gott som färdigställd inför feedback-tillfället 
då det annars kan vara svårt för tittaren att föreställa sig hur en halvfärdig film egentligen kommer att 
se ut. Att lämna filmen en stund innan man fortsätter att arbeta vidare med den är också något Ogden 
rekommenderar, då det är uppfriskande för ögonen. När filmen är klar bör hela teamat få se på den en 
sista gång för godkännande.  
 

2.7 Film i sociala medier 
Enligt Oddway 〒2016→ är det första steget i filmprocessen att klargöra vem som tittar och vad som ska 
berättas. Faktorer som påverkar budskapets möjligheter att komma fram är förmågan att väcka känslor 
och underhålla, skapa en röd tråd där syftet framgår tidigt och inspirerar tittaren. De som reagerar på 
eller delar filmen är ofta de som får en känslomässig koppling till materialet. Något som Oddway 〒2016→ 
inte rekommenderar är att lägga upp samma film, i samma format, på alla sina sociala kanaler samtidigt. 
Istället bör innehållet anpassas efter respektive kanal och dess egenskaper. Facebook utmanar den 
annars ledande filmkanalen Youtube genom att autoplaya filmer utan ljud medan besökaren scrollar i 
flödet, vilket gynnar textade filmer. Instagram är det tredje största forumet i Sverige som genom format- 
och tidsbegränsning ställer högre krav på kreativitet och tydlighet i budskap.  
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3. Metod

3.1 Förstudie 
Två olika förstudier kommer göras i syfte att få en helhetsbild över hur stiftelsens sköter sin verksamhet 
på digitala medier idag och för att kartlägga hur liknande filmprojekt för sociala medier kan se ut.  

3.1.1 Analys av Håll Sverige Rents kanaler 
En undersökning av hur stiftelsen använder kanalerna Instagram och Facebook kommer här att göras. 
Vilken typ av inlägg de publicerar, hur de presenterar olika typer av information samt hur de förhåller 
sig till sina grafiska riktlinjer är tre områden som kommer studeras. Att få en översiktlig helhetsbild över 
hur stiftelsen sköter sin verksamhet på sociala medier är nödvändigt för att i senare steg veta vilken 
riktning utvecklingen av konceptet bör ta för att passa verksamheten idag. Detta för att skapa 
igenkänning genom att hålla samma tonalitet i samtliga kanaler 〒se 2.3.6→. 

3.1.2 Fallstudie av filmkoncept i sociala medier 
En fallstudie av typisk samt unik tvärsnittskaraktär kommer göras i syfte att under ett kort tidsintervall 
undersöka ett samtida fenomen i dess verkliga miljö. Resultatet blir typiskt och unikt för just denna 
studie. I fallstudien kommer fyra liknande filmkoncept för sociala medier studeras i syfte att utreda vilka 
strategier de använt, vilka faktorer som fått dem att lyckas eller inte, samt för att få en indikation på 
vilka tekniker som skulle kunna passa studiens syfte. Inför fallstudien ska en research inom området 
göras för att hitta liknande filmkoncept av olika karaktär. Med liknande filmkoncept menas filmer i ett 
kort format som har skapats för att passa flödet i sociala medier. Filmerna behöver inte röra temat 
hållbarhet som studiens syfte, utan det är den bakomliggande strategin och utformningen av filmen 
som är av intresse. Ett antal faktorer som anses viktiga och relevanta kommer tas fram och bli 
utgångspunkter i undersökningen. Undersökning av fenomenet ∵film i sociala medier∫ kommer sedan 
mynna ut i en sammanfattning av viktiga faktorer. De fyra filmkoncepten kommer därefter undersökas 
var för sig och anteckningarna från undersökningen sammanfattas i en tabell. En övergripande 
sammanställning av likheter och skillnader mellan de olika filmkoncepten kommer slutgligen att göras. 
Efter detta görs en djupare analys av hur de olika filmkoncepten förhåller sig till de faktorer Oddway 
menar påverkar ett budskaps möjlighet att nå fram 〒se 2.7→. Slutsaster kan slutligen dras och kommer 
sedan att fungera som hjälp i olika överväganden under utvecklingen av konceptet. 

3.2 Digital enkätundersökning 
För att få en uppfattning om hur uppdragets målgrupp fungerar på sociala medier och vad de har för 
attityd till nedskräpning kommer en digital enkätundersökning genomföras 〒se Bilaga 1→. 
Undersökningen kommer att vara av kvantitativ karaktär då fokuset ligger på att samla in data från en 
så stor del av målgruppen som möjligt för att få en övergripande bild hur målgruppen hanterar videos 
på sociala medier och om de själva skräpar ner, och i så fall varför. Enkäten kommer att skickas ut till 
två segment; studenter vid Linköpings Universitet och ungdomar på fritidsgårdar i Norrköping, för att nå 
personer i alla åldrar samt med demografisk och psykografisk variation inom målgruppen. 
Demografiska faktorer, så som ålder, inkomst, utbildning och sysselsättning, men även psykografiska 
faktorer, så som social klass, livsstil och attityder, är faktorer som kan påverka svarsresultatet. Enkäten 
kommer att stängas när minst 60 svar samlats in eftersom detta anses vara tillräckligt. 

3.3 Designprocess 
En designprocess kommer att användas för att skapa ett strukturerat arbete för utformandet av den 
digitala strategin. Designprocessen följer tio steg, som innefattar allt från definiering av mål till 
utvärdering av praktiskt designexempel. Första delen av processen har skapats med inspiration från 
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Jerry Silwers 〒2016→ första steg i designprocessen för en digital strategi, och resterande delar av 
processen har skapats med med hjälp av Bryan Ogdens 〒2015→ handbok för hur man skapar en film i 
kortformat för hållbarhetskommunikation. Kunskap från teorier i 2.1-2.7 kommer att appliceras för att 
slutligen ta fram ett praktiskt designexempel. Designprocessen kan ses som en modifierad version av 
en typisk designprocess, nedbruten i ett flertal steg för att passa studiens syfte.  

3.3.1 Definiering av mål 
Uppdragets mål och syfte, som enligt Jerry Silfwer är första steget i designprocessen för en digital 
strategi 〒se 2.1→, kommer att diskuteras under en semistrukturerad intervju med två personer från 
kommunikationsavdelningen på Håll Sverige Rent. Frågorna kommer att beröra uppdragets 
övergripande mål, målgrupp och vilket budskap stiftelsen vill förmedla. Detta för att specificera 
uppdragets syfte och avgränsningar.  

3.3.2 Uppfattning av resurser 
Efter att uppdragets mål har definierats kommer projektets resurser klarläggas, vilket som nämnt i 2.1 är 
det andra steget för en digital strategi. Detta för att få en indikation på vilka möjligheter som finns i form 
av tid, budget och kompetens. För att få en uppfattning av resurser i form av tid kommer en 
genomgång av projektets tidsplan att göras. Detta för att veta hur mycket tid som kan läggas på 
förarbetet till konceptet och den praktiska utformningen. Projektets budget kommer därefter kartläggas 
genom att diskutera hur mycket pengar som kan tänkas behövas för att utforma ett filmkoncept. 
Uppfattning av vilken kompetens som behövs för projektet kommer även det att diskuteras. 
Diskussionen kommer främst röra kompetens angående filmproduktion och vilka möjligheter detta 
medför. 

3.3.3 Analys av filmkoncept  
En analys av fyra liknande filmkoncept i sociala medier kommer göras med hjälp av en SWOT-analys. 
Interna faktorer i ett antal filmer från vardera varumärke kommer att studeras för att utmärka styrkor och 
svagheter. Externa faktorer, exempelvis plattformsegenskaper och trender, kommer dessutom ge 
uppfattningar om möjligheter och hot. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot kommer sedan 
sammanfattas under respektive rubrik för respektive filmkoncept. Utifrån dessa kommer relevanta 
styrkor att väljas ut och listas som önskvärt för att ge en tydlig bild över vilka delar inom varje koncept 
som kan vara av intresse för projektet. 

3.3.4 Utveckling av filmkoncept 
Utvecklingen av konceptet handlar om att utifrån den insamlade datan utveckla koncept om hur 
filmkonceptet kan utformas för att effektivt kommunicera stiftelsens budskap till den tänkta 
målgruppen. Detta steg innefattar brainstorming för att generera flera olika idéer om hur filmkonceptet 
kan utformas för att nå önskad effekt. Brainstormingen kommer ske i nio steg för möjlighet att utveckla 
eller komma på nya idéer längs vägen.  

Första steget kommer bestå av tre minuters fri idégenerering med penna och papper. Inför detta 
kommer inga riktlinjer eller inspiration att ges i syfte att låta tankarna vandra fritt. De faktorer som 
listades under önskvärt kommer här att vara i åtanke för att komma på så många koncept som möjligt 
som uppfyller önskvärda faktorer. Efter detta kommer alla lappar att presenteras och paras ihop med 
liknande idéer i steg 2. I steg 3 kommer sedan varje idé att värderas med minst en positiv samt negativ 
egenskap i relation till uppdraget. Steg 4 innebär att välja ut de 10 idéer vi tror mest på. Utifrån dessa 10 
idéer kommer steg 5 innebära ytterligare tre minuters idégenerering där varianter eller utvecklingar av 
dem tas fram. Dessa kommer därefter presenteras och paras ihop med liknande idéer i steg 6. I det 
sjunde steget kommer framtagna idéer renskrivas på datorn för att skapa en överblick och användas 
som en slags idébank. Steg 8 innebär sedan att utifrån idébanken para ihop idéer och skapa fem 
koncept med olika infallsvinklar kring hur syftet kan kommuniceras genom ett kort filmformat. Dessa 
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idéer kan antingen vara kombinationer av tidigare koncept eller helt fristående. Det enda kravet är att 
de tydligt skiljer sig från varandra. I steg 9 kommer slutligen de fem koncepten att formuleras och 
konkretiseras ytterligare. 
 
3.3.5 Undersökning av filmkoncept 
De fem koncepten kommer att undersökas och utvärderas med hjälp av en semistrukturerad intervju 
med två personer från kommunikationsavdelningen på Håll Sverige Rent. En semistrukturerad intervju 
är passande vid kvalitativa studier som denna eftersom datans kvalitét är viktigare än dess kvanitét. 
Koncepten kommer presenteras i en powerpoint följt av feedback från stiftelsen. Slutgligen kommer vi 
tillsammans komma fram till vilka koncept som har störst chans att uppfylla projektets syfte för att 
undersöka dessa djupare.  
 
Tillsammans med stiftelsen kommer tre kriterier för filmkonceptet att tas fram. Dessa kommer sedan 
kompletteras av ett antal kriterier baserade på svaren från enkätundersökningen. De utvalda 
koncepten kommer sedan att värderas mot varandra i en Pugh Chart för att komma fram till vilket som 
bäst uppfyller kriterierna.  
 
3.3.6 Finslipning av filmkoncept 
Det valda konceptet kommer sedan att finslipas. En karaktär kommer därefter utformas genom att 
fastställa personlighetsdrag enligt 2.4.3. Dessa kommer sedan formuleras i en djupare beskrivning för 
att generera en mer heltäckande bild av karaktären. Beslut kring hur retorik ska användas för att 
framföra argumentation, d.v.s. i vilken utsträckning ethos, pathos och logos 〒se 2.3.1–2.3.4→ ska 
användas, samt anpassas efter målgruppen genom elocutio 〒se 2.3.5→ kommer att tas. Vad som kan 
hjälpa till för att nå ut genom bruset i sociala medier 〒se 2.3.6→ kommer även att klarläggas. För att 
filmen ska fungera som ett medel för att utveckla en relation mellan Håll Sverige Rent och deras 
målgrupp kommer beslut att tas angående konsumentengagemang och hur dess tre olika dimensioner 
〒se 2.2→ ska hanteras.  
 
Övergripande kommer feedback från mötet med stiftelsen hanteras och eventuella justeringar göras. 
Justeringar av konceptet kommer slutligen att formuleras för att skapa en tydlig bild vad som ska sägas 
och visas 〒se 2.6.1→. 
 
3.3.7 Utformning av praktiskt exempel 
När konceptet är färdigt kan arbetet med att utforma ett praktiskt exempel börja. Här kommer de 
slutsatser som dragits och de riktlinjer som valts få praktisk användning för att visualisera konceptet. 
Varje val ska motiveras väl för att tillsammans skapa det bäst utformade filmkonceptet för sitt syfte.  
Första steget är att ta fram ett scenario att bygga vårt filmkoncept utefter. För att göra detta kommer 
brainstorming att användas som metod för att komma på ett flertal möjliga scenarier. Dessa kommer 
därefter att värderas mot varandra för att komma fram till ett scenario att arbeta vidare med.  
 
Eftersom det korta formatet begränsar filmens innehåll 〒se 2.6.1→ kommer ett ordentligt manus därefter 
att skrivas för att se till att allt som är viktigt kommer med i filmen. Efter färdigställandet av manuset 
kommer en storyboard att utformas som ett underlättande verktyg vid inspelningen. Storyboarden 
kommer även att kompletteras med en lista över platser och utrustning som behövs inför filmningen. 
När materialet är filmat kommer en genomgång av det göras för att få en överblick över vad som finns 
att arbeta vidare med. Därefter kommer de bästa tagningarna att väljas ut för att klippa ihop till en 
sammanhängande film utefter storyboarden.  
 
Under utformningen av det praktiska exemplet kommer vi att utgå från stiftelsens grafiska profil. 
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3.3.8 Värdering av filmkoncept 
En kvalitativ värdering kommer att göras för att se hur den tänkta målgruppen uppfattar filmkonceptet. I 
syfte att möjliggöra en öppen diskussion, ställa följdfrågor och på så sätt få värdefulla idéer kommer 
detta att ske genom semistrukturerade intervjuer. Detta passar särskilt bra i och med att engagemang 
och interaktion med filmerna är önskvärt just för sociala medier, vilket blir naturligt med 
intervjumetoden. Universitetsstudenter vid Linköpings Universitet med liten eller ingen vetskap om 
projektet kommer att representera målgruppen. Det praktiska exemplet kommer att spelas upp via en 
kopia av stiftelsens Instagramprofil för att göra upplevelsen så naturlig och lik en verklig situation som 
möjligt. Intervjun kommer sedan att ske i två delar. Den första delen kommer inledas med Likertskalor 
från 1-5 utifrån de kriterier som tas fram tillsammans med stiftelsen och utifrån den digitala 
enkätundersökningen 〒se 3.3.5→ följt av följdfrågor och frågor specifika för filmen. Den andra delen 
kommer uppmana respondenten att snarare tänka på konceptet i stort än den specifika filmen. Frågor 
utifrån kriterierna kommer att ställas i syfte att undersöka hur den specifika nedskräpningsfrågan 
eventuellt påverkar värderingen. Svaren från intervjuerna kommer sedan att sammanfattas och 
analyseras utifrån varje fråga.    
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4. Genomförande & analys 
 

4.1 Förstudie 
En förstudie genomfördes i två steg. Det första steget inleddes med en genomgång av Håll Sverige 
Rents kanaler för att få en översikt över stiftelsen och dess verksamhet. Det andra steget innefattade 
en fallstudie av fyra filmkoncept på sociala medier. 
 
4.1.1 Analys av Håll Sverige Rents kanaler  
En analys av Håll Sverige Rents Instagram och Facebook genomfördes för att se hur de använder 
kanalerna för att förmedla sitt budskap. Analysen berörde både vilken typ av inlägg de publicerar, hur 
de presenterar information och hur de förhåller sig till sina grafiska riktlinjer.  
 
Typ av inlägg  
En genomgång över stiftelsens Instagramfeed gjorde det tydligt att stiftelsen publicerar olika typer av 
inlägg beroende på vad de vill förmedla. Alla inlägg handlar på ett eller annat sätt om nedskräpning, 
men stiftelsen väljer att presentera nedskräpningsfrågan och deras verksamhet på flera olika sätt. 
Många av inläggen består av en bild med vit text ovanpå. Denna text presenterar ofta konkret fakta 
med stöd av siffror. Hur många år det tar för något innan det bryts ner av naturen och hur mycket av ett 
visst skräp som slängs på marken är två återkommande saker som tas upp i flödet. Ibland kompletteras 
bilden med ytterligare fakta i beskrivningstexten och ibland låter de bilden tala för sig själv. Många 
inlägg består även av information kring vad svenskarna har för attityd till nedskräpning. Detta 
presenteras oftast genom att ha text ovanpå en tonplatta.  
 
Som kontrast till de mycket faktabaserade inläggen lägger stiftelsen ibland även upp bilder från deras 
olika aktiviteter och engagemang. Det kan exempelvis vara bilder från skräpplockardagar eller 
speciella event. Dessa inlägg gör att Instagramkontot känns mer personligt och levande. Det skapar 
större känsla av att följarna är en del av deras verksamhet och att alla kan vara med och hjälpa till för 
ett renare Sverige. Stiftelsen blandar stilla bilder med rörlig bild, vilket skapar ett spännande flöde med 
möjlighet att presentera information på olika sätt. Senaste månaden har stiftelsen även lagt upp filmer i 
vektorgrafik, vilket gör det möjligt att förklara skräpproblem på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Samma 
lättsamma tonalitet genomsyrar deras kanaler, vilket är en viktig faktor för att skapa igenkänning 〒se 
2.3.6→. De ger inga pekpinnar utan uppmuntrar snarare alla att hjälpa till på ett vänligt sätt.  
 
Grafisk användning 
Analysen av stiftelsens instagramfeed klargjorde att de har ett konsekvent användande av teckensnitt. 
De använder sig av teckensnittet Nimbus Sans For HSR Bold för rubriker, Nimbus Sans Novus Bold 
som komplement med gemena karaktärer och Georgia till all brödtext. Rubrikerna i versaler som skrivs 
i Nimbus Sans For HSR är iögonfallande och kopplas starkt till stiftelsen. Detta teckensnitt används 
oftast ovanpå på ett fotografi, vilket skapar en enhetlighet i flödet. När typografi använts ovanpå ett 
fotografi är textfärgen nästan alltid vit, med vissa undantag.  
 
Stiftelsen har flera olika sätt att hantera teckensnitten i sina bilder och filmer. Ibland är texten 
vänsterställt och ibland är den centrerad. Storleken på texten skiljer sig mellan olika inlägg och även 
hur de olika teckensnitten kombineras. I många av inläggen ser det ut som att texten skulle kunna 
placeras på samma sätt eftersom det är samma typ av information som presenteras, men ändå skiljer 
ofta textens storlek och placering. Att ha olika sätt att använda sina teckensnitt på ger möjlighet att 
anpassa inläggen efter innehållet, men minskar enhetligheten.  
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Analysen visade även hur stiftelsen använder sig av sina färger. Deras primär-och sekundärfärger 
används i huvudsak som bakgrund till text. När en färgad tonplatta används för ett inlägg skrivs texten i 
antingen vitt eller någon av deras blåa färger i Nimbus Sans Novus Bold. Till skillnad från andra inlägg 
där rubriken är skriven i vitt och i versaler sticker dessa inlägg ut mer i flödet med sin färg och stora 
gemena karaktärer. De skapar ett lekfullt intryck och kontrast till övriga inlägg som ofta består av mörka 
fotografier med vit text ovanpå. 

Jämförelse 
Analysen visade att innehållet på stiftelsen Faceboosida och Instagramkonto var mycket lika. Alla bilder 
och filmer som publiceras på stiftelsens Instagram publiceras även på deras Facebooksida, vilket 
betyder att en film som skapas för Instagram med största sannolikhet även publiceras på Facebook. 
Skillnaden mellan innehållet på Facebook och Instagram är att på Facebook publiceras utöver 
Instagraminläggen även annat innehåll. Det kan exempelvis vara länkar till artiklar från andra aktörer 
som behandlar nedskräpnngsfrågan. På Facebook publiceras även ytterligare bilder och filmer som 
inte förhåller sig till samma kvadratiska format som de gör på Instagram.  

Sättet som Håll Sverige Rent kommunicerar på Instagram och Facebook är ungefär detsamma. Det är 
tydligt att stiftelsen driver en pedagogisk verksamhet där fokuset ligger på att lära ut med hjälp av 
fakta, statistik och nyheter. Detta är tydligt genom att mycket av deras innehåll är baserat på text för att 
budskapet verkligen ska nå fram. Intrycket som fås av Håll Sverige Rent är att det är en seriös stiftelse 
som har stort engagemang för nedskräpningsfrågan. Trots den stora problematiken kring nedskräpning 
håller Håll Sverige Rent en god ton och uppmuntrar glatt människor att hjälpa till och ta sitt eget ansvar. 

Figur 1. Håll Sverige Rents Instagramprofil 

4.1.2 Fallstudie av filmkoncept i sociala medier 
För fallstudien valdes fyra filmkoncept skapade för sociala medier. För att få olika infallsvinklar valdes 
filmkoncept av olika karaktär. KIT, WWF Sverige, Tasty och Pantamera Humor var de fyra som valdes ut 
för att undersökas. Just dessa valdes eftersom de skiljer sig både genom vilka ämnen de tar upp, vilka 
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de riktar sig till och på vilket sätt de gör det på. Filmerna som analyserades publicerades under 
tidsperioderna 31 juli 2018 - 31 februari 2019. Filmkoncepten bedömdes sedan utifrån tio faktorer 
rörande filmernas utformning. Även antalet följare på Instagram, Facebook och Youtube noterades för 
att få en uppfattning om hur många personer de når ut till, då det är en faktor som kan påverka 
filmernas utformning. Resultatet av förstudiens fallstudie presenterades i en tabell.  

Tabell 1. Cases i fallstudie 

Cases  KIT  Tasty  WWF Sverige  Pantamera Humor 

Kategori  Medie-/ 
nyhetsföretag 

Recept, mathacks  Ideell 
miljöorganisation 

Återvinning 〒pant→ 

Tonalitet  Glatt, informativt  Positivt, lekfullt  Informerande, 
seriöst 

Humoristisk, inga 
pekpinnar 

Typografi  Sans serif. 
Svart, lila eller vit 
textfärg. 
Oftast vit 
bakgrundsfärg. 

Sans serif. 
Vit textfärg. 
Oftast versaler. 
Ibland svart textfärg 
med vit 
bakgrundsfärg. 

Condensed sans 
serif. 
Vit eller gul textfärg. 
Ibland versaler. 
Ibland svart eller 
färgad bakgrund. 

Sans serif 
Vit textfärg. Ibland i 
versaler och med 
svarta outlines.  
Ibland svart 
transparent 
bakgrund.  

Grafiska element  Tonplattor bakom 
text, vit ram, 
gradients, färgglada 
fotografier, 
vektorbaserade 
llustrationer. 

Tonplattor bakom 
text. Illustrationer 
som del av 
branding.  

Vektorbaserade 
illustrationer 

Används sparsamt. 
Ibland logotyp för 
specifik serie. 
Ibland filmtypiska 
element. Ibland 
tonplattor bakom 
text. 

Animation  Ram, text och 
tonplattor bakom 
text animeras in och 
ut.  

Animerad text i 
slutet 

Typografi och 
övergångar. 
∵Tickande∫ siffror 

Nej 

Format  Kvadratiskt  Kvadratiskt på korta 
filmer, rektangulärt 
på längre  

Rektangulärt  Kvadratiskt 
Ibland rektangulärt 

Färger  Mättade färger, lila, 
rosa, orange 

Pastellfärger, 
mycket ljusblått 

Vitt, gult, mycket 
färger 

Används sparsamt. 
Ibland blå och gul.  

Vinklar  Blandat, ej närbilder  Close ups, 
ovanifrån 

Blandat  Normalperspektiv. 
Ibland 
grodperspektiv för 
extra effekt. 

Musik  Instrumentalt, glatt  Instrumentalt, glatt  Instrumental  Filmtypisk musik i få 
klipp. 

Språk  Ganska kort, 
förklarande 

Mycket kort och 
koncist 

Förklarande, hela 
meningar 

Ungdomligt, 
talspråk 
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Längd  00:30-01:00 min  04:00 min  01:00-02:00 min  00:20-01:00 min 

Antal följare - 
Facebook 

220 000  96 000 000  515 000  - 

Antal följare - 
Instagram 

24 000  30 000 000  45 000  32 000 

Antal följare - 
Youtube 

220  13 000 000  3200  417 

Utifrån undersökningen kunde det ses att de fyra aktörerna delar många likheter i utformningen av de 
olika filmerna. De flesta är i ett kvadratiskt format, mellan 30 sekunder och två minuter långa och har vit 
text i sans serif. Vad som skiljer dem åt är i huvudsak innehållet samt användandet av animationer och 
musik. WWF är utmärkande i sin mer seriösa tonalitet, sitt längre och mer förklarande språk samt 
rektangulära format. Tasty har förhållandevis långa klipp och filmar oftast uppifrån. Pantamera Humor 
har en mer humoristisk än informativ vinkel. Dessa skillnader är rimliga med hänsyn till respektive 
innehåll och kategori.  

Den skiljaktiga tonaliteten och språkanvändningen bevisar hur de olika organisationerna anpassat 
uttrycket efter vem som tittar och vad som ska berättas, vilket uppfyller Oddways första steg i 
filmprocessen. Casen väcker känslor och/eller underhåller på olika sätt. KIT tar upp känsloväckande 
innehåll och presenterar det på ett underhållande sätt, WWF presenterar upprörande fakta på ett 
känslostarkt sätt och Pantamera Humors hela koncept går ut på att underhålla tittaren. En röd tråd 
skapas av KIT och WWF genom att presentera fakta i kronologisk ordning, av Tasty genom att 
presentera en process i dess naturliga ordning och av Pantamera Humor genom att utgå från ett 
dramaturgiskt manus. Tasty inspirerar genom att presentera produkten på ett lockande sätt, Pantamera 
Humor inspirerar tittaren genom igenkänning och WWF inspirerar genom en aning skrämseltaktik.  

WWF har anpassat sitt format efter Facebook och Youtube där deras något längre klipp har möjlighet 
att ges uppmärksamhet. KIT använder främst det kvadratiska formatet, vilket har blivit något av en 
igenkänningspunkt för deras filmer samtidigt som det passar sig väl för både Facebook och Instagram, 
deras huvudsakliga forum. Även Tasty använder främst det kvadratiska formatet över samtliga 
plattformar, med några undantag på längre filmer i rektangulärt format. I och med att deras största 
kanal är Facebook skapas ofta en oönskad känsla av att formatet ej är anpassat enbart efter den 
kanalen, vilket Oddway inte rekommenderar. Pantamera Humor har Instagram som överlägset största 
kanal vilket gör det kvadratiska formatet högst befogat. Det högre kravet på kreativitet och tydlighet i 
budskapet som Instagrams tidsbegränsning medför möts inte alltid. Ofta finns inget tydligt budskap, 
utan fokus ligger snarare på att enbart underhålla. Detta följer strategin i att bli en organisk del i flödet, 
men går emot Oddways rekommendation att göra budskapet tydligt.  

4.2 Digital enkätundersökning 
Ur enkätundersökning 〒se Bilaga 1→ kunde det utläsas att över hälften av respondenterna såg sig själva 
som ∵någonstans mittemellan∫ aktivt deltagande och passivt lyssnande på sociala medier. Vad som 
definieras som aktivt deltagande och passivt lyssnande fick respondenterna själva bestämma, då det 
inte finns någon tydlig gräns och syftet med enkätfrågan var om respondenterna själva känner att de 
aktivt deltar i aktiviteter på sociala medier eller inte. Detta stödjer den uppfattning vi hade sedan innan 
om att målgruppen sällan interagerar med filmer på sociala medier, vilket gör det viktigt att skapa ett 
koncept som inte kräver stort aktivt deltagande och engagemang för att spridas vidare.  

De två största anledningarna till att varför målgruppen fortsätter att kolla på en film i flödet är när det är 
underhållande eller handlar om något de bryr sig om. Det understryker vikten av att skapa innehåll som 
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är just underhållande eller behandlar ämnen som är viktiga för målgruppen. Vilka ämnen som är viktiga 
för målgruppen skiljer sig från person till person, men filmkonceptet bör röra ett ämne som känns 
relevant och är anpassat för den specifika målgruppen. 

För att målgruppen ska gilla filmklipp krävs det främst att det handlar om just något de bryr sig om. 
Detta genererar fler gilla-markeringar än om innehållet endast är underhållande. Majoriteten av 
målgruppen brukar aldrig kommentera filmklipp på sociala medier. Därför togs beslutet att fokus inte 
ska ligga på att få ut den effekten och att uppmaningar som ∵kommentera nedan∫ eller ∵tagga din 
kompis∫ bör undvikas. 

Undersökningen visade att fler däremot brukar dela filmklipp på sociala medier, återigen främst av 
orsakerna att det är underhållande eller handlar om något de bryr sig om. Detta gör det ännu mer 
relevant att fokusera på att skapa innehåll som uppfyller den ena eller båda dessa parametrar. Att dela 
filmklipp är ett tecken på konsumentengagemang som skapar stor spridning på just sociala medier. Om 
konsumenten känner positiva känslor till stiftelsen och stolthet i att associeras med det kan chansen att 
de vill dela deras filmklipp öka. Att dela ett filmklipp kräver något högre nivå av energi och 
ansträngning än exempelvis att ∵gilla∫ ett filmklipp, vilket visar ett högre konsumentengagemang i den 
beteendemässiga dimensionen. Det konstaterades därför att filmkonceptet bör utformas för att 
generera högt konsumentengagemang som i sin tur leder till många delningar. 

Ur enkätundersökningen kunde det ses att respondenterna oftast ser filmklipp på Youtube och efter 
den kanalen används Facebook och Instagram i lika stor utsträckning. Få använder Twitter eller andra 
kanaler för att se på filmklipp. Detta indikerade att kanalerna Youtube, Facebook och Instagram med 
fördel kan användas för att nå målgruppen. Nästan hälften av respondenterna berättar om 
budskap/information de får ut av en film på sociala medier för personer i deras närhet, vilket ger 
möjlighet till spridning via word of mouth. Ett ämne som känns relevant och greppbart för målgruppen 
kan generera buzz som gynnas av sådan typ av spridning.   

Nästan alla respondenter svarade att de inte brukar slänga skräp på marken. Av de som uppgav att de 
ändå gör det ibland vet de oftast inte varför. Att skräpet är komposterbart, att de inte visste vad de 
skulle göra med det och att det inte fanns någon papperskorg är de nästkommande vanligaste 
orsakernan. Genom att informera om problematiken kring nedskräpning kan de som slänger skräp på 
marken känna motivation till att ändra sitt beteende. Även om endast en av tio erkänner att de brukar 
slänga skräp på marken är det fortfarande en för mycket. I konceptet blev det därför viktigt att få 
målgruppen att verkligen förstå hur allvarligt nedskräpningsproblemet är och att det inte är acceptabelt 
att slänga skräp på marken oavsett anledning. Drygt hälften var medvetna om vilka Håll Sverige Rent 
är, vilket motiverar ett varumärkesbyggande koncept. 

4.3 Designprocess 
4.3.1 Definiering av mål 
Under intervjun 〒se Bilaga 2→ förklarade stiftelsen hur de når ut till barn och deras föräldrar via 
pedagogisk verksamhet. Föräldrarna i sin tur samt äldre generationer växte upp under en tid då 
stiftelsen var mer välkända. Ett glapp mellan dessa målgrupper har uppmärksammats och legat till 
grund för uppdragets utformning. Genom kontinuerliga undersökningar har stiftelsen fått en relativt 
tydlig bild av målgruppens attityd till nedskräpning där det framgått att unga vuxna, framförallt män, 
bryr sig mindre i frågan. Även fast många bryr sig om hållbarhet överlag känner de ofta att exempelvis 
klimatfrågan är viktigare. Ofta förstår de inte att det som slängs här orsakar problem på andra ställen. 
Stiftelsen menar dock att alla frågor inom hållbarhet hänger ihop och att det är något som bör 
tydliggöras.  
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För att nå ut till målgruppen unga vuxna förklarade stiftelsen hur de vill hitta ett sätt att prata om 
skräpproblematiken med dem så att de kan göra deras budskap relevant och tilltalande även för dem. 
Budskapet de vill förmedla är enkelt och konkret, det handlar helt enkelt om att inte skräpa ner. Om vi 
bara låter bli att slänga skräp behöver vi inte längre städa upp det.  
 
4.3.2 Uppfattning av resurser 
Från genomgången av vår tidsplan gjordes det klart att mer tid skulle behöva läggas på planeringen 
och mindre tid på det praktiska utförandet. Ur diskussionen framgick att budgeten för projektet skulle 
hållas till 0 kronor. Detta ansågs möjligt då tillgång till kostnadsfritt lån av utrustning samt skådespelare 
fanns. Vid implementering skulle detta däremot innebära kostnader.  
 
Under diskussionen framgick även att den grundläggande kompetens vi har inom filmproduktion skulle 
vara tillräcklig för att filma och klippa ihop en lagom avancerad film. Animeringar i form av exempelvis 
infografik uppfattades för tidskrävande och komplicerade, varför det fastställdes att inte göra konceptet 
allt för tekniskt avancerat. Det gjordes även klart att vår kompetens inom konceptutveckling är starkare 
än inom filmproduktion och därför valde vi att fokusera på det förstnämnda. 
 
4.3.3 Analys av filmkoncept 
En SWOT-analys gjordes av samma filmkoncept som undersöktes i förstudien, det vill säga KIT, Tasty, 
WWF Sverige och Pantamera Humor. Fokuset låg på filmkoncepten och strategier för dessa och inte på 
varumärkena i sig. 
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Figur 2. SWOT-analys av filmkoncept 
 
Utifrån de totalt 33 listade styrkorna valdes de sex mest relevanta ut som önskvärda. Denna lista var 
sedan till hjälp under nästkommande steg i designprocessen. 
 
Önskvärt 
Underhållande 
Unikt för området 
Serie skapar sammanhang 
Call to action 
Enhetligt 
Konkret fakta 
 
4.3.4 Utveckling av filmkoncept 
I det först steget använde vi penna och papper för att generera idéer fritt under tre minuter. Inga 
riktlinjer gavs förutom att de faktorer som listades under önskvärt 〒se 4.3.3→ skulle has i åtanke. I steg 2 
presenterade vi idéerna för varandra och insåg att många lappar liknade varandra. Dessa parade vi 
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ihop och la på varandra. I steg 3 värderade vi vardera idé med positiva och negativa egenskaper i form 
av + och -, varpå det visade sig vara enklast att hitta positiva egenskaper. I steg 4 markerade vi de 10 
idéer vi ansåg hade störst potential med hjärtan och slängde resterande lappar. I steg 5 hölls 
ytterligare tre minuters idégenerering där varianter och utvecklingar av de 10 utvalda idéerna togs fram. 
I steg 6 presenterade vi dessa för varandra och parade ihop de lappar som ansågs höra ihop.  
 

 
Figur 3. Steg 1-6 - Brainstorming 
 
I steg 7 renskrev vi alla varianter av de framtagna koncepten och skapade en idébank i form av en 
punktlista. Punktlistan skapade en överblick över vilka idéer vi hade kommit fram. 
 
Tabell 2. Steg 7 - Idébank 

● ∵Veckans skräp∫ 

● Bortglömd viktig fakta 

● Nedskräpat vs. rent Sverige 

● Påverkan på Sverige/dig 

● Inga pekpinnar 

● ∵Visste du att…∫-stil 

● Tankeställare 

● Ironiska life hacks 

● Olika frågor - samma lösning 

på slutet 〒call to action→  

● Person presenterar 

skräpproblem + lösning 〒släng 

inte skräp→ på roligt sätt.  

● Catchig jingel 

● Musik/låtar om skräpproblem 

● How to solve skräpproblem 

● Videohälsning från känd 

person som arbetar inom 

miljö 

● Kändis eller förebild som talar 

om problemet 

● Förebild som avslutar med 

∵släng inte skräp∫ 

● Humorsketcher 

● Humor på annat sätt 

● Vardagliga felbeteenden 

● Orsaken bakom 

skräpproblem 
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I steg 8 parade vi ihop idéer från idébanken som vi ansåg passade ihop. Vissa idéer blev 
återkommande flera gånger medan andra inte användes alls. Utifrån dessa skapade vi fem skilda 
koncept som vi gav beskrivande namn. 
 
Tabell 3. Steg 8 - Skapa 5 koncept  

∵Veckans skräp∫  ∵Vardagshjälten∫  ∫Videohälsningen∫  ∵Om vi inte håller 
Sverige Rent∫ 

∵Dolda kameran∫ 

En produkt/vecka 
 

Inga pekpinnar 
 

Call to action 
 

Lösning ∵släng inte 
x∫ 
 

Lättsamt 
 

Fakta om skräpet 
 

Effekt + lösning 
 

Tankeställare  
 

Konkret fakta 

Karaktär som tar 
nedskräpning på 
största allvar  
 

Samma karaktär 
som berättar om 
skräpfrågor  
 

Agerar överdrivet 
 

Komiskt 
 

How to solve 
skräpproblem 
 

Ironiska life hacks 
 

Orsaken bakom 
skräpproblem  
 

Vardagliga fel 

∵Visste du att∫-stil 
 

Visualisera 
skräpproblemet 
 

Visa konsekvens 
 

Tankeställare 
 

∵Om alla hjälpte till∫ 
 

Udda/rolig fakta  
 

∵Aha-upplevelse∫ 
 

Lättsamt 
 

Ett problem, ej 
enskilt skräp 

Visualiserar worst 
case scenario 
 

Generera buzz 
 

Tankeställare 
 

Infographics 

Vardagliga 
felbeteenden  
 

Kryss eller bock 〒vid 
rätt eller fel→ 
 

Samla poäng 
 

Stageat 
 

Överdrivna effekter 
  
 

 
I steg 9 konkretiserade vi de fem koncepten ytterligare och formulerade dessa i en utförlig beskrivning 
〒se Bilaga 3→. De lösa idéerna fogades samman och detaljer specificerades. Här presenteras en 
sammanfattning av dessa: 
 

Veckans skräp 
Veckans skräp presenterar varje vecka intressant fakta kring en skräpfråga på ett nytt och 
roligt sätt. Alla klipp avsultas med den enkla lösningen att inte slänga skräp på marken.  
 
Vardagshjälten 
Vardagshjälten är en följetong där man i varje avsnitt får följa hur en utmärkande karaktär tar 
sig an olika skräpfrågor på ett överdrivet sätt. Alla avsnitt avsultas med den enkla lösningen 
att inte slänga skräp på marken.  
 
Videohälsningen 
I videohälsningen presenterar en ambassadör för stiftelsen olika skräpfrågor i ∵visste du 
att…∫-form. Problemet visualiseras medan ambassadören förklarar det djupare och varje klipp 
avslutas med att denna ger ett konkret tips på hur problemet kan undvikas.  
 
Om vi inte håller Sverige rent 
Om vi inte Håller Sverige Rent visualiserar ett eng. worst case scenario med hjälp av 
infografik för att ge tittaren ett uppvaknande och en tankeställare.   
 
Dolda kameran 
I dolda kameran uppmärksammas vardagliga felbeteenden, d.v.s. nedskräpning, och rätt 
beteenden genom gröna bockar eller röda kryss och överdrivna effekter.  
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4.3.5 Undersökning av filmkoncept 
De fem koncepten presenterades för stiftelsen i en powerpoint med en beskrivning följt av en 
referensvideo för vardera koncept. Stiftelsen gav bra feedback angående respektive koncept och 
tillsammans kunde vi komma fram till att ∵Veckans skräp∫, ∵Vardagshjälten∫ och ∵Videohälsningen∫ var 
de som ansågs ha störst bärkraft. Tillsammans tog vi fram de tre kriterierna något jag vill berätta för en 
kompis, relevant för mig samt  ny och viktig kunskap för mig då de stämde överens med stiftelsens 
vision.  
 
Att filmen är något som man ska vilja berätta om för en kompis ansågs vara ett viktigt kriterium då det 
hjälper till att sprida filmen på ett naturligt sätt. Att filmen är relevant för målgruppen ansågs också 
viktigt, eftersom målgruppen annars inte skulle ha ett intresse av att se filmen. Håll Sverige Rent 
nämnde under intervjun 〒se Bilaga 2→ att de arbetar mycket med att ta fram statistik och data kring 
nedskräpning. För att denna statistik och data ska kännas relevant för målgruppen måste den 
presenteras på ett sätt som gör att målgruppen känner att frågan är aktuell för dem. Att exempelvis 
endast presentera siffror på hur mycket skräp som driver runt i haven kan vara för diffust, då det kan 
vara svårt att förstå att det jag slänger på marken här i Sverige senare kan hamna i havet. Det tredje 
kriteriet, att filmen ska presentera ny och viktig kunskap för mig, valdes för att filmen ska presentera 
det som är intressant och sådant som man inte har hört tidigare.  
 
De kriterier som valdes utifrån den digitala enkätundersökningen blev underhållande samt något jag 
bryr mig om eftersom dessa två var de överlägset största anledningarna varför målgruppen både 
fortsätter kolla på, gillar, kommenterar och delar videoklipp på sociala medier 〒se 4.2→.  
 
Tabell 4. Pugh Chart över filmkoncept 

Kriterier 〒Är det…?→  
/Koncept 

∵Veckans skräp∫  ∵Vardagshjälten∫  ∵Dolda kameran∫ 

underhållande  +  +  + 

något jag vill berätta för 
en kompis 

-  +  - 

relevant för mig  +  0  0 

ny och viktig kunskap för 
mig 

+  -  - 

något jag bryr mig om  0  0  - 

Totalt + 
Totalt - 
Totalt 

3 
1 
2 

2 
1 
1 

1 
3 
-2 

 
I värderingsmatrisen ovan kan utläsas att koncepten ∵Veckans skräp∫ och ∵Vardagshjälten∫ var de som 
fick flest plus. ∵Dolda kameran∫ ansåg inte nå upp till samma nivå främst eftersom det skulle vara svårt 
att få in ny och viktig kunskap, men även för att vi upplevde det svårt att göra filmen så att den tar upp 
något som målgruppen verkligen bryr sig om. ∵Veckans skräp∫ och ∵Vardagshjälten∫ fick ungefär lika 
många poäng med sina styrkor och svagheter i olika kriterier. ∵Vardagshjälten∫ värderades som ett 
filmkoncept som målgruppen hellre skulle vilja tala om för en kompis. Detta för att problemet 
presenteras på ett annorlunda sätt inom sitt område, vilket gör att det drar till sig mer uppmärksamhet. 
Håll Sverige Rent arbetar idag mycket med att presentera statistik 〒se 4.1.1→ på sociala medier. Trots att 
detta koncept inte bygger lika mycket på att presentera statistik och fakta samt att kan bli svårt att få in 
mycket ny kunskap, ger det möjlighet att presentera relevant information på ett mer diskret sätt. Att 
förenkla komplexa ämnen med hjälp av storytelling och genom karaktären skapa en personlig koppling 
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till tittaren gör att konceptet blir varumärkesbyggande 〒se 2.5→ snarare än informerande. Målgruppen 
föredrar när filmer på sociala medier är underhållande och något de bryr sig om snarare än när de lär 
sig något nytt 〒se Bilaga 1→. Av den anledningen valdes ∵Vardagshjälten∫ att arbeta vidare på, trots att 
∵Veckans skärp∫ var starkare i kriteriet ∵relevant för mig∫. 
 
4.3.6 Finslipning av filmkoncept 
Efter att konceptet ∵Vardagshjälten∫ hade valts vidareutvecklades idén ytterligare.  
 
Karaktären 
Den utmärkande karaktärens personlighetsdrag fastställdes med fokus på att göra den just 
utmärkande och motsägelsefull till sin omgivning för att skapa spänning 〒se 2.4.3→. Fysiologiska, 
psykologiska och sociologiska egenskaper som ansågs relevanta fastställdes.  
 
Tabell 5. Karaktärens egenskaper 

Fysiologiska egenskaper  Psykologiska egenskaper  Sociologiska egenskaper 

Kön:  tjej 
 

Ålder:  20 ish 
 

Framträdande: Tror sig vara 
coolare än vad hon är och 
använder ∵ungdomsspråk∫ 

Social klass : medel 
 

Relationsstatus:  sambo som 
skräpar ner oerhört mycket  
 

Utbildning:  går gymnasiet, jobbar 
på ica 
 

Familjehistorik:  mamma som röker 
1 paket om dagen, cool lillebror på 
17 år, farfar som är förebild 
 

Ursprung:  svensk 
 

Politik:  socialdemokratiska åsikter  
 

Fritidsaktiviteter:  plocka skräp, 
uppfinna saker 

Moral:  alla ska hjälpas åt och ta sitt 
ansvar 
 

Ambitioner: Ett skräpfritt Sverige 
Frustrationer: att folk inte tänker sig 
för 
 

Temperament:  känslostyrd, 
engagerad, desperat 
 

Attityd:  peppande, lyfter upp 
andra, fokuserar på det kan bli 
bättre 
 

Komplex:  känner sig aldrig 
tillräcklig 
 

IQ:  Hög! Använder smarta skräpord 

 
Utifrån egenskaperna ovan formulerades en djupare beskrivning av filmens karaktär. Detta gav en 
helhetsbild med fler detaljer.  
 

Filmkonceptets karaktär 
Karaktären är en tjej i tjugoårsåldern som vi har valt att kalla Svea Rhen. Sveas engagemang 
för nedskräpningsfrågan gör sig tydligt i alla möjliga sammanhang. Hennes känslostyrda, 
ibland nästan desperata, temperament blir ett humoristiskt inslag när Svea inte vet vad hon 
ska ta sig till när hon ser hur människor skräpar ner - helt utan anledning. Svea extraknäcker i 
kassan på Ica, men helst av allt skulle hon vilja arbeta för ett skräpfritt Sverige på heltid. Trots 
att hon har svårt att dölja att hon är irriterad på alla som skräpar ner har hon en stor 
förhoppning om att alla snart ska förstå att nedskräpning faktiskt är ett stort problem och ska 
börja ta sitt ansvar. Parallellt med kampen för ett skräpfritt Sverige har behovet att hitta 
smarta lösningar vuxit sig allt starkare. Hon nöjer sig inte längre med att bara plocka upp 
skräp hon ser på backen, utan vill med hjälp av sina uträkningar och uppfinningar hitta den 
perfekta lösningen på skräpproblemet. Det hon aldrig lär sig är att lösningen faktiskt inte 
behöver vara så svår, det handlar bara om att inte slänga skräp.  
 
Svea älskar sin familj mer än allt annat, men det är också nedskräpningsfrågan som gör att 
skon klämmer ibland. Med en mamma som röker ett paket cigg om dagen och en 17-årig 
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brorsa som lämnar både energidrycksburkar och godispapper efter sig är det inte konstigt att 
det ibland blir spänt mellan dem. Att säga till de man älskar mest att de gör fel är svårare än 
vad man kan tro. Att hennes sambo dessutom inte riktigt förstår sig på hennes intresse gör 
det inte enklare. Det är dock tur att Svea alltid har sin farfar att se upp till, Sveriges första och 
största antinedskräpningsambassadör, som enligt Svea har gjort underverk för Sveriges 
historia.  

 
Retorik 
För att nå målgruppen på ett trovärdigt och personligt sätt valde vi att främst använda ethos i filmen, 
d.v.s. argumentera genom karaktären 〒se 2.3.1→. Detta uppnår vi genom att låta karaktären resonera och 
tänka högt för sig själv på ett naturligt sätt, istället för att exempelvis presentera fakta på ett strukturerat 
sätt. Berättarrösten underlättar dessutom för tittaren att ta in både bilder och ord samtidigt 〒se 2.4.2→. 
För att undvika att göra filmen tråkig med information i prat-scener samt text, men samtidigt inte riskera 
att tappa kriterierna relevant för mig samt ny och viktig kunskap, valde vi att presentera relevant fakta 
skriftligt i beskrivningstexten intill inlägget. Detta ger även tittaren en chans att ta in informationen i sin 
egen takt. Där bestämde vi att främst använda logos genom att presentera fakta och jämförelser samt 
resonera logiskt kring lösningen. Även pathos i form av exempel och liknelser valdes att användas för 
att konkretisera abstrakt fakta. Dessa typer av omskrivningar i syfte att förenkla kallas parafraser och är 
till hjälp för att nå ut genom bruset i sociala medier 〒se 2.3.6→. Genom att kombinera logos, pathos och 
ethos i filmen och texten skapas en retorisk balans 〒se 2.3.4→.  
 
Dessa retoriska beslut innebar större fokus på att skapa uppmärksamhet och förmedla 
varumärkesidentiteten än att vara informerande. De som är intresserade att lära sig mer om 
skräpfrågan har möjlighet att läsa texten och i bästa fall även gå in på stiftelsens hemsida där mer 
information om problemet finns. Som förklarat i 2.6.1 gör det korta filmformatet att filmen kan fungera 
som en teaser som visar var intresserade personer kan hitta mer information, vilket stärker valet i att 
presentera mer fakta i beskrivningstexten och inte i filmen i sig. Dessutom kan de som inte är särskilt 
intresserade av informationen nöja sig med att se en rolig film och bli upplysta om problemet.  
 
Det språk som ansågs passande för målgruppen och samtidigt tillåter stiftelsen att se världen 
gemensamt med mottagaren 〒se 2.3.5→ var ett ungdomligt språk med nutida uttryck. Därför lät vi 
karaktären använda det när hon tänker högt. Att låta karaktären tänka högt gör att tittarna får en mer 
personlig koppling. Även i beskrivningstexten valde vi att använda elocutio genom att undvika onödiga 
ord och skapa en kort, klar och tydlig text 〒se 2.3.5→. När hon tänker högt ska däremot hennes 
uppfinningsrikedom och intresse för uträkningar genomsyra hennes ordval. Att få karaktären att 
presentera saker mer komplicerade än vad de är, är en del av konceptets kärna, varför vi valde att 
begränsa användandet av elocutio i filmen. 
 
För att anpassa retoriken efter bruset i sociala medier 〒se 2.3.6→ fastställdes att innehållet ska 
presenteras och fånga tittarens uppmärksamhet väldigt tidigt i filmerna. Användandet av humor gjorde 
det möjligt att presentera fakta på ett nytt och relevant sätt, presentera frågan på ett mönsterbrytande 
sätt samt ge tittarna ett mervärde. Det är även viktigt att samma tonalitet genomsyrar deras kanaler för 
att skapa igenkänning 〒se 2.3.6→. Därför har den uppmuntrande tonalitet som framgick ur analysen av 
stiftelsens kanaler 〒se 4.1.1→ använts.  
 
Konsumentengagemang 
Vi valde att främst koncentrera oss på den emotionella dimensionen av konsumentengagemang 〒se 
2.2→, då vi ville att målgruppen skulle känna positiva affektioner till stiftelsen när de tittar på filmen i 
sociala medier. Den humoristiska karaktären som hanterar vardagliga nedskräpningssituationer på ett 
annorlunda sätt har möjlighet att underhålla tittaren och på så sätt möjliggöra för den skapa starka 
känslor till stiftelsen. För att ge tittaren tillgång till mer information beslutade vi att avsluta varje avsnitt 
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med en call to action 〒se 2.2→. Varje avsnitt ska avslutas med texten ∵Det behöver inte vara så 
komplicerat - Släng bara rätt!∫ för att slutligen presentera Håll Sverige Rents logotyp och texten ∵Läs 
mer på hsr.se∫. Detta hjälpte till att inte göra filmen till en pekpinne och istället fokusera på att 
uppmärksamma problemet.  
 
Finslipat koncept 
Efter att ha fastställt karaktären, retoriska val och hur konsumentengagemang kan skapas kunde 
konceptet finslipas. Vi fastställde att tittaren i varje avsnitt ska få följa hur karaktären Svea försöker lösa 
problemen med hjälp av matematiska formler, beteendevariabler och avancerade uträkningar. Istället 
för att kortfattat förklara problemet och orsaken bakom det samt på ett ironiskt sätt ge förslag till en 
lösning 〒se Bilaga 3→ är de lösningar Svea ger alldeles för komplicerade och invecklade. Detta följs av 
en uppmaning från stiftelsen som förklarar att lösningen inte alls behöver vara så komplicerad. Tittarna 
blir uppmärksammade kring nedskräpningsfrågan och får via beskrivningstexten tillgång till ny 
kunskap. Fokuset hamnade mer på att filmerna ska bli något man vill dela med sina kompisar än att 
vara informerande.  
 
4.3.7 Utformning av praktiskt exempel 
Scenarion 
Med hjälp av brainstorming kom vi fram till ett flertal olika scenarion som vårt filmkoncept skulle kunna 
byggas runt. Vi började med att tänka ut vilka typer av skräp dessa scenarion skulle kunna handla om. 
Vi ville att skräpet skulle kännas relevant för målgruppen och listade därför vanliga typer av skräp som 
slängs på marken av målgruppen. Fimpar, glasspapper och engångsartiklar var tre av de typer av skräp 
som vi skrev ner på denna lista. Gemensamt för dessa tre är att det är typer av produkter som används 
av konsumenten under en kort tid och som efter användning enkelt hamnar på andra ställen än i 
soptunnan. Anledningen varför fimpar hamnar på marken kan ofta vara för att det inte finns någon 
askkopp i närheten eller av ren slöhet. Det är enklare att droppa fimpen på marken än att ta sig till en 
askkopp, även om det ofta handlar om mycket korta avstånd. Glasspappret gör största delen av sitt 
jobb innan slutkonsumenten köper glassen, eftersom det första som görs när en glass har köpts är att 
ta bort pappret och att det då inte längre fyller någon funktion. Engångsartiklar används ofta på utflykt 
och det är lätt att de efter användningen glöms bort eller kanske flyger iväg. Vi formulerade tre 
scenarion som hade fokus på dessa typer av skräp. Scenariot kring fimpar handlade om att 
huvudkaraktären Svea skulle bevaka en rökruta för att kunna föra statistik kring fimpar som slängs på 
marken under en rökpaus. Scenariot kring glasspapper handlade om att Svea skulle stå utanför en 
mataffär och fråga alla som kommer ut med en glass om hon kan ta glasspappret, eftersom Svea 
känner att det är för stor risk att glasspappret hamnar på marken om hon inte tar glasspappret direkt. 
Det tredje och sista scenariot kring engångsartiklar handlade om när Svea är ute på uppdrag för att 
fånga engångsartiklar som har hamnat i vatten. Vi valde det första scenariot eftersom vi ansåg att det 
var enklast att utföra, men också för att vi tyckte att det bäst stämde överens med karaktären Svea och 
hur hon skulle tänkas hantera en skräpsituation.  
 
Manus och storyboard 
För att scenariot skulle bli tydligare skrevs ett manus 〒se Bilaga 4→. Här hade vi i åtanke att Sveas 
repliker skulle kännas ungdomliga, men samtidigt nördiga eftersom Svea har ett så stort intresse av att 
försöka lösa nedskräpningsproblemet. Med manuset som hjälp skapades en storyboard 〒se Bilaga 5→. 
Som Dahlgren nämner 〒se 2.4.1→ kan olika bildutsnitt förändra motivets storlek i förhållande till bilden, 
vilket är ett verktyg för att göra det mer intressant för tittaren. Vi valde att variera mellan närbilder och 
helbilder för att skapa en dynamik och både rikta fokus till omgivningen och det aktuella 
nedskräpningsproblemet. Vi valde att börja filmen med en etableringsbild för att tittarna ska få en 
uppfattning om var Svea befinner sig och sedan klippa mellan närbilder när det är något viktigt som ska 
uppmärksammas och skapa känslor.  
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Filmiska element 
Som nämnt i 2.4 finns det ett flertal så kallade filmiska element i mediet rörlig bild som både rör hur 
man ser saker och vad man hör. För att komplettera kameravinklarna i storyboarden bestämde vi även 
på vilket sätt vi skulle använda oss av kamerarörelser. För att skapa en känsla av att Svea har en 
kameraman med sig när hon är ute på sina skräpuppdrag valde vi att göra detta med hjälp av bland 
annat kamerarörelser. När Svea förflyttar sig snabbt utan förvarning ska även kamerarörelserna vara 
hastiga för att visa att kameramannen inte riktigt hänger med och gör allt för att fånga händelsen på 
film. Det skapar en ∵dokumentärig∫ och amatörmässig känsla som vi ansåg passade ett filmkoncept 
som ska attrahera en yngre målgrupp på sociala medier. Den amatörmässiga känslan gör att filmen 
liknar något som en kompis skulle kunna lägga upp och gör det på så sätt även lättare för målgruppen 
att relatera till skräpproblemet som presenteras. De filmiska elementen som rör ljud fastställdes också. 
Att använda ljudet från inspelningen var ett självklart val, då det koncentrerar fokus och förstärker 
information 〒se 2.4.2→. För att tittaren ska koncentrera sig på Svea togs även beslutet om att endast 
hennes dialoger ska vara i fokus, om inte andra personers dialoger är direkt nödvändiga för att förstå 
filmens budskap. För att förstärka känslor, exempelvis bygga upp spänning och addera humor, valde vi 
även att musik ska kunna användas. 
 
Filmning och klippning 
När viktiga beslut angående utformningen av filmen hade tagits gjordes en testinspelning på den 
riktiga inspelningsplatsen med de kameravinklar som hade skissats ner i storyboarden. Detta ledde till 
en lätt omarbetning av storyboarden för att få den mer lik den faktiska inspelningsplatsen och mer 
korrekta kameravinklar. Efter den riktiga inspelningen valdes det bästa filmmaterialet ut och klipptes 
ihop efter storyboarden. Onödigt material togs bort och endast det som förmedlade originalbudskapet 
bäst fick vara kvar, ett steg som nämns i 2.6.3 för att filmen ska bli välproducerad och enkel att förstå. 
Även delar som var planerade att vara med i filmen, exempelvis repliker, togs bort för att filmen inte 
skulle bli för lång. För att inte förlora innehållet av dessa repliker valde vi att istället lägga det i 
beskrivningstext intill filmen. Som Wheeler har med i sin lista över hur man skapar en film för ett 
varumärke 〒se 2.5→ ska de 15 första sekunderna i filmen optimeras, vilket vi hade i åtanke under 
klippandet.  
 
Färg och typografi 
Då blått är den färg starkast förknippad med Håll Sverige Rent var det ett naturligt val att använda sig 
av blått till de grafiska elementen i filmen. Stiftelsens mörkblåa primärfärg valdes till mindre tonplattor 
och viss text. Till tonplattor som täcker hela bilden valdes istället en ljusblå sekundärfärg för att skapa 
en lättare och mer lekfull känsla. Precis som med färgerna utgick vi även från stiftelsens riktlinjer 
rörande typografi. Den inledande rubriken valde vi därför att skriva i versaler och resten av texten i 
gemener. Att utgå från stiftelsens grafiska riktlinjer gör att varumärkets röst lättare kommuniceras och 
att målgruppen kopplar ihop filmkonceptet med varumärket.  
 
Animering 
Eftersom en stor utmaning i sociala medier är att fånga och behålla publikens uppmärksamhet 〒se 2.3.7→ 
valde vi att förutom de snabba klippningarna addera rörelser i filmen i form av animationer. Text och 
tonplattor som animeras in i bilden gör att det händer mer i filmen, vilket gör att det är mer troligt att 
målgruppen ser klart på filmen. Text valde vi att animera från vänster till höger eller nerifrån och upp, 
likaså tonplattor, för att få det sammanhängande.  
 
Beskrivningstext 
Baserat på fakta hämtat från Håll Sverige Rents hemsida skrevs en beskrivningstext till inläggen. Med 
hjälp av logos 〒se 2.3.3→ presenterades fakta och jämförelser på ett logiskt sätt. Även pathos 〒se 2.3.2→ 
användes genom parafraser 〒se 2.3.6→ där abstrakt fakta konkretiseras med hjälp av omskrivningar. 
Detta gjordes kring faktan om antalet fimpar som slängs på marken varje år. Istället för att endast 
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presentera antalet beskrev vi även hur långt dessa skulle räcka om man radade upp dem efter 
varandra.  
 
Beskrivningstexten till inlägget blev som följande:  
∵Varje år slängs 1 miljard fimpar på marken - bara i Sverige. Om dessa skulle radas upp efter varandra 
skulle de räcka från Sydafrika och tillbaka. Vad många inte vet är att fimparnas filter innehåller plast 
som bryts ner till mikroplaster. De kan ta upp till 100 år innan de försvinner och skadar både djur och 
natur. Men hur slänger man då rätt? Fimpa bara i askkoppen.∫ 
 
Färdig film 
Det praktiska exemplet i sin helhet finns tillgängligt att se via länken https://vimeo.com/339315288 . 
Lösenordet  ∵svearhen∫ krävs för att få tillgång till videon.  
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Figur 4. Skärmdumpar av praktiskt exempel 
 
4.3.8 Värdering av filmkoncept 
Fyra kvalitativa semistrukturerade intervjuerna hölls med universitetsstudenter vid Linköpings 
Universitet utifrån intervjuguiden 〒se Bilaga 6→. Filmen publicerades som ett vanligt inlägg med 
tillhörande beskrivningstext. Respondenterna fick instruktionen att de skulle klicka sig in på det 
senaste inlägg som hade publicerats på kopian av stiftelsens Instagramprofil för att sedan svara på ett 
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antal frågor angående vad de hade sett. Första delen av intervjun bestod av frågor med Likertskalor 
från 1-5 skapade utifrån de kriterier som hade tagits fram med hjälp av stiftelsen och den digitala 
enkätundersökningen 〒se 4.3.5→. Då många av respondenterna inte la märke till beskrivningstexten 
ställdes följdfrågor angående hur de vanligtvis brukar göra när de ser filmer på sociala medier. De som 
inte hade läst beskrivningstexten blev ombedda att läsa den i efterhand för att sedan besvara frågor 
angående hur texten fungerar som komplement till filmen. Andra delen av intervjun bestod av bredare 
frågor som handlade om konceptet ur ett större perspektiv. Vad respondenterna sa antecknades och 
om något behövde förtydligas ställdes följdfrågor. Nedan syns en skärmdump över hur respondenterna 
fick se inlägget. 
 

 
Figur 5. Skärmdump från Instagram 
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5. Slutresultat 
 

5.1 Analys av värdering 
Från svaren framgick att samtliga respondenter tyckte att filmen nådde nivå 4 av 5 på underhållande. 
Flera påpekade att intresse väcktes främst på grund av karaktären, men även situationen och 
händelserna. Svaren indikerar att filmen väcker känslor, underhåller, följer en röd tråd och inspirerar 
tittaren, vilket är de faktorer Oddway 〒se 2.7→ menar hjälper budskapet att nå fram. visar på vikten av att 
framhäva karaktären och välja situation samt händelser noggrant igenom alla filmer. De flesta var 
osäkra på om de skulle berätta om filmen för en kompis och gav till en början 2-3. De resonerade kring 
hur de troligtvis inte skulle berätta om filmen helt slumpmässigt då ämnet inte är vanligt förekommande 
bland dem, men eventuellt skulle kunna nämna filmkonceptet om det expanderades och blev som en 
rolig serie. De trodde även att sannolikheten absolut skulle öka om ämnet skulle komma på tal, och gav 
med det nya eller ändrade sina värden till 4-5.  
 
Respondenternas uppfattning av hur relevant filmen var för dem skilde sig nämnvärt. Hälften gav värdet 
5 och menade att ämnet fimpar berör argument som de som icke-rökare kan hålla med samt få 
användning av för att vidare påverka de som fimpar på marken. Den ena respondenten tänkte även på 
nedskräpning i stort och menade att det var något den brydde sig om. De respondenter som inte 
tyckte att filmen kändes relevant för dem 〒värde 2 respektive 3→ gav anledningen att de själva inte 
röker. De kunde dock se hur ämnet i viss mån är relevant för alla. 
 
På frågan hur mycket ny och viktig kunskap de fick svarade respondenterna 2 och 3. Flera påpekade 
att det var lite otydligt vad karaktären sa, men samtliga tog med sig att fimpar innehåller plast som ny 
kunskap. De upplevde filmen mer som en uppmaning. Detta visar vikten i att justera ljudet i filmen så 
att karaktärens röst hörs tydligt. Idén om att låta Svea mumla för sig själv gjorde det eventuellt otydligt, 
då respondenterna trodde att meningen var att de skulle lära sig något av allt hon sa. Att de tog med 
sig informationen gällande plast visar däremot att den relevanta, nya och viktiga faktan som skulle 
förmedlas lyckades. De flesta menade även här att det faktum att de inte röker själva blev en orsak till 
varför de inte upplevde kunskapen som viktig för dem, men vissa menade att kunskapen kan vara bra 
att veta för att kunna påverka de som fimpar på marken.  
 
Tre av respondenterna uppgav att de brydde sig om det som togs upp till ett värde av 4 eller 5. De 
menar att det är viktigt och är måna om att det ska vara fint i deras omgivning. Detta ökar enligt den 
digitala enkätundersökningen chanserna att generera gilla-markeringar, kommentarer, delningar, d.v.s 
spridning av filmerna. Den fjärde respondenten gav värdet 2-3 med beskrivningen att den inte brydde 
sig så mycket som den kanske borde.  
 
På frågan om vilket budskap respondenterna tog med sig svarade två av dem att fimpar innehåller plast 
och de andra två att det inte behöver vara så svårt att göra rätt. Ingen av de tillfrågade läste den 
tillhörande bildtexten, främst på grund av att de var så fokuserade på att hänga med i filmen. När de 
däremot blev uppmanade att läsa bildtexten upplevde samtliga att budskapet blev tydligare. De 
beskrev informationen i bildtexten som intressant och givande, men var osäkra om de faktiskt hade 
tagit sig tid att läsa den.  
 
På frågorna hur en annan nedskräpningsfråga hade påverkat filmkonceptets förmåga att uppnå de fem 
kriterierna svarade samtliga att det inte hade gjort någon skillnad, förutom en av respondenterna som 
trodde att det hade kunnat bli mer relevant. De resonerade kring hur nedskräpningsfrågor som rör dem 
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själva, exempelvis tuggummi, kanske hade tilltalat dem mer, men att det är skräpfrågan i stort som 
avgör om de bryr sig eller ej.  
 
På frågan om det är något jag vill berätta för en kompis svarade de flesta lågt till en början, men ökade 
sina värden när de fick föreställa sig en annan skräpfråga i samma format. På frågan om det är relevant 
för mig gav hälften höga och hälften låga värden. På frågan hur mycket ny och viktig kunskap de fick 
gav de värden mellan 2-3.  
 
I frågorna gällande om det är något jag vill berätta för en kompis, relevant för mig och hur mycket ny 
och viktig kunskap de fick framgår det att just fimpar till stor del påverkar deras svar då ingen av 
respondenterna själva röker. Det visar att filmkonceptet i sig har förmåga att uppfylla kriterierna även 
om den specifika skräpfrågan ∵fimpar∫ inte fullt gör det.  
 

5.2 Det slutgiltiga filmkonceptet  
Det slutgiltiga filmkonceptet presenteras i form av filmen 〒tillgänglig på https://vimeo.com/339315288 
med lösenordet ∵svearhen∫→ samt följande förklaring av hur konceptet är tänkt att fungera: 
 
Filmen fungerar som mall och tanken är att Håll Sverige Rent kan använda den för att själva ta fram 
material till deras sociala medier. Materialet bör följa mallen så noga som möjligt, men stiftelsen får 
ändra detaljer för att det ska stämma överens med deras verksamhet. 
 
Varje avsnitt ska utgå från ett skräp i ett scenario med karaktären Svea Rhen. Skräpet ska vara något 
stiftelsen har kunskap och fakta om. Scenariot ska vara naturligt för gällande skräp, men bör framförallt 
ha utrymme för att bli underhållande med hjälp av karaktären. Vem som ska spela karaktären är upp till 
stiftelsen att bestämma. Det kan med fördel vara en person känd hos målgruppen, men en okänd 
person, skådespelare eller anställd på företaget fungerar lika bra så länge den applicerar 
personlighetsdragen hos Svea Rhen. Detsamma gäller oavsett om det alltid är samma person eller 
varierar mellan avsnitten.  
 
Filmstilen ska efterlikna en kameraman som följer karaktären Svea på hennes uppdrag. Kameravinklar 
bör därmed inte vara avancerade, utan gärna med karaktärer och objekt placerade i centrum eller 
enligt gyllene snittet. Kamerarörelser kan vara hastiga, skakiga och amatörmässiga. Det ska kännas 
som att vem som helst i ens flöde kan ha filmat detta utan att för den delen låta kvalitén vara låg. Detta 
kompenseras genom att filma med en systemkamera istället för mobiltelefon, se till att bildkvalitén är 
hög och använda fokus för att leda tittarens ögon. En svag vinjett i utkanten av bilden ska även 
användas för att koncentrera tittarens blick. Utöver det bör viss redigering av filmklippen göras för att 
justera ljushet, kontrast och färgbalans.  
 
Ljudupptagning vid inspelning kan ske antingen genom kamerans mikrofon eller en mobil mikrofon, så 
länge ljudet hörs klart och tydligt. Utöver ljud tillhörande filmen spelas Sveas tankar in i efterhand för att 
synka till den ihopklippta filmen. Musik eller enkla ljudeffekter kan appliceras för att stärka dramaturgin.  
 
För att budskapet effektivt ska kommuniceras bör början av filmen alltid optimeras. Detta kan 
exempelvis göras genom snabba klippningar och genom att endast ha med det filmmaterial som 
förmedlar originalbudskapet bäst 〒se 4.3.6→. På så vis kan målgruppen snabbt ska finna intresse för att 
vilja se klart filmen och har därmed större chans att ta till sig budskapet. 
 
Intro och outro, det vill säga animering av logotyp, text och tonplattor, ska återanvändas i varje film. 
Logotyp, teckensnitt, färger m.m. ska alltid väljas utifrån stiftelsens grafiska profil för att tydligt visa vem 
avsändaren är. Den enda justering som ska göras textmässigt i filmen är att ändra uppdragets namn 
och nummer från ∵01. Fimpar∫ till gällande nummer och skräp. Beskrivningstexten till Instagram- och 
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Facebookinlägg ska behålla samma stil genom att presentera några få intressanta och relevanta fakta 
på ett enkelt sätt och avsluta med ∵Men hur slänger man då rätt?∫ följt av lösningen för gällande 
skräpfråga.  
 
Det slutgiltiga resultatet är inte enbart en produkt, utan en mall med större mening för stiftelsen. 
Resultatet har betydelse även utanför stiftelsen då det behandlar nedskräpningsfrågor i synnerhet och 
hållbarhet i allmänhet. Det handlar även om hur unga vuxna tar till sig budskap i dagens digitala 
samhälle. Därmed anses det vara av intresse för andra verksamma inom området kommunikation, i 
synnerhet inom sociala medier. Dessa digitala kanaler medför andra spelregler till skillnad från andra 
äldre kanaler som inte kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll på 
samma sätt. I utformandet av ett filmkoncept för sociala medier behöver målgruppen på så sätt 
inkluderas mer. Den designprocess som utvecklats och använts kan i framtiden appliceras på andra, 
liknande projekt. 
 

5.3 Förslag till ändringar 
Ur analysen av värderingen 〒se 5.1→ framgick det att ingen läste den tillhörande beskrivningstexten. 
Detta skulle exempelvis kunna åtgärdas genom att i slutet filmen uppmana tittaren att läsa texten, 
alternativt inkludera informationen i slutet av filmen. Filmen bör dock vara kort och fungera som en 
teaser där man hänvisar intresserade till mer information 〒se 2.8.1→, därför rekommenderar vi det första 
alternativet. Ett annat alternativ hade varit att istället låta karaktären presentera samma information i 
filmen, genom att antingen tänka högt för sig själv eller genom att prata till kameramannen. Detta hade 
gjort det svårare för tittarna att missa informationen, men filmen hade blivit både längre och 
informationen hade kunnat kännas påtvingad. Vi tror att chansen att tittarna läser beskrivningstexten 
skulle vara större i en naturlig situation än vid värderingstillfället, eftersom de då inte känner samma 
tidspress. 
 
Flera respondenter 〒se 5.1→ påpekade att det var otydligt vad karaktären sa och att de inte tog med sig 
särskilt mycket ny kunskap. Flera tog dock med sig den kunskap vi hade valt ut som viktig och 
fokuserade på, d.v.s. att fimpar innehåller plast, vilket understryker vikten av att framhäva det extra 
noggrant. Att justera ljudet kan alltså förmedla kunskapen tydligare.  
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6. Diskussion 
 
Här följer en kritisk värdering av arbetet som helhet, från teoretisk ram till det slutgiltiga resultatet. 
Alternativa lösningar och tillvägagångssätt diskuteras och avsnittet avslutas med rekommendationer för 
vidare studier. 
 

6.1 Teoridiskussion  
De teorier som studien har grundat sig i anses vara av hög relevans och har varit till stor hjälp under 
studien. Dock har utbudet av tidigare forskning varit begränsat då marknadsföring via film i sociala 
medier är ett någorlunda nytt område. Istället har teorier inom mer generella områden kunnat 
applicerats. Dessa har kompletterats med mer specifika teorier hämtade ur aktuella branschtidningar. 
Att använda branschtidningar minskar den akademiska grunden, men anses fortfarande vara till stor 
nytta i och med det nya området. Att kombinera generella och specifika teorier ur akademiska 
respektive oakademiska källor upplevs ge en bra balans samt heltäckande introduktion till området. 
Teorier inom olika områden har kunnat kombineras och gemensamt skapa ett tillvägagångssätt för 
studien, vilket förser den med större trovärdighet. Vissa teorier är eventuellt basala och överflödiga, 
men har ändå behållits då just dessa områden berörts i designval.  
 

6.2 Metoddiskussion 
6.2.1 Förstudie 
Analysen som gjordes av Håll Sverige Rents sociala kanaler var översiktlig för att få fram den mest 
relevanta data för vårt projekt. Studien innefattade endast en analys av Instagram och Facebook, men 
skulle även ha kunnat kompletteras med andra sociala kanaler, exempelvis Youtube eftersom de där 
publicerar filmer som inte publiceras på Instagram och Facebook. En analys av hur stiftelsen använder 
sig av filmer på Youtube hade kunnat gett oss en bredare bild över deras innehåll på sociala kanaler, 
vilket hade kunnat påverka vilka koncept vi kom fram till i designprocessen. Vi anser dock att Youtube 
inte är en kanal som passar studiens uppdrag lika bra, då filmklippen som publiceras där ofta är längre 
och inte dyker upp i ett socialt flöde på samma sätt som på Facebook och Instagram. 
 
Fallstudien av de olika filmkonceptet innefattade fyra koncept av olika karaktär. Tre av fyra koncept 
berörde hållbarhet på ett eller annat sätt, medan ett av dem berörde ett helt annat område. Att 
analysera detta koncept anses dock vara relevant då detta koncept har nått stor framgång på sociala 
medier och vi ville veta om det fanns något i detta filmkoncept som kunde vara till nytta i vår film. Om 
tid hade funnits hade fallstudien kunnat innefatta fler koncept av annan karaktär. Alla koncept vi 
analyserade bestod av filmat material kombinerat med text och andra grafiska element. För att inte 
begränsa oss till någon specifik inriktning för filmkonceptet redan i början av studien hade vi kunnat 
undersöka fler koncept som skiljer sig mer från ett filmperspektiv. 
 
En fallstudie anses vara en mycket passande metod för vår förstudie eftersom vi ville undersöka ett 
samtida fenomen, i dess verkliga miljö. Vi ville ta reda på hur filmer som har lyckats slå igenom på 
sociala medier ser ut och vad det är som ligger bakom att just dessa filmer har nått framgång. En 
fallstudie är en lämplig metod för frågeställningar innehållande ∵hur∫, vilket denna studie också har.  I 
detta fall har en typisk och unik tvärsnittsstudie genomförts. Att resultatet blir typiskt och unikt för just 
denna studie stärker relevansen och lägger en grund för resterande steg i studien.   
 
6.2.2 Digital enkätundersökning 
Att använda sig av en digital enkätundersökning anses relevant för projektets syfte, då det ger en 
överblick över hur målgruppen fungerar på sociala medier och vad de har för attityd till nedskräpning. 
Detta är nödvändigt för att kunna utforma ett koncept anpassat efter den specifika målgruppen. Det 
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finns dock vissa nackdelar med digitala enkätundersökningar. Inga följdfrågor kan ges, vilket gör att 
ingen utveckling av svaren kan göras om det skulle behövas. Flervalsalternativen i enkäten gör att 
respondenterna kan svara snabbt på frågorna utan att tänka igenom, vilket sänker trovärdigheten. 
Fördelar med en digitala enkätundersökningar är däremot att det är tidseffektivt och ger en hög 
representativitet för målgruppen, till skillnad från exempelvis intervjuer. Dock hade fler enkätsvar 
givetvis gett en mer representativ bild. Att enkäten är digital gör det enkelt att sammanställa resultatet 
och presentera det på ett lättöverskådligt sätt. Detta underlättar senare analys och möjligheten att dra 
slutsatser utifrån enkätens svar.  
 
För den digitala enkätundersökningen var det nödvändigt att begränsa vilka som skulle representera 
målgruppen. En begränsning gjordes till universitetsstudenter och ungdomar på fritidsgårdar i 
Östergötland, då tillgången till dessa underlättade vårt arbete. Detta medför att en korrekt 
representation av hela målgruppen inte kan garanteras.  
 
6.2.3 Designprocess 
Till SWOT-analysen valdes samma fyra koncept som i fallstudien, vilka även här hade kunnat 
nyanserats för att inte begränsa oss till någon specifik inriktning. Att undersöka interna faktorer var till 
stor inspiration. Externa faktorer visade sig däremot vara mindre relevanta. 
 
Brainstormingen var en bra metod för att generera många spridda idéer utan restriktioner. Den hade 
kunnat vara mer strukturerad och eventuellt följt en mall för att optimera utfallet.  
 
Intervjun som hölls med studiens uppdragsgivare var av semistrukturerad karaktär. Att utgå från en 
intervjuguide snarare än exakta frågor gav utrymme för en naturligare dialog där de intervjuade själva 
kunde påverka i vilken ordning saker togs upp samt fylla på med saker de själva tyckte var viktiga att få 
med. Att träffas ansikte mot ansikte och diskutera uppdragets mål, målgrupp och budskap upplevdes 
som en bra metod för att undvika otydligheter och missförstånd. Kriterierna som togs fram tillsammans 
med dem hjälpte vidare till att säkerställa ett gemensamt mål. Att kombinera dessa med kriterier 
baserade på målgruppens svar i den digitala undersökningen gav hänsyn till båda sidor. En risk med att 
till större andel utgå från stiftelsens mål är att man missar vad som faktiskt går hem hos målgruppen.  
 
Syftet med att använda en Pugh chart faller lite om det alternativ som fick flest poäng inte väljs. Valet av 
koncept motiverades istället utifrån vad vi trodde skulle fungera bäst och tappar därmed trovärdighet. 
Genom hela designprocessen har val gjorts utifrån våra egna omdömen och antaganden om 
målgruppen, vilket riskerar subjektiva värderingar. 
 
Vid utformandet av manus hade vi kunnat ta hjälp av en guide eller riktlinjer eftersom vi är oerfarna. Det 
hade underlättat att redan från början skriva ett manus som rymde i det korta formatet och endast 
innehöll det nödvändiga. Fokus för studien låg dock inte på filmtekniska detaljer och den film som togs 
fram ska endast fungera som en mall.  
 
6.2.4 Värdering 
Att genomföra kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att värdera filmkonceptet anses relevant, men 
kanske inte heltäckande. Genom att låta respondenterna se filmen och svara på frågor utifrån den 
hamnar fokus mestadels på den specifika filmen och inte filmkonceptet i stort. Kompletterande frågor 
där respondenten uppmanas tänka på konceptet ökar däremot relevansen. Att enbart intervjua 
studenter vid Linköpings universitet i ungefär samma åldrar, även om dessa befinner sig i mitten av 
målgruppens åldersspann, gör att hela målgruppen inte representeras. Ingen av respondenterna är 
rökare själva, vilket gjorde dem osäkra på hur de skulle tänka kring vissa frågor. Somliga resonerade 
exempelvis att de kunde använda informationen för att upplysa rökare, medan andra ansåg att 
information inte rörde dem. Detta gör värderingsmetoden till viss del opålitlig. Detta hade kunnat testas 
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genom att utforma ytterligare ett praktiskt exempel och ställa dessa mot varandra i värderingen. Dock 
hade det inte fungerat inom tidsramarna för studien.  

6.3 Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar att konceptet ∵Skräpfighten med Svea Rhen∫ är ett koncept med stor 
potential att uppmärksamma nedskräpningsproblemet hos målgruppen. Konceptet skiljer sig från det 
material Håll Sverige Rent vanligtvis skapar för sociala medier, vilket innebär att brister kan förekomma 
kring hur konceptet överensstämmer med hur deras kommunikation ser ut idag. Då stiftelsen har 
identifierat att de har svårt att nå ut till målgruppen kan det vara av fördel att det utformade konceptet 
har en större tyngd i varumärkesbyggande och mindre tyngd i att presentera statistik, eftersom 
målgruppen först och främst behöver bli medvetna om vilka stiftelsen är och vad de arbetar för. 

Eftersom ∵Skräpfighten med Svea Rhen∫ ej har tillämpats av Håll Sverige Rent går det inte att veta med 
säkerhet vilken effekt konceptet skulle ha fått hos målgruppen om filmkonceptet publicerades på deras 
egna kanaler. Vilken spridning filmerna skulle ha fått och om målgruppen hade uppmärksammat 
filmerna om de dök upp i deras flöden är svårt att veta, men genom en värdering med utvalda personer 
inom målgruppen går det dock att få en uppfattning om filmkonceptets effekt. Även fler filmer efter 
samma koncept hade behövts utformas praktiskt för att få en helhet över konceptet, eftersom tanken 
är att tittarna ska få följa Svea Rhen och hennes kamp mot nedskräpning i flera filmer.  

Som hjälp i utformandet av konceptet har stiftelsens grafiska manual använts i designprocessens andra 
hälft. Även den information kring den grafiska formgivningen vi fick ut i undersökningen av stiftelsens 
sociala medier användes som hjälp.  

6.4 Studiens validitet 
Vi anser att studien har uppnått valida resultat som motsvarar syftet. Att kombinera en kvalitativ intervju 
med uppdragsgivaren och en kvantitativ undersökning av målgruppen upplevs ha försett studien med 
relevant och värdefull data. En designprocess utvecklad utifrån relevanta teorier har senare kunnat 
göra arbetet både produktivt och likt professionella utförare. Genom att värdera slutresultatet mot 
målgruppen har relevanta åsikter och svar fåtts. Studiens validitet hade kunnat höjas ytterligare genom 
att implementera resultatet i verkligheten och vidare undersöka effekten hos den riktiga målgruppen. 

6.5 Studiens reliabilitet 
Studien anses ha hög reliabilitet, då det är möjligt att följa arbetsprocessen och upprepa vid behov. 
Genom designprocessen har val gjorts baserade på våra egna omdömen, vilket innebär att en 
upprepning av processen inte garanterar liknande resultat. Tillfället studien genomfördes vid spelar 
också en avgörande roll för både våra, uppdragsgivaren och målgruppens värderingar. Eftersom filmer 
i sociala medier uppmärksammats som ett nutida fenomen kan det med god sannolikhet ge ett 
annorlunda resultat vid ett annat tillfälle. Resultatet av värderingen tros ha blivit liknande även om den 
skett med fler respondenter då många gav liknande svar. Att porträttera en annan skräpfråga hade 
kunnat påverka värderingens resultat, vilket respondenterna själva antydde under intervjuerna.  

6.6 Förslag till fortsatta studier 
Området film i sociala medier har visat sig vara ett populärt tillvägagångssätt hos varumärken som vill 
nå en yngre målgrupp. Bristen på tidigare forskning inom området visar på utrymme att exempelvis 
undersöka vilka faktorer som avgör huruvida målgruppen väljer att interagera med inlägg på sociala 
medier. Hur målgruppens attityder till ett varumärke påverkas av dess närvaro i sociala medier skulle 
också vara intressant att studera. Det hade även varit intressant att följa upp ett filmkoncept av den här 
typens resa hos målgruppen för att se hur attityder och konsumentengagemang förvandlas över tid.  
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7. Slutsats
Syftet besvaras med hjälp av två frågeställningar varav den första var att ta reda på hur ett filmkoncept 
för sociala medier kan utformas för att öka medvetenheten kring nedskräpningsfrågor hos unga vuxna.

Den digitala enkätundersökningen (se 4.2) visar att underhållande innehåll är något som uppskattas hos 
målgruppen och är en anledning varför de interagerar med filmer de ser på sociala medier. Humor 
anses passande, då spridning av filmkoncepet kan ske på ett naturligt sätt genom målgruppen själva (se 
4.2). En humoristisk karaktär som tacklar vardagliga nedskräpningsproblem på ett annorlunda sätt kan 
enligt Smith (2009) öka graden humor och skapa spänning (se 2.4.3). Karaktären Svea Rhen visade sig 
ha förmåga att underhålla och inspirera målgruppen (se 5.1) vilket hjälper budskapet att nå fram.

Vårt förslag för hur ett filmkoncept för sociala medier kan utformas för att öka medvetenheten kring 
nedskräpningsfrågor hos en målgrupp med låg kännedom om varumärket är att fokusera på att 
förmedla varumärket och dess budskap. Innan målgruppen är mottaglig för att ta in fakta och statistik 
bör fokus ligga på att göra konceptet just varumärkesbyggande (se 4.3.5). Målgruppen behöver mötas 
med en enhetlig kommunikation från avsändaren för att känna igen varumärket i olika sammanhang och 
därmed få en ökad medvetenhet både kring varumärket och det aktuella ämnet.

Den andra frågeställningen undersökte hur ett budskap på ett effektivt sätt kan kommuniceras genom 
ett filmkoncept. 

Stiftelsen nämnde att de vill hitta ett sätt att göra deras budskap relevant. Ett sätt att göra detta på är att 
anpassa språket till målgruppen (se 2.3.5), vilket Forsberg (2013) förklarar genom talesättet “tala till 
bönder på bönders vis”. Detta gjorde vi genom att använda ett ungdomligt språk med nutida uttryck (se 
4.3.6). Budskapet kommuniceras delvis genom att åhörarna får höra karaktären Svea Rhens tankar, 
vilket gör att målgruppen får en mer personlig koppling till karaktären (se 4.3.6). Klassiska retoriska 
verktyg som ethos, logos och pathos kan med fördel användas i filmkonceptet för att få fram budskapet 
effektivt. I filmen används främst ethos genom karaktären medan beskrivningstexten presenterar fakta 
med hjälp av logos (se 4.3.6). Detta gör att filmen blir lätt att ta till sig, men också att det finns möjlighet 
att läsa mer om problemet för de som är intresserade. Detta passar målgruppen som under värderingen 
(se 5.1) tog till sig det viktigaste budskapet genom filmen även utan att läsa beskrivningstexten. 

Tittaren kastas direkt in i filmens handling och snabba klippningar gör att dennes uppmärksamhet 
fångas tidigt i filmerna. Detta stämmer överens med Wheelers (2012) förklaring över hur en film 
förmedlar ett varumärke väl genom att optimera de 15 första sekunderna av filmen (se 2.5). 

Sammanfattningsvis kan ett filmkoncept för sociala medier med fördel användas för att uppmärksamma 
nedskräpningsfrågor hos en målgrupp aktiv på sociala medier. Studien visar att ett 
varumärkesbyggande koncept är att föredra hos en målgrupp med låg kännedom kring varumärket. 
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Bilaga 1 - Digital enkätundersökning 
Videoklipp på sociala medier  
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Bilaga 2 - Sammanfattning av intervju med Håll 
Sverige Rent 
Håll Sverige Rents kontor 
Stockholm, 24 april 2019 

En intervju hölls med Lisa Possne, teamleader på kommunikationsavdelningen på Håll Sverige Rent, samt 
Oskar Friberg, kommunikatör på Håll Sverige Rent. Under intervjun gjordes tydligt vad stiftelsen har för 
övergripande mål för uppdraget, samt vilka svårigheter de har med att nå ut till ungdomar och unga vuxna. 

Historiskt sett har Håll Sverige Rent varit en välkänd stiftelse i Sverige. Under andra halvan av 1900-talet 
var det många som visste vad Håll Sverige Rent arbetade med, men idag är kännedomen lägre. Possne 
förklarade under intervjun att Håll Sverige Rent idag lätt kan nå ut till barn genom skolverksamhet och 
annan pedagogisk verksamhet. Barn gillar att lära sig eftersom det är roligt och de känner sig stolta över 
att lära sig något nytt. Då mycket av stiftelsens verksamhet handlar om kunskapsfrågor är därför barnen 
lättare att nå ut till än ungdomarna. Eftersom många vuxna vet vilka Håll Sverige rent är, likaså många barn 
eftersom stiftelsen når ut till dem genom pedagogisk verksamhet, blir glappet på så sätt ungdomarna och 
de unga vuxna. Possne och Friberg förklarade att de har relativt bra kunskap om vad denna målgrupp har 
för attityd till nedskräpning, eftersom de kontinuerligt genomför undersökningar. Yngre bryr sig mindre och 
skräpar ner mer, framför allt yngre män. De är svårare att nå eftersom de inte aktivt söker upp stiftelsen och 
inte heller har något intresse för det. Possne tydliggjorde under intervjun att som ung finns det mycket 
inom hållbarhetsfrågan att bry sig om, att nedskräpning kanske inte känns lika viktig som exempelvis 
klimatfrågan. Allt hänger dock ihop, vilket både Possne och Friberg förklarade som något som bör 
tydliggöras.  

Under intervjun klargjordes att man måste hitta ett sätt att prata om skräpproblemet med unga vuxna på ett 
relevant sätt. För att nå denna mellan målgrupp gäller det att hitta ett sätt att kommunicera på som tilltalar 
dem så att man kan nå dem med kunskap. Genom att välja rätt språk och tonalitet kan stiftelsens budskap 
omsättas så att det blir mer relevant för målgruppen. 

Idag tänker många att Håll Sverige Rent huvudsakliga uppgift är att städa, men så är det inte. Det Håll 
Sverige arbetar med är snarare en pedagogisk aktivitet, där lösningen inte är att städa, utan att inte skräpa 
ner. Det är vanligt att många inte kopplar ihop att det man slänger här kan orsaka problem på andra 
platser. Att ett glasspapper som slängs på marken sedan hamnar i havet, eller att en plastpåse sedan 
kanhamna i en vals mage är kanske inte det första man tänker på. Possne och Friberg förklarade dock att 
det som är bra med skräpfrågan är att det är konkret. Man ser skillnad direkt och det går att göra skillnad 
själv snabbt. 
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Bilaga 3 - Brainstormingens 5 koncept 

Veckans skräp 
Tanken bakom ∵Veckans skräp∫ var att presentera en skräpfråga varje vecka som Håll Sverige Rent 
arbetar med. Dessa skräpfrågor skulle exempelvis kunna handla om plast i vattnet, fimpar, eller annat 
skräp på land. Med detta koncept var idén att skräpproblemen skulle uppmärksammas och få tittarna 
att tänka till, snarare än att fungera som pekpinnar. Informationen skulle presenteras på ett enkelt sätt 
och faktan om veckans skräp skulle väljas ut med omsorg för att få tittarna att haja till. Exempelvis 
slängs en miljard fimpar om året bara på svenska gator och torg. Om de skulle radas upp efter varandra 
skulle de räcka ända till Sydafrika - och tillbaka. Detta gör att man som tittare lättare får upp en 
uppfattning om vilka stora problem det faktiskt handlar om. Att ta upp sådan fakta som målgruppen 
redan vet ger ingen effekt, därför ska fokus ligga på att presentera faktan på ett nytt sätt. Varje 
skräpproblem blir en del av en serie, vilket gör det lätt att titta på tidigare skräpproblem som har 
presenterats. Trots många olika skräpproblem som leder till olika typer av konsekvenser är lösningen 
inte så svår: släng skräpet i papperskorgen, inte på marken. Varje film skulle avslutas på samma sätt, 
med någon typ av call to action, för att visa att alla skräpproblem har samma enkla lösning. 

Vardagshjälten 
∵Vardagshjälten∫ är en följetong där tittaren får följa en karaktär genom olika avsnitt. Karaktären är just 
en utmärkande karaktär som på ett överdrivet sätt tar nedskräpningsfrågor på största allvar. Personen 
är en komiker, influencer, youtuber eller liknande som är känd hos målgruppen sedan innan. Genom att 
använda en person som är känd hos målgruppen sedan innan kan denna lättare och mer naturligt bli 
en förebild inom ämnet. Varje avsnitt behandlar en nedskräpningsfråga som inledningsvis utspelas i ett 
scenario där man får se karaktärens reaktion. Om avsnittet exempelvis behandlar ämnet plast i haven 
kan scenarion utspela sig intill ett iskallt hav där karaktären slänger sig ut i vattnet för att plocka upp ett 
sugrör. Reaktionen följs upp med att karaktären kortfattat förklarar problemet och orsaken bakom det 
samt på ett ironiskt sätt ger förslag till en lösning. Lösningen blir alltid densamma - ∵Släng inte skräp på 
marken!∫. De genomgående överdrifterna gör ämnet underhållande och mer lättillgängligt.  

Videohälsningen 
Koncept ∵Videohälsningen∫ liknar första konceptet, genom att skräpproblemen visualiseras för att 
målgruppen ska förstå problemen med det skräp som slängs. En ambassadör för Håll Sverige Rent 
filmar sig själv när den presenterar ett skräpproblem i ∵Visste du att...∫-form. Ambassadörens röst 
används sedan för att förklara problemet lite mer djupgående medan problemet visualiseras. I slutet av 
filmen ger personen ett konkret tips för att undvika problemet i fråga, exempelvis hur man som 
konsument kan ta med egna tygkassar till mataffären eller välja förpackningar som är gjorda av andra 
material för att undvika plats. I detta koncept ligger större fokus på att uppmärksamma ett konkret 
problem som fastnar hos tittaren. Problemet tas upp med hjälp av udda och rolig fakta, sådant som man 
gärna talar om för sina vänner. Filmerna ska vara lättsamma och skapa en ∵aha-upplevelse∫. 
Videohälsningen kan antingen komma från en person som är känd hos målgruppen, från en expert 
inom området eller en person som med tiden blir förknippad med stiftelsen. Om ambassadören är känd 
hos målgruppen kan dennes egna plattformar användas för att sprida budskapet ytterligare samt direkt 
till målgruppen och förhoppningsvis få större genomslagskraft. Oavsett är det viktigt att relevanta 
ambassadörer som kan stå för Håll Sverige Rents budskap väljs ut. 

Om vi inte håller Sverige rent 
∵Om vi inte håller Sverige rent∫ är vagt inspirerad av P3s podcast ∵P3 Dystopia∫ som tar upp vad som 
skulle hända om det värsta tänkbara 〒exempelvis krig→ inträffade i Sverige. Ett ∵worst case scenario∫ 
visualiseras med hjälp av infographics och ger på så sätt tittaren en tydlig uppfattning av hur illa det kan 
gå om vi inte tar tag i problemet. Nedskräpningsproblemet går kanske inte att jämföra med krig, men 
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idén bakom blir densamma. Syftet är att ge tittaren ett uppvaknande där ett problem som den 
förmodligen redan blivit uppfostrad att inte bidra till tas tag i på allvar. Konceptet anspelar på stiftelsens 
namn, vilket påvisar dess betydelse. Tanken är att det ska ge tittaren en tankeställare som gör att den 
tar med sig och vill sprida budskapet vidare, kanske som en typisk samtalsöppnare vid fikabordet ∵Vet 
ni vad jag såg!∫.  

Dolda kameran 
Det här konceptet är tänkt att fungera som ett spel där det rätta svaret är överdrivet uppenbart. Tittaren 
får följa vardagliga beteenden genom en slags dold kamera. Felbeteenden, d.v.s. nedskräpning, och 
rätt beteenden 〒exempelvis att någon slänger sitt skräp i sopkorgen→ uppmärksammas genom antingen 
ett stort rött kryss eller en stor grön bock. Överdrivna effekter som exempelvis kraftiga inzoomningar 
eller varningsblinkningar skapar uppmärksamhet. Vid felaktiga beteenden görs en tillbakaspolning för 
att personen ska göra om och göra rätt. Den spelaktiga stilen får tittaren att känna sig interagerad med 
filmen och uppmanar denne till att tänka till själv.  
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Created using Celtx

INT. ENTRÉ - FÖRMIDDAG 

Svea sitter gömd ihopkurad i en buske där hon kollar ut med 
sin kikare. Hon spanar mot en entré. 

Närbild på Svea. Hon tar ner kikaren, kollar på sin klocka 
och börjar sedan prata mot kameramannen. 

SVEA REHNSTEDT 
Klockan är 9.56 och jag befinner mig 
strax utanför rutan. De första 
intresseobjekten brukar rulla in 
vid... Åh, nu! 

Entrédörren öppnas och ett gäng rökare går ut. 

Svea gömmer sig längre in i busken. 

Gänget står och röker ikapp. 

Svea observerar och antecknar. 

Rökarna avslutar sin cigg och fimpar på marken. De går förbi 
askkoppen som är alldeles bredvid och försvinner runt hörnet. 

Svea reser sig hastigt och småspringer mot brottsplatsen. Hon 
tar fram inklickaren och börjar räkna antalet fimpar. 

SVEA (CONT'D) 
10, 11... Ja... måndagsröken brukar ju 
generera helt galna siffror. Ändå är 
det bara en liten del av den miljard 
som slängs på marken varje år. 

Svea tar upp måttbandet och börjar mäta avståndet mellan 
fimparna och askkoppen. Hon antecknar. 

Bilaga 4 - Manus
Skräpfighten med Svea Rhen
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                                                          2. 

Created using Celtx                                          

SVEA (CONT'D) 
1,2 meter. 
 
Aa, alltså många tror ju typ att 
fimparna går upp i rök eller nått, men 
NEJ!? De innehåller ju massa plast och 
grejer. 

Svea antecknar. Hon river ut dagens rapport ur 
anteckningsboken och går upprört fram till postlådan. 

Jag har sysslat med den här typen av 
beräkningar ganska länge nu. (Jag 
brukar kombinera matematiska formler 
och olika beteendevariabler.) Idag 
hade det räckt med en 23 procentig 
större kraftansträngning. 

You had one job! (mumlar) 

Hon lägger rapporten i postlådan som stängs igen när hon går 
därifrån. 
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Bilaga 5 - Storyboard 
Skräpfighten med Svea Rhen 
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Bilaga 6 - Intervjuguide värdering av filmkoncept

Syfte  
- Vi skriver ett exjobb ihop där vi har tagit fram ett filmkoncept för sociala medier och

utformat ett praktiskt exempel 〒en film→. Vi har nu kommit till den fas där vi vill
undersöka hur pass bra konceptet besvarar vårt syfte och behöver din hjälp.

- Är det okej om vi spelar in den här konversationen för att underlätta att ta
anteckningar?

- Ditt svar kommer behandlas anonymt och du kan närsomhelst avbryta intervjun om du
vill.

Om respondenten  
- Hur gammal är du?
- Hur väl känner du till Håll Sverige Rent?

Presentera verksamheten  
Håll Sverige Rent är en stiftelse vars främsta uppdrag är att minska nedskräpning, främja 
återvinning och främja individers och organisationers miljövårdansvar. Detta gör de på ett 
flertal sätt, bland annat genom att påverka och förändra människors attityder och beteende till 
nedskräpning, för att få dem att sluta skräpa ner. Att samla kunskap och fakta kring 
nedskräpning är även det en viktig del av deras verksamhet. För att uppmärksamma 
nedskräpningsproblemet hos ungdomar och unga vuxna har stiftelsen efterfrågat ett 
konceptförslag för hur deras filmer på sociala medier skulle kunna se ut.  
Vi kommer nu att visa den film vi tagit fram som praktiskt exempel. 

Det praktiska exemplet 
- Hur ∵underhållande∫ tycker du att filmen/inlägget är? 1-5

- Varför var den rolig?
- Hur troligt är det att filmen/inlägget är ∵något du vill berätta för en kompis∫? 1-5

- Vad får dig att vilja/inte vilja?
- Hur relevant känns filmen/inlägget för dig? 1-5

- Varför/varför inte?
- I vilken grad tycker du att du fick ny och viktig kunskap? 1-5

- Visste du det som togs upp redan innan?
- Kände du att kunskapen var viktig för dig?

- Till vilken grad bryr du dig om det som togs upp? 1-5
- Varför/varför inte?

- Vilket budskap tog du med dig?
- Läste du bildtexten?

- Blev budskapet tydligare?
- Tycker du bildtexten kompletter filmen?
- Varför/varför inte?
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Filmkonceptet 
Konceptet är utformat för att kunna ta upp olika nedskräpningsfrågor i olika scenarion. Tror du 
att ett annat skräp, t.ex. tuggummi, skulle ändra dina svar? På vilket sätt? 

- Mer/mindre underhållande? 
- Troligare/mindre troligt att du vill berätta om det för en kompis? 
- Mer/mindre relevant? 
- Viktigare/mindre viktig kunskap? Mer eller mindre ny? 
- Brytt dig mer/mindre? 
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Bilaga 7 - Intervjusvar värdering av filmkoncept

Tjej, 23 
Hur ∵underhållande∫ tycker du att filmen/inlägget är? 1-5 
4- Fångade intresse på en gång, mycket med musiken att göra. Skulle nog säga absolut 4, allt är
relativt, men högre upp på skolan.

Varför var den rolig? 
Tyckte att dels hände saker hela tiden - typ action feeling när hon sprang, musiken bra. Kul 
också att man hörde hennes tankar, kändes som en riktig film typ, tyckte om det formatet.  

Hur troligt är det att filmen/inlägget är ∵något du vill berätta för en kompis∫? 1-5 
4 - Om man kom in på samtalet, inte ∵åh vet ni vad jag såg∫, men finns ju  
Vad får dig att vilja/inte vilja? 
Prata om dels för att bra producerad/kvalité, rolig ändå. Vet inte om jag skulle, lite svårt att höra 
vad hon sa. hörde ∵massa plast∫. Skulle nog inte säga typ ∵visst edu att det är plast∫, mer säga 
att det var kul koncept. 

Hur relevant känns filmen/inlägget för dig? 1-5 Varför/varför inte? 
5 - Jag tycker att den kändes väldigt relevant för att det är sånt man inte tänker på. Speciellt 
fimpar, sån liten grej. Man tänker inte att den gör skada i större utsträckning. Nu inser man har. 
Relevant, skulle kunna se i mitt flöde. Bryr mig väldigt mycket, försöker slänga rätt = tilltalar mig 

I vilken grad tycker du att du fick ny och viktig kunskap? 1-5 
3 - Lite dåligt ljud, hörde bara att det är massa plast och att hon räknar. Visst inte att det var 
plast innan. 

Visste du det som togs upp redan innan? 
Nej. 

Kände du att kunskapen var viktig för dig? 
Jo. röker inte själv, men ser ju folk och det ligger hur mycket som helst på gatan. Tänker att 
soptunnan kan börja brinna.  

Till vilken grad bryr du dig om det som togs upp? 1-5 Varför/varför inte? 
5 - där man kan börja som privatperson. Första steget i att bry sig om miljön. 

Vilket budskap tog du med dig? 
Det behöver inte vara svårt. Gör mer skada än vad man tror, värt att göra rätt på en gång. 

Läste du bildtexten? Blev budskapet tydligare? 
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Nej, för att det hände så mycket i filmen. Hade nog kollat klart och sen läst. Tror att ag hade läst, 
iaf början. Hade nog gett mig ännu mer om jag läst den innan. Jättekul att veta! Skulle kunna 
berätta för en kompis, rolig, onödig men intressant fakta. Ville inte läsa under tiden, men hade 
läst efteråt 
 
Tycker du att bildtexten kompletter filmen?  
Aa, verkligen!  
 
Varför/varför inte? 
Rolig fakta som folk lyssnar på, sydafrika-grejen gör att man verkligen fattar.  
 
Hade vi kunnat göra det på ett annat sätt? 
Kanske att det hade slängts en miljard fimpar. Missade jag någon sån ruta? Superbra att ha det 
kompletterande. 
 
Filmkonceptet 
Konceptet är utformat för att kunna ta upp olika nedskräpningsfrågor i olika scenarion. Tror du att 
ett annat skräp, t.ex. tuggummi, skulle ändra dina svar? På vilket sätt? 
Tanken är densamma. Jag är inte rökare men vet hur vanligt det är att folk slänger. Tuggar ju 
tuggummi själv. Skulle nog vara lika effektivt, men kanske träffa mig lite lite mer. Jag skulle 
kunna se en serie av det här med tillhörande klipp. För att jag bryr mig om frågan i stort. Känns 
mer spontant när hon inte tar upp fakta.  
 

- Mer/mindre underhållande?  Nej 
- Troligare/mindre troligt att du vill berätta om det för en kompis? Nej 
- Mer/mindre relevant? Nej  
- Viktigare/mindre viktig kunskap? Mer eller mindre ny? nej 
- Brytt dig mer/mindre? nej 

 
Kille, 23 
Hur ∵underhållande∫ tycker du att filmen/inlägget är? 1-5 Varför var den rolig? 
4 - kändes som att det var en rolig karaktär. LIte som en person man ändå sympatiserar med, 
utanför ramarna men försöker göra rätt. Lite anti-hjälte, alltid kul med såna personer.  
 
Hur troligt är det att filmen/inlägget är ∵något du vill berätta för en kompis∫? 1-5. Vad får dig att 
vilja/inte vilja? 
3 〒om det kommer på tal→ - Pratar ju sällan om hsr, så mycket man ser hela tiden, 99% talar man 
inte om.  
 
Hur relevant känns filmen/inlägget för dig? 1-5 Varför/varför inte? 
2 〒eftersom jag inte röker→ - Jag röker ju inte, så inte relevant på så sätt. Men som det skulle 
komma ut i kampanjer i olika medier så man exponeras för det så skulle man nog tänka på det 

51



lite mer, kanske på typ valborg när alla lämnar grejer. Framförallt de som röker kanske tänker 
efter.  
 
I vilken grad tycker du att du fick ny och viktig kunskap? 1-5. Visste du det som togs upp redan 
innan? 
2 - Inte så mycket, mer som en uppmaning att hålla sverige rent. Främst för att jag inte hörde 
vad hon sa. var nåt om plast, det är iofs nåt jag inte vet sedan innan. Kanske höja mikrofon.  
 
Kände du att kunskapen var viktig för dig? 
Aa, men det är väl jättebra att veta att fimpar innehåller plaster, det vill man ju inte få ut i 
naturen. Då kanske man blir arg på nån nästa gång den fimpar.  
 
Till vilken grad bryr du dig om det som togs upp? 1-5. Varför/varför inte? 
4 - Vill säga en femma egentligen, men man vill säga miljön. Man vill ju att det ska se fint ut. Man 
tänker inte på det om det inte är nedskräpat.  
 
Vilket budskap tog du med dig? 
Att fimpar innehåller plast, bra till nästa gång.  
 
Läste du bildtexten? 
Näe.. gjorde jag nog inte.  
 
Blev budskapet tydligare? 
Mm. Ja men det tycker jag. Fattade nog inte helt vad tanken är för henne, att hon vill att 
fimparna ska ner i papperskorgen. Aa okej, nu fattar jag att hon vill att man ska fimpa i 
askkoppen.  
 
Tycker du bildtexten kompletter filmen? Varför/varför inte? 
Bra komplement. Kanske att man skulle kunna lägga in bildtexten i separata, korta videos. För 
att ha budskapen, inte så mycket överallt. Nä men jag tycker det är bra, tycker det är bra.  
Jag tror jag är som de flesta andra, snabbt ska det gå, jag orkar inte läsa. Brukar dra förbi allt 
som är sponsrat direkt. Men det finns ju ändå nåt här som väcker intresse. Inte liksom tråkig bild 
från Ving eller nåt, som bara, aa.. 
 
Hade vi kunnat göra det på ett annat sätt? 
Eventuellt lite tydligare varför hon gör som hon gör, så man fattar att hon vill att folk ska slänga 
saker.  
 
Filmkonceptet 
Konceptet är utformat för att kunna ta upp olika nedskräpningsfrågor i olika scenarion. Tror du att 
ett annat skräp, t.ex. tuggummi, skulle ändra dina svar? På vilket sätt? 
 

- Mer/mindre underhållande? Ungefär samma 
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- Troligare/mindre troligt att du vill berätta om det för en kompis? Ungefär samma
- Mer/mindre relevant? Jo, men det har väl vart mer relevant kanske.
- Viktigare/mindre viktig kunskap? Mer eller mindre ny? Ungefär samma
- Brytt dig mer/mindre? Ungefär samma

Tjej, 21 
Hur ∵underhållande∫ tycker du att filmen/inlägget är? 1-5. Varför var den rolig? 
4. För att jag reagerade att det var roligt, men kanske också för att det var Glen. Jag skrattade
till i alla fall.

Hur troligt är det att filmen/inlägget är ∵något du vill berätta för en kompis∫? 1-5 
2. Jag hade nog kunnat berätta det för någon. Om man pratar om något liknande . jag hade inte
sagt det helt random, men om det var något liknande man pratade om.

Vad får dig att vilja/inte vilja? 
Det hade nog varit den humoristiska delen och mitt egna intresse i reklam. 

Hur relevant känns filmen/inlägget för dig? 1-5 Varför/varför inte? 
3. I mitten för att jag inte röker själv. Fimpar är inte… Jag skulle ändå säga att det är aktuellt för
mig ändå.

I vilken grad tycker du att du fick ny och viktig kunskap? 1-5 
2. Det var mer ∵Släng inte∫. Jag fick inte jättemycket ny kunskap.

Visste du det som togs upp redan innan? 
Jag hörde att hon sa plast och när hon mätte. Jag visste inte om plast innan. 

Kände du att kunskapen var viktig för dig? 
Alltså nej det skulle inte säga, men jag visste inte innan. 

Till vilken grad bryr du dig om det som togs upp? 1-5 Varför/varför inte? 
Kanske en 2 eller 3. Jag skulle inte säga att jag bryr mig så jättemycket, det kanske man skulle 
göra. Jag är nog ganska bra på att inte slänga själv, men jag bryr mig inte jättemycket själv. 

Vilket budskap tog du med dig? 
Släng inte fimpar, de innehåller plast och annat skit. 

Läste du bildtexten? Blev budskapet tydligare? 
Nej. Hann inte ens läsa första rubriken.  

Tycker du att bildtexten kompletter filmen? 
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Det här är kul info. Jag vill ändra mitt svar. Det är bra att det är mer ingående i texten, annars 
hade inte folk kollat på filmen. Man kanske kan få betraktaren att gå från film till texten, men vet 
inte hur man skulle göra det.  
 
Varför/varför inte? 
Om jag hade intresserat mig för videon hade jag nog inte läst det i en vardaglig situation. 
 
Hade vi kunnat göra det på ett annat sätt? 
Rubriken ska vara lite längre. Kanske också den mindre texten, i och med att det händer mycket 
i videon.  
 
Filmkonceptet 
Konceptet är utformat för att kunna ta upp olika nedskräpningsfrågor i olika scenarion. Tror du att 
ett annat skräp, t.ex. tuggummi, skulle ändra dina svar? På vilket sätt? 
 
Nej, det hade kunnat vara bra på många olika sätt. Konceptet hade tilltalat mig. Det är inget 
negativt att jag inte röker. Pantburkar hade kunnat funkat bra, eller plastförpackningar, för att 
det är saker man ser i naturen.  
 

- Mer/mindre underhållande?  Nej 
- Troligare/mindre troligt att du vill berätta om det för en kompis? Nej 
- Mer/mindre relevant? Nej  
- Viktigare/mindre viktig kunskap? Mer eller mindre ny? nej 
- Brytt dig mer/mindre? Nej 

 
Tjej, 21 
Hur ∵underhållande∫ tycker du att filmen/inlägget är? 1-5 
Jag skulle säga 4. Det känns som att man vill se mer. Vad skulle hon göra med den 
informationen? Man blir nyfiken. Den var väldigt roligt. Det är väldigt oväntat i en reklamfilm 
vilket är kul, för man skulle komma ihåg det.  
 
Varför var den rolig? 
Lite att det är en vanlig vardagssituation och att det är en liten märklig människa med. Det är 
något som borde finnas. 
 
Hur troligt är det att filmen/inlägget är ∵något du vill berätta för en kompis∫? 1-5 
Mm. Alltså jag tror att om jag hade sett fler filmer och om det hade varit en serie med en 
spännande karaktär hade jag kunnat göra det. Man förstod inte riktigt vad karaktären fick ut av 
det. Jag skulle nog säga 3, jag skulle nog inte gå tillbaka om det bara var en film. 5 om det var 
flera filmer.  
 
Vad får dig att vilja/inte vilja? 
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Det är nog att jag hajar till, om man tänker generellt. Om det är något som är jätteroligt eller 
något som är fel, ett snesteg typ. I denna film för att det är en fett bra grej. Det här görs på ett kul 
sätt.  
 
Hur relevant känns filmen/inlägget för dig? 1-5Varför/varför inte? 
Det känns väldigt relevant. Nästan mer relevant för de som inte röker, eftersom det är vi som blir 
irriterade på dem. Filmen visar frustration från ett annat perspektiv. Det är inte så man tänker 
själv. Jag skulle säga 5, det är relevant för alla. Fan, folk stör sig och det är bara att slänga 
fimpen en meter bort.  
 
I vilken grad tycker du att du fick ny och viktig kunskap? 1-5 
Det känns som att filmen är mer uppmanande än ger en kunskap. Jag kommer ihåg att hon sa 
plast och det visste jag inte. Men det slängs mycket fimpar. 3 för att det är mer att filmen ger en 
uppmaning. Om hon berättade mer hade siffran blivit högre.  
 
Visste du det som togs upp redan innan? 
Visste inte om plasten. Kommer inte ihåg om hon sa hur många fimpar som slängs.  
 
Kände du att kunskapen var viktig för dig? 
Eftersom jag inte slänger fimpar så nej, men jag vet ju att det inte är bra att slänga skräp. Jag 
kanske tänker mer på konsekvenserna efter att ha sett filmen. 
 
Till vilken grad bryr du dig om det som togs upp? 1-5 Varför/varför inte? 
Jag tycker det är superviktigt, men jag skulle säga att jag inte berörs så mycket om det eftersom 
jag inte har så många vänner som röker. Jag skulle säga 4 eftersom man bryr sig och blir 
irriterad.  
 
Vilket budskap tog du med dig? 
På slutet, att det är så enkelt, det är lätt att göra rätt. Varför kan man inte bara sträcka på 
handen? 
 
Läste du bildtexten? Blev budskapet tydligare? 
Nej. Jag läste inte rubriken heller, det gick så snabbt. Jag hade kanske läst det efteråt, men jag 
hade läst om det hade varit ett vanligt inlägg. Om jag fattade vad filmen handlade om hade jag 
inte läst. Jag hade kanske läst eftersom jag inte har helt koll på karaktären och Håll Sverige 
Rent. Jag hade kollat på filmen för att det är humoristiskt.  
 
Tycker du att bildtexten kompletter filmen?  
Ja, det tycker jag absolut. Jag gillar när man visualiserar det i text. Man kommer ihåg det. Här 
kommer det tillbaka om plast., Det är ganska lång text är att vara Instagramimlägg. Det kanske 
hade kunnat vara med i filmen. Jag tror inte att jag hade läst texten, för man är ju inte så 
intresserad. Jag tror jag behöver den i ett roligare format för att läsa den.  
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Hade vi kunnat göra det på ett annat sätt? 
Man fattar att den är en del av en serie när det står ∵Uppdrag 1∫. Kanske trycka in mer info i 
filmen, man hörde lite vad hon sa. Hon kanske räknar upp fler saker i sina beräkningar eller att 
det står i text. Många kollar utan ljud. Jag hade inte satt på ljud, det är najs att ha allt i text.  

Filmkonceptet 
Konceptet är utformat för att kunna ta upp olika nedskräpningsfrågor i olika scenarion. Tror du att 
ett annat skräp, t.ex. tuggummi, skulle ändra dina svar? På vilket sätt? 

Det beror nog mycket på. Det här är en vardagssituation som alla känner igen. Om det typ hade 
varit plaster i havet hade det också varit superintressant, men jag hade inte blivit så berörd. Jag 
som sitter här kan inte göra så mycket åt det. Det hade säkert påverat svaren.  

- Mer/mindre underhållande?  Nej
- Troligare/mindre troligt att du vill berätta om det för en kompis? Nej
- Mer/mindre relevant? Nej
- Viktigare/mindre viktig kunskap? Mer eller mindre ny? nej
- Brytt dig mer/mindre? nej
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