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Anti-branding is a growing social movement as well as a communication strategy that 

criticize companies through redefining their brands and immaterial values by connecting 

negative associations to them. Although Anti-Branding is growing, research in the topic 

is scarce. Through a qualitative case study,based on three (3) Anti-Branding actions, a 

multimodal analysis and six (6) semi-structured interviews has been made to contribute 

research to the topic by examining how an organization can use Anti-Branding against a 

company to create change. The study show that various anti-branding actions in a 

multifaceted campaign is an efficient tool to create attention, awareness and 

involvement that lead to change. By utilizing the participatory culture of the this digital 

age organizations can use anti-branding efficiently by interacting with its publics to 

engage them to be co-creators of the anti-branding message and to be a part of the social 

movement and its culture.  
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1 Inledning 
Greenpeace är en oberoende internationell miljöorganisation som arbetar för att stoppa 

global miljöförstöring genom att ta samhällsrollen att gå utanför politiken och på olika 

sätt ta aktion. Greenpeace är mest kända för deras aktioner inom olika kampanjer, men 

de arbetar även med politisk lobbying och forskning för att lägga press på beslutsfattare 

och ha argument bakom sina aktioner för att påverka och inspirera andra att agera för en 

positivare miljöutveckling (www.greenpeace.org). I deras pågående kampanj ”Save the 

Arctic!”, med start 2012, syftar de till att göra Arktis fri från kommersiella intressen. 

Problematiken kring Arktis är att där uppskattas finnas ca 20 %1 av världens 

oexploaterade olje- och gas tillgångar. Dessa har blivit tillgängliga genom att Arktis 

landskap förändrats, vilket startat en kapplöpning mellan regeringar och multinationella 

bolag. På grund av den globala uppvärmningen, som till stor del skapas av förbränning 

av fossila bränslen, och dess smältning av de arktiska glaciärerna som hotar världens 

ekosystem i sin helhet, har detta skapat en kamp mellan Greenpeace och de 

kommersiella intressena för dess exploatering.  

 

Greenpeace arbete idag sträcker sig ut i många olika kanaler och de har ett modernt och 

progressivt förhållningssätt till marknadsföring och kommunikation. Sedan Greenpeace 

startades på 1970 talet har tekniken utvecklats exponentiellt vilket har öppnat upp stora 

möjligheter för bland annat internetaktivism (Lindgren, 2012). Internet ses ofta som den 

moderna tidens viktigaste tekniska utveckling, men kanske även i hela människans 

historia, och detta har Greenpeace utnyttjat. Denna tekniska utveckling har naturligtvis 

de flesta aktörer i samhället utnyttjat sig av och vi befinner oss idag i ett konvergerat 

medie landskap där yngre och äldre medier smälter ihop och formar en ny verklighet 

med en deltagarkultur som suddar ut gränser mellan t.ex. producenter och konsumenter 

(Jenkins, Ford & Green, 2013). Meddelanden når oss vart vi än befinner oss, på internet 

eller i samhället och innebär därmed både en utmaning och nya möjligheter för ideella 

organisationer. Utvecklingen har ändrat de sätt vi kommunicerar på och eftersom det 

blir allt fler aktörer på marknaden, behövs det därmed tillämpas allt fler 

uppseendeväckande och kontroversiella kommunikationsstrategier för att komma fram 

genom bruset med meddelanden till rätt mottagare för att nå aktörernas mål 
                                                
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2008-0474&language=EN  

 
2 ”Aktioner med starka bildliga möjligheter är fortfarande en väsentligt aspekt i vår kampanjutveckling 
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(Wettergren, 2005).  

För att få en ingång och en grundläggande förståelse för Greenpeace kommunikativa 

roll, syftet med deras stora kommunikativa satsningar och deras kommunikationsval kan 

jag närma mig genom en artikel av DeLuca (2009) där han intervjuar Greenpeace 

internationella medieanalytiker Soenke Lorenzen. Soenke svarar i intervjun att media, 

som hade kunnat ha en stor påverkan på hur befolkningen tacklar miljöproblem, sitter i 

en svår position eftersom de är beroende av reklam från t.ex. energibolag, bilmärken, 

flygbolag, snabbmatsindustrin, elektronikföretag osv. För att de traditionella 

massmedierna skulle lyckas med en såpass stor förändring i samhället för att svara till 

de miljöproblem vi står inför, skulle de konstant behöva kalla på revolutionära 

förändringar i folks liv och ta dem bort från annonsörernas kommersiella budskap. Han 

menar att Greenpeace därför måste ta till nytänkande strategier för att få igenom dessa 

revolutionära förändringar. Han säger att:  

 

”Actions with strong image opportunities are still a key element in our campaign 

development and messaging. These actions reflect the multiple modes we integrate to 

confront, challenge, expose, and effect change by creating images disseminated to the 

media.[…]As it is often said, an image is worth a 1000 words and Greenpeace remains 

very successful in conveying complex narratives with engaging, challenging, and iconic 

images. […] In essence, Greenpeace empowers the public through generating 

awareness and knowledge. The media is our mode of distribution for informing the key 

stakeholders of legislators, industry, consumers, and voters.[…] The development of 

knowledge is increasingly a digital, multimodal experience that Greenpeace will 

continue to adapt to, as well as pioneer. ” 2 (DeLuca, 2009)  

 

På grund av denna tekniska utveckling har även aktivistiska organisationer som 

Greenpeace anpassat sig och tillämpat annorlunda kommunikationsstrategier.  

Anti-branding är är en kommunikationsstrategi inom varumärkesmotstånd som syftar att 

                                                
2 ”Aktioner med starka bildliga möjligheter är fortfarande en väsentligt aspekt i vår kampanjutveckling 
och skapandet av budskap. Dessa aktioner reflekterar de olika metoder vi integrerar för att konfrontera, 
utmana, exponera, och skapa förändring genom att skapa bilder spridda genom media. […] Som det ofta 
sägs, en bild är värd mer än 1000 ord och Greenpeace fortsätter vara mycket framgångsrika i att förmedla 
komplexa skildringar med engagerande, utmanande, och ikoniska bilder. […]  I grund och botten 
förstärker Greenpeace allmänheten genom att generera medvetenhet och kunskap. Media är vår 
distributionsmetod för att informera centrala beslutfattare, industrier, konsumenter, och röstare. […] 
Kunskapsutvecklingen är allt mer ökande en digital, multimodal upplevelse som Grenpeace kommer 
fortsätta att anpassa sig till, och utveckla.” 
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skada varumärken genom bland annat interaktion, humor och ironi som Greenpeace 

använt sig av för att stoppa Shells planer på att borra efter olja i Arktis.   

 

1.1 Problembakgrund 

Varumärkesmodstånd bygger på den verklighet att företag idag måste skapa sig ett 

starkt varumärke genom olika former av kommunikation för att differentiera sig och 

synas på marknaden (Aaker, 2010) . Det problematiska ligger i att det har skett ett skifte 

i fokus från det konkreta och reella värdet i företagens produkter såsom dess kvalité, 

funktion och produktion, till att istället handla om varumärkens immateriella värden 

såsom upplevd kvalité, status och andra kulturellt upplevda värden (Holger & 

Holmberg, 2002). Eftersom människans kulturella liv till stor del är förknippat med 

populärkulturen, har företag som strategiskt kommunicerar immateriella värden en 

påverkan på samhället i stort genom att de uttrycker och formar känslor, attityder, 

tankar, drömmar, beteenden och livsstilar hos människor (Lindgren, 2009). Eftersom 

konsumtion är en central del av våra liv bidrar detta till att vi inte lägger mycket 

eftertanke bakom vad vi konsumerar och det skapas på så sätt även ett ”slit och släng” 

samhälle (Lindgren, 2009). Företag lägger även sin produktion i utvecklingsländer för 

att med billigare råvaror och arbetskraft kunna tillverka billigare produkter. Detta har en 

etisk problematik eftersom det skapar samhällsproblem såsom negativa konsekvenser 

för mänskliga rättigheter, miljöproblem och det blir även svårare att hålla tillsyn över 

företagens produktion.  

 

Den globaliserade världen har fört med sig en teknologisk och digital utveckling där 

internet och sociala medier möjliggjort informationsspridning, opinionsbildning och 

deltagande som inte är begränsade av geografiska områden (Lindgren, 2012).  Denna 

utveckling har skapat nya möjligheter att granska och kritisera företag och deras 

verksamheter. Den har därmed även lett till att sociala rörelser har lättare att skapas och 

underlättat organiseringen av aktioner, då människor skapar gemenskaper som leder till 

att de kan påverka samhället (Wettergren, 2005). Denna utveckling av kritiskt 

granskande och att människor kan nätverka och mobilisera sig mot oetiska aktörer i 

samhället, har satt press på företag som måste se till sina intressenters åsikter för att 

fortsätta göra vinster och därför lägger de stora resurser på att försvara sina varumärken, 

sin trovärdighet och sitt rykte genom att framstå i god dager (Coombs & Holladay, 
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2012). Flera företag har därför implementerat CSR, vilket står för Corporate Social 

Responsibility, och innebär att företag utvecklar ett arbete som skall uppnå mål inom 

miljö, hållbar utveckling och mänskliga rättigheter (Matute-Vallejo, Bravo & Pina, 

2010). Andra företag använder sig av t.ex Greenwashing, vilket betyder att ett företag 

kommunicerar ett ansvarstagande miljöarbete utåt för att verka miljömedvetna utan att 

göra förändringar för att faktiskt uppfylla miljökrav som sätts på dem, och på så sätt 

lurar konsumenterna (Budinsky & Bryant, 2013).  

 

Miljörörelsen växer och sätter krav samtidigt som storföretag alltså försöker förstärka 

sina varumärken genom att visa ett samhälls- och miljöansvar, medan de samtidigt 

arbetar mot att säkra deras främsta mål vilket är att maximera vinster. Om ett företag 

granskas och anses oetiskt, som inte förbättrar sin verksamhet, utan använder sitt 

varumärke för att säkra sina ekonomisk intressen kan deras varumärke utsättas för 

motstånd och angrepp. Eftersom det idag finns nya sätt att kommunicera och snabbt 

sprida information har varumärkesinnehavare förlorat en del av sin kontroll över sina 

varumärken (Kay, 2006). Kommunikationsteknik är tillgänglig för alla vilket gör att alla 

kan delta i en social rörelse, alla kan använda verktyg för att kritisera och förändra ett 

företags varumärkeskommunikation och sprida dessa över världen. På detta sätt har 

varumärkesmotstånd vuxit starkare och inom denna rörelse finns Anti-Branding.  

 

Anti-Branding är en kommunikationsstrategi för att skada och underminera 

varumärkens kulturella makt över oss (Nomai, 2008). Detta görs genom att man 

kritiserar företag och varumärken genom att vända på deras egen 

varumärkeskommunikation för att visa en kritisk bild av dem och avslöja de 

samhällsproblem som företaget upprätthåller eller förstärker (Nomai, 2008). Anti-

Branding är annorlunda från kritik mot produkter som finns i samhället, då dem oftast är 

grundad i ett motstånd mot det kapitalistiska systemet, hur företag växer sig 

oproportionellt mäktiga och inflytelserika i förhållande till politiken, demokratin och 

befolkningen och att de inte uppfyller etiska krav som mänskliga rättigheter eller hållbar 

utveckling (Harold, 2007).  

 

Genom min research har jag förstått att det finns begränsat med forskning angående 

Anti-Branding men att Anti-Branding aktiviteter blir vanligare. Det finns forskning på 

hur ”Anti-branding gemenskaper” skapas på bland annat sociala medier och utvecklas 
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till en social rörelse (Krishnamurthy & Kucuk, 2009; Hollenback & Zinkhan, 2010). 

Det finns även forskning om vad Anti-Branding som rörelse syftar att uppnå och dess 

bakgrund (Kaynak & Eksi, 2013; Lee, Motion, & Conroy, 2008) och hur Anti-Branding 

skapar långsiktiga konsekvenser för varumärken och företag (Awasthi, Sharma & 

Gulati, 2012). Denna forskning fokuserar mer på hur Anti-Branding skapas, sprids och 

påverkar från ett individperspektiv. Det jag intresserar mig för är att se hur Anti-

Branding används av en organisation för att skapa folklig opinion och engagemang för 

att pådriva samhällsförändring.  

 

Greenpeace arbetar med aktivism och kommunikation för att försvara miljön vilket 

syftar till att skapa opinionsbildning mot de aktörer som anses oetiska. Deras 

ekonomiska kapital skapas genom bidrag från privatpersoner. De arbetar därmed på ett 

plan mellan kommersiell marknadsföring och politisk opinionsbildning där de kan 

använda annorlunda metoder och strategier för att uppnå båda av dessa mål. Greenpeace 

försöker alltså skapa reklam för sitt eget varumärke samtidigt som de bedriver aktivism 

för att skada andras varumärken. Detta kan de göra eftersom de till stor del är 

accepterade i samhället som en aktör som bidrar till en allmännyttig samhällsförändring. 

På grund av deras roll i samhället, deras bidragsgivare och deras mål att skapa en bred 

opinionsbildning har de ett ansvar att bedriva sitt miljöarbete inom den ram som kan 

tolkas som ett etiskt försvarbart. I denna studie intresserar jag mig alltså för hur 

strategisk kommunikation sammanflätas med ett idéburet politiskt budskap genom Anti-

Branding, med tanke på hur detta förändrande medielandskap har tagit nya och 

intressanta vägar, för att skapa engagemang och opinionsbildning. Detta undersöker jag 

genom att avgränsa mig till hur Greenpeace arbetat med Anti-Branding mot Shell inom 

kampanjen ”Save the Arctic!”.   
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1.1 Syfte och frågeställning 

Internet skapar ständigt nya möjligheter för hur aktivistiska organisationer som 

Greenpeace mer effektivt kan få spridning av sina budskap för att påverka och skapa 

opinion på sätt som underlättar samhällsförändring. För att göra detta krävs allt mer 

uppseendeväckande och kontroversiella kommunikationsstrategier för att synas och 

höras på internet. Genom att göra en fallstudie av Anti-Branding aktioner inom 

kampanjen och visa dem för kommunikationspersonal inom Greenpeace Sverige samt 

personer i min närhet med olika miljöengagemang, och därefter intervjua dem, syftar 

undersökningen att skapa en djupare förståese för den strategiska användningen av 

Anti-Branding från ett avsändarperspektiv. Undersökningen syftar även att förstå hur 

konstruktionen av Anti-Branding budskap skapar påverkan och engagemang och vilken 

roll de fyller för organisationen och kampanjens mål. Utöver detta vill jag även 

undersöka kontroversen att använda Anti-Branding ur en etisk synpunkt. Dessa syften 

är framtagna för att det bedrivits begränsat med forskning om Anti-Branding som ett 

strategiskt verktyg för organisationer, men även i en mer modern kontext där olika Anti-

Branding aktioner knyts ihop i en kampanj. Genom att använda relavant forskning på 

området till att analysera mina intervjuers svar vill jag bidra till en en 

kunskapsutveckling inom Anti-Branding. Jag vill därmed även bidra till en 

kunskapsutveckling av metoder inom strategisk kommunikation. Mitt resultat kan leda 

till att organisationer får en bättre förståelse för hur man kan effektivisera användningen 

av Anti-Branding, ta beslut när och hur det kan användas, om det skall användas och ge 

inspiration till vilka andra tillämpningar av Anti-Branding tekniker och strategier de 

skulle kunna använda sig av för att nå ett mer effektivt resultat. Mina forskningsfrågor 

är således: 

 

• Hur användes strategier och tekniker inom Anti-Branding av Greenpeace som en 

del i deras strategiska kommunikation mot Shell i kampanjen ”Save the Arctic!” ? 

 

• Hur användes Anti-Branding för att skapa engagemang och påverka till aktion och 

förändring?  

 

• Vilken betydelse har Anti-Branding för Greenpeace som organisation och hur 

fungerar det som kommunikationsstrategi ur en etisk synpunkt? 
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2 Metod 
I detta kapitel förklarar hur undersökningens genomförts och dess metoder. 

Intervjupersonerna för studien presenteras och dess urval förklaras. Det redogörs även 

för hur studiens empiri har analyserats samt metodkritik och forskningsetik.  

 

Undersökningens syfte och frågeställning ämnar att skapa en djupare förståelse för 

Anti-Branding och hur en organisation arbetat med det som kommunikationsstrategi. 

För att nå en djupgående förståelse har en kvalitativ studie utförts vilket bygger på en 

hermeneutisk forskningsansats som syftar att utreda hur mening skapas genom 

människors tolkningar (Hartman, 2004). Uppsatsen bygger på en fallstudie då tre (3) 

utvalda Anti-Branding aktioner inom kampanjen är studiens underlag och som 

analyserats genom en multimodal analys och genom semistrukturerade 

samtalsintervjuer. Det utvalda kampanjmaterialet består av en hemsida och två filmer 

på youtube. I den multimodala analysen har kampanjmaterialet analyserats för att skapa 

en översiktlig förståelse för dess bakomliggande innebörd och centrala 

meningsuppbyggnad. Detta är på grund av tidsbegränsningen och storlekskraven för 

studien. Denna har sedan legat till grund för att kunna tolka svaren i 

intervjuundersökningen där den mer specifika tolkningen och meningsskapandet sker. 

Denna kombination av metoder syftar att skapa en djupare holistisk bild över Anti-

Branding som kommunikationsstrategi. I analysen har intervjuerna jämförts med 

varandra och med den multimodala analysen och kopplas till relevant teori 

 

Undersökningen är utförd genom interaktiv induktion vilket är ett icke linjärt arbetssätt 

där man inte avverkar en fas i taget med planering, empiri insamling och analys, utan att 

man låter resultatet av vad man tidigare kommit fram till påverka den fortsatta 

forskningen på ett omväxlande sätt (Hartman, 2004). En första insamling av empiri har 

format i vilken riktning undersökningen tagits men insikter under arbetets gång har 

förändrat min frågeställning och det fortsatta arbetet. Undersökningen är alltså inte en 

teoriprövande undersökning som applicerar teorier på empiri för att undersöka om 

teorierna stämmer eller inte, utan mer av en teoriutvecklande undersökning som sätter 

fallet i centrum och använder existerande teorier för att förklara fallet (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012). Eftersom undersökningen bygger på en 

fallstudie minskar man på detta sätt risken att tillämpa teorier på studien som man sedan 

inser inte är relevanta.  
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2.1 Fallstudie 

En fallstudie är relevant för min undersökning eftersom den utgår från en djupare och 

mer holistisk undersökning av en företeelse som bygger på insikt, upptäckt och tolkning 

(Meriam, 1994). Detta eftersom jag har studerat Anti-Branding genom utvalt material i 

en specifik kampanj. Inom en fallstudie kan man använda olika metoder för att studera 

ett fenomen eller en händelse från olika perspektiv för att skapa en bredare förståelse. 

Det underlättar därmed för komplettering med andra studier. Det är dock viktigt att man 

i en fallstudie inte bara analyserar och drar slutsatser om det specifika fallet utan att man 

även strävar efter att ta fallet till en större mer allmängiltig kontext (Merriam, 1994). 

Detta är även viktigt för undersökningen för att kunna begripliggöra för andra 

organisationer som vill använda sig av Anti-Branding hur det kan användas, dess 

fördelar och problematik (se syfte). Fallstudiens empiri grundar sig alltså på två 

metoder; en multimodal analys av kampanjmaterialet och semistrukturerade intervjuer.  

 

2.1.1 Multimodal analys  

Det kampanjmaterial jag har analyserat är multimedial och består på olika sätt utav 

situationer, narrativ, bilder, text, film, ljud och interaktion. Därför är det inte lämpligt att 

enskilt tillämpa en textanalys, bildanalys, filmanalys eller en retorisk analys eftersom 

kampanjmaterialet t.ex. inte alltid är argumenterande eller påverkar genom manifesta 

budskap, utan påverkar snarare genom ett latent budskap i den situation den befinner sig 

i (Ekström & Larsson, 2010). Eftersom kampanjmaterialet är såpas olika passade en 

multimodal analys som kombinerat dessa analysmetoder för att övergripligt fastställa 

varje materials bakomliggande strategiska innebörd och det centrala i dess tekniska 

meningskonstruktion. Syftet med den multimodala analysen är alltså att skapa 

övergripande förståelse för det utvalda Anti-Branding kampanjmaterialet innan vi går 

vidare mot intervjuerna och en mer djupgående tolkning av materialet. Jag använder 

mig av ett öppet förhållningssätt där undersökningen till större grad styrs av innehållet i 

de aktuella texterna (Esaiasson et al., 2012). Två övergripande frågor är ställda till 

respektive kampanjmaterial: Vad händer i texten? Hur skapar den mening, ett budskap 

och påverkan? Jag svarar på dessa frågor i den ordning för att först ta fasta på den 

retoriska situationen för att sedan se hur ett budskap eller mening konstruerats och hur 

dessa kan vara tänkta att tolkas.  
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2.1.2  Semistrukturerade intervjuer  

För att inte bara använda min egen tolkningsförmåga av kampanjmaterialet bygger 

undersökningen till största del på kvalitativa samtalsintervjuer för att tolka andras 

synvinklar och åsikter på materialet och låta dem fördjupa sig i sina egna tankar för att 

ge undersökningen ett djup. För att göra detta passade semistrukturerade intervjuer då 

förbestämda teman (Se Bilaga 1) styr intervjun men där följdfrågor ställs baserade på 

individ och situation för att få intervjupersonen att fördjupa sig i sitt eget resonemang 

inom ramen för undersökningens teman (Merriam, 1994). Detta är för att 

intervjupersonen själv skall kunna styra intervjun genom vad den personen tycker är 

viktigt att ta upp för att undersökningen skall bli levande och intressant och för att inte 

ge förutsägbara svar. Intervjuerna är alltså gjorda på ett teorineutralt sätt för att låta 

informationen själv generera en teori (Hartman, 2004). Intervjuerna är även utförda på 

ett informellt sätt som liknar ett vanligt samtal för att skapa en öppen och avslappnad 

atmosfär där intervjupersonerna kan fördjupa sina resonemang (Ekström & Larsson, 

2010). Intervjuerna har utförts med enbart mig som intervjuare och en intervjuperson i 

taget. Detta eftersom intervjuundersökningen delvis bygger på informanter från 

Greenpeace på deras kontor i Stockholm för att minimera risken för ”grupptänk” då 

kollegor emellan kan påverka vad respondenten kan kännas bekväm med att säga inför 

dem (Ekström & Larsson). Även de intervjuer av respondentkaraktär är utförda enskilt 

för att de ska känna sig bekväma i att yttra sina åsikter och fokusera. Intervjuerna utgör 

därmed undersökningens primärdata och är alltså den huvudsakliga insamlingen av 

empiri till min undersökning och kompletteras endast med den multimodala analysen.  

2.2 Urval  

Undersökningen bygger på totalt sex (6) intervjuer. Urvalet har huvudsakligen skett 

strategiskt då hälften är av informant karaktär och de resterande av respondentkaraktär.  

2.2.1 Informanter 

Informanterna är personer som jobbar på kommunikationsavdelningen på Greenpeace 

Sverige och har alltså expertkunskap inom aktivistisk kommunikation och hur 

Greenpeace fungerar som organisation. Dessa intervjupersoner blev tilldelade till mig 

av en av deras kommunikationsansvariga jag varit i kontakt med under studien i 

avseendet att vara intressanta informanter med kunskap om Anti-Branding. Intervjuerna 

utfördes på Greenpeace Sveriges kontor i Stockholm och genom enskilda intervjuer. 

Viktigt att påpeka är att dessa informanter inte ligger bakom skapandet av det valda 
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kampanjmaterialet och är därmed inte dess avsändare. De är valda för att de har 

kunskap om Anti-Branding, för att de kan se på dess användning ur en avsändares 

perspektiv och för att de har kunskap om Greenpeace kommunikationsarbete. De har 

alla arbetat inom ”Save the Arctic!” kampanjen, men eftersom det är en internationell 

kampanj där många av Greenpeace nationella organisationer medverkat, kan de inte 

svara som avsändare av det specifika kampanjmaterialet för studien. Viktigt för dessa 

intervjuer med Greenpeace informanter har varit teorineutralitet då de själva har tagit 

upp teorier som de ansetts vara relevanta för att förklara sina tankar och åsikter om 

Anti-Branding och dess användning. De intervjuade från Greenpeace Sverige är:  

• Yannick Porter, Community Organizer  

• Victor Riddez, Digital Strateg 

• Ola Höiden, Kommunikationsansvarig  

 

2.2.2 Respondenter 

Intervjuerna av respondentkaraktär är personer utvalda genom dels ett strategiskt urval 

och närhetsurval. Respondenternas strategiska urval är baserat på en uppskattning av 

deras miljöengagemang då förkunskap är en relevant faktor för att förstå och kunna 

relatera till kampanjmaterialet eftersom siktar på olika målgrupper för påverkan 

(Ekström & Larsson). I denna uppskattning har jag identifierat personer i min närhet 

som jag personligen känner med varierande miljöengagemang såsom stort, medel och 

litet miljöengagemang och intervjuat dem. Två av dessa går även medieutbildningar på 

Linnéuniversitetet och har på så sätt en insikt i kommunikationsprocesser. Syftet med 

dessa intervjuer har varit att få en mer nyanserad tolkning av kampanjmaterialet utifrån 

”vanliga” människor som inte jobbar med miljöaktivism dagligen. De kan alltså ses som 

kompletterande och verklighetsförankrande till intervjuerna med Greenpeace 

informanterna. De är även intressanta för undersökningen eftersom de på olika sätt 

befinner sig inom målgrupperna för mottagare av kampanjmaterialet och där 

Greenpeace informanterna kan representera avsändarna av kampanjen.  

• Johan Gustavsson, värvar jobb som trädgårdsskötare med studier inom filosofi 

och med miljöaktivism. 

• Lisa Orvang, Studerar sista året på programmet ”Reklam, Grafisk Design och 

Visuell kommunikation”, Linnéuniversitetet.  

• Ingrid Reiter, Studerar sista året på programmet ”Media Management”, 
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Linnéuniversitet.  

2.3 Genomförande 

Varje intervju har tagit ca 45 minuter och har varit uppdelade i olika faser (Se Bilaga 2 

Intervjuguide). Intervjuerna har börjat med en presentation av mig själv som forskare, 

vad uppsatsen handlar om, vad syftet med intervjun är och forskningsetiska aspekter 

som anonymitet, publicering och om jag får spela in intervjun. Den har uppföljts av en 

inledande fas med generella frågor för att etablera en relation med intervjupersonen och 

för att föra in dem i ett reflekterande tankesätt. Därefter har jag sammanfattat förklarat 

uppsatsens problembakgrund med Arktis, ”Save the Arctic!” kampanjen och Anti-

Branding. Därefter har jag förklarat upplägget av intervjun vilket innebär att jag visat 

intervjupersonen en Anti-Branding aktion i taget för att först få deras spontana 

reaktioner på materialet och därefter ställt frågor till dem om varje material enigt 

undersökningens förbestämda teman. Intervjun har därmed fått en dimension av 

deltagande observation vilket innebär att jag som forskare tar del av materialet på 

samma sätt som respondenterna, vilket kan skapa en gemenskap och på så sätt ”bryta 

isen” och påbörja respondentens reflektioner (Berger, 2014). Efter allt material är visat 

och frågor är ställda mot varje material har en sista fas utförts med generella frågor som 

täcker allt det intervjupersonen sett och reflekterat kring för att lyfta Anti-Branding till 

en mer allmängiltig nivå med reflektioner för en bredare samhällelig och 

inomvetenskaplig relevans.  

2.4 Avgränsning 

Undersökningen är avgränsad till Anti-Branding kommunikation inom ”Save the 

Arctic!” kampanjen enbart riktat mot Shell då de använts som huvudaktör för de 

kommersiella intressen i Arktis och som ansikte för kampanjen. Shell är även en av 

världens tio största oljebolag och hur de beter sig och positionerar sig kan sätta en 

standard för hela oljeindustrin. Shell är även valt eftersom de fortfarande har planer på 

att borra i Arktis senare under 2015, trots detta motstånd, och att Greenpeace därmed 

kommer att fortsätta med kampanjen och att attackera dem med andra former av Anti-

Branding. Studien kan därmed skapa förståelse för Greenpeace kommande strategiska 

arbete, en spänning i hur det kommer se ut och hur denna historia kommer sluta.  

 

De Anti-Branding aktioner som ligger till grund för min undersökning innehåller en 
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hemsida och två filmer på Youtube. Dessa är valda för sin variation av tillämpningar av 

Anti-Branding tekniker och strategier som knyts ihop av kampanjen. Att de alla riktar 

sig mot Shell är för att avgränsa Anti-Branding inom kampanjen för att påverka en 

aktör, vilket blir lättare att förstå och reflektera kring. Dessa är som sagt inte skapade 

utav Greenepace Sverige och anledningen till detta är för att den Anti-Branding som 

gjorts i Sverige är mer försiktig och inte lika kontroversiell och uppseendeväckande 

som det valda materialet. Detta var en övervägning som gjordes då jag anser att det är 

mer intressant att bygga undersökningen på ett material som väcker intresse, dels för 

mitt eget som forskare men också för intervjupersonerna.  

2.5 Analys av material  

För att underlätta en analys av intervjuerna har jag först transkriberat dem. Därefter har 

jag skrivit ut alla intervjuer och använt mig av understrykningspennor och post-it lappar 

för att sortera materialet till relevanta delar under intervjuundersökningens teman, mot 

frågeställningen och syftet. Jag har intresserat mig speciellt för sådant som tar upp 

någonting nytt i undersökningen såsom teorier och perspektiv och sådant som skiljer sig 

eller bekräftar ett tankemönster hos intervjupersonerna. Det markerade har jag sedan 

plockat ut som en sammanfattning av varje intervju där jag gett olika delar rubriker för 

att konstruera teman som min analys bygger på. Dessa teman av alla intervjupersoner 

har jag sedan fogat samman för att skapa en flytande text som växlar mellan deras 

tankar och min analys av dem kopplat till teori.  

2.6 Metodkritik   

En svårighet i min för denna studie har varit hur man i intervjuer utformar frågor för att 

få tillfredställande svar men att samtidigt inte vinkla frågorna. Beroende på 

intervjupersonens förkunskap har det varit nödvändigt att guida dem till det som är 

intressant att reflektera över utan att man styr frågorna för mycket. Intervjuerna har även 

varit relativt omfattande och det har därmed sållats bort mycket intressanta reaktioner, 

reflektioner och observationer som inte fått plats. Hade tidsramen för undersökningen 

varit större hade fler än tre respondenter intervjuats och därmed hade intervjupersonerna 

kunnat generera en bättre representation av befolkningen för att skapa extern validitet 

(Esaiasson et al., 2012). Det har inte denna studie fokuserat på att ge utan sökt en 

djupare förståelse för Anti-Branding, men hade fler intervjuats hade en sådan 

generalisering kunnat göras. Att även intervjua personer som inte har ett 
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miljöengagemang hade varit intressant och även personer som är helt emot Greenpeace 

och aktivism och med olika kulturella bakgrunder. En risk med att använda ett 

närhetsurval risken att studien blir partisk eller ensidig då den kan beskriva en grupp 

snarare än ett fenomen. En större och bredare intervjuundersökning hade generellt varit 

bra. Ytterligare en kritik är att Greenpeace informanterna inte är skaparna av 

kampanjmaterialet och på så sätt inte kan svara på vilken effekt de upplevt, hur de tänkt 

strategiskt i dess skapande och varför de gjort som de gjort. Detta kan de i denna studie 

enbart reflektera kring som representanter för Greenpeace och genom sin förkunskap 

vilket sänker undersökningens validitet och kan ses som undersökningens största 

problem. Den multimodala analysen kan även kritiseras för att inte vara tillräckligt 

förankrad i metodteori då den enbart syftar till att övergripande skapa förståelse för 

Anti-Branding materialet. Att även undersöka fler fall av Anti-Branding och från andra 

organisationer för att jämföra deras olika syner på dess tillämpning hade varit intressant 

att göra för att ytterligare skapa validitet.  

2.7 Forskningsetik 

Som forskare och författare av denna uppsats har jag förhållit mig till etiska linjer för 

forskningsprocessen enligt vetenskapsrådets etiska codex3. Alla intervjupersoner har 

innan intervjuerna blivit förfrågade om lov att spela in intervjuerna och anonymitet, fått 

förklarat för dem vad deras roll i forskningen innebär, om studiens publicering samt att 

deras deltagande kan avbrytas på deras vilja. Ingen i studien har velat vara anonyma och 

deras uppgifter är enbart avsedda för denna studies vetenskapliga syfte och trovärdighet. 

Att förkunskap, miljöengagemang och miljöintresse har varit en faktor för deras 

förståelse av det visade kampanjmaterialet har inte på några sätt använts mot de 

intervjuade. Det har innan intervjuerna gjorts tydligt att det är deras tankar och åsikter 

studien intresserar sig av och att det inte finns något rätt eller fel.  

 

 

 

  

                                                
3 http://codex.vr.se/ 



  
 

  14 

3 Teori och tidigare forskning 
Detta kapitel går närmare in på teorier, forskning samt litteratur kopplat till 

kulturstudier inom medie och kommunikationsvetenskap, avgränsat till teorier och 

begrepp med relevans för att uppnå studiens syfte. Först görs en introduktion till 

strategisk kommunikation, hur påverkan skapas och varumärkens immateriella värden. 

Därefter utreds Anti-Branding och culture jamming. Till sist redogörs hur det moderna 

medielandskapet förändrats och skapat en deltagarkultur.  

3.1 Strategisk kommunikation 

Strategisk kommunikation är ”en organisations medvetna kommunikationsinsatser för 

att nå sina mål.” (Falkheimer & Heide, 2014, s.19) Dessa mål är alltså de 

verksamhetsrelaterade målen som står i centrum, inte kommunikationsinsatserna, men 

för att nå dessa mål behövs en strategi och en förmåga att kommunicera taktiskt på ett 

sätt som påverkar (Strömbäck, 2014). En taktik är en mer kortsiktig handling om hur 

metoder bör användas för att vinna och får övertaget i en konkurrenssituation. En 

strategi innefattar ett mer långsiktigt perspektiv för att uppnå dessa 

verksamhetsrelaterade mål (Falkheimer & Heide, 2014). Den stora skillnaden mellan 

dessa två begrepp är att en taktik är reaktiv, vilket är en motreaktion på någonting, 

medan en strategi proaktiv där man handlar eftertänksamt och förebyggande. Strategisk 

kommunikation är alltså kommunikation som långsiktigt ämnar utföra någonting mot en 

tidigare målsättning.  

3.1.1 Att skapa påverkan 

All kommunikation påverkar, men all kommunikation har inte påverkan som syfte. För 

att strategiskt påverka en individs åsikt om någonting, vilket består av individens 

verklighetsuppfattning, känslomässig värdering och orientering mot beteende, används 

begreppet opinionsbildning (Petersson, 2014). Med tanke på denna definiering av hur en 

åsikt är konstruerad blir det lättare att förstå hur man med kommunikation kan påverka 

en individ att skapa ett beteende genom att t.ex. informera, vädja till personens känslor 

och uppmana till aktion. Opinionsbildning innebär ett komplext samband mellan 

processer som sker på individnivå och samhällsnivå (Petersson, 2014), vilket har 

betydelse för studien då Greenpeace genom kampanjarbete har som mål att skapa en 

förändring i samhället och därmed en bred opinionsbildning. Opinionsbildning 

synliggör en fråga eller ett ämne för en större publik för att hamna på agendan och kan 
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även benämnas med begrepp som reklam, PR, marknadsföring eller propaganda. Dessa 

begrepp är delvis överlappande och mer inomvetenskapligt omstridda i sin betydelse 

(Petersson, 2014). Skillnaden ligger i vilken sorts relation med mottagaren en 

organisation vill skapa för att opinionsbildningen skall vara effektiv. Detta brukar 

benämnas som PR (public relations) och inom detta finns enkelriktad kommunikation 

och tvåvägs kommunikation (Petersson, 2014). I enkelriktade modeller ses 

kommunikation mer som ett styrmedel där man använder övertalning och är idag är 

förlegade och ses mer som propaganda (Petersson, 2014). Inom dessa finns t.ex. 

publicitetsmodellen som syftar till att trumma in budskap i mottagarens medvetande för 

att vinna maximal uppmärksamhet och är därmed intimt kopplad till dagordningsteorin 

(agenda setting theory) vilket innebär att media uppmärksammar och lyfter upp och 

olika frågor på samhällsagendan för diskussion (Stömbäck, 2014). 

Tvåvägskommunikation är ett modernare förhållningssätt till kommunikation och delas 

upp i asymmetrisk och symmetrisk kommunikation. Asymmetrisk kommunikation tar 

hjälp av vetenskapliga teorier inom sociologi och psykologi för att en organisation skall 

skapa kunskap om sina mottagare i syftet att övertyga och påverka dem att ändra sina 

beteenden på ett gynnsamt sätt (Coombs & Holladay, 2014). Detta är den vanligaste 

modellen för kommunikation i samhället idag (a.a). Symmetrisk kommunikation bygger 

på teorier inom kommunikation och försöker skapa en balans mellan publiken och 

organisationen och en övergripande förståelse istället för att försöka förändra publiken 

(Coombs & Holladay, 2014). I symmetrisk kommunikation fungerar PR som en 

förbindelselänk mellan organisationen och mottagarna. Dessa synsätt och modeller på 

hur organisationer skapar relationer med mottagare är relevant att nämna för min studie 

med tanke på Greenpeace mål att skapa en allmännyttig förändring i samhället i relation 

med deras uppseendeväckande kommunikation. Det är även relevant eftersom aktivism 

i det offentliga rummet (reell eller virtuell) är någonting som bryter mönstren för 

normativt beteende vilket har en effekt på vår uppmärksamhet. Aktivism uttrycks ofta 

utomparlamentariskt vilket betyder att aktioner har därmed ofta inte har stöd i 

grundlagen och på så sätt kan upplevas extremt och kontroversiellt.  

 

Coombs och Holladay (2014) redogör för hur aktivistorganisationer kommunicerar och 

bedriver påverkan och förändring. De menar att maktfördelningen i samhället är 

obalanserat då företagsvärlden kan dominera offentligheten eftersom de kan bestämma 

deras relation genom bland annat PR och kan på så sätt upprätthålla en hegemoni 
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genom att kommunicera värderingar och ideologier. Om en aktör beter sig oetiskt kan 

befolkningen sätta krav på den genom symmetrisk kommunikation. Om organisationen 

inte lyssnar på denna symmetriska kommunikation kan befolkningen bli aktivistisk och 

använda asymmetrisk kommunikation för att tvinga organisationen att lyssna och göra 

befolkningens problem till deras egna. Gör dem inte det skadar aktivism på olika sätt 

deras varumärke och immateriella värden vilket kan få stora konsekvenser för aktören. 

Eftersom denna asymmetriska kommunikation kan ha likheter till 

envägskommunikation skapar det publicitet och plockas ofta upp av medier och sättas 

på samhällsagendan. Enlig denna modell menar Coombs & Holladay (2014) att 

asymmetrisk kommunikation kan vara berättigad för aktivister att använda, trots att det 

anses vara oetiskt och manipulerande i andra sammanhang. Detta eftersom 

aktiviströrelsen har samhällsrollen att skapa maktbalans i samhället genom att använda 

PR för att bygga upp makt och övertyga organisationer att förändra sina beteenden, sina 

policys och ta upp ett CSR arbete.  

3.1.2 Varumärken och dess immateriella värden 

Den kontakt vi konsumenter har till varumärken är till de produkter eller tjänster de 

erbjuder oss, vilket vi ser genom att varumärken kommunicerar sin konstruerade 

identitet med oss på olika sätt (Aaker, 2010). Vi ser logotyper, förpackningar, hemsidor, 

annonser, reklamfilmer som alla försöker få oss att välja deras varumärke framför andra. 

Detta är en mental kulturell kultivationsprocess som sker medvetet och omedvetet inom 

oss på olika nivåer, där målet för dessa varumärken går djupare än ett val av deras 

specifika produkt när någon står inför ett val (Holger & Holmberg, 2002). De vill 

resonera med ens personlighet, förstärka ens personlighet och med ens associationer, 

känslor, upplevelser och minnen skapa en djup relation mellan människor, varumärket 

och deras produkter (Falkheimer & Heide, 2011; Holger & Holmberg, 2002). Detta är 

fördelaktigt för varumärket som vill synas och kännas igen av så många som möjligt. 

Alla dessa emotionella, symboliska och personliga associationer till varumärket är 

skapade genom taktiker och strategier och betraktas som en värdefull tillgång som 

bestämmer styrkan av ett varumärke och dess framgång (Aaker, 2010).  Förr i tiden var 

det mer fokus på det konkreta, på produkterna som varumärket stod för, men med 

dagens ökade konkurrens och teknologi är det immateriella och imaginära som styr 

(Holger & Holmberg, 2002). Aaker (2010) menar i sin bok ”Building strong brands” att 

man inte skall fokusera på produktens karaktärsdrag utan att fokusera på att ”…break 

out of that box by considering emotional and self-expressive benefits, organization 
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attributes, brand personality, and brand symbols as well.4”(Aaker, 2010). Detta är för 

att skapa en verklig värde-differentiering bland konkurrenter på marknaden. Detta gör 

att företags arbete mot ekonomiskt kapital är beroende av deras arbete mot symboliskt 

kapital, vilket summeras av allt som innefattar varumärket, från hållbarhet- och 

välgörenhetsarbete, slogans och grafisk profil, till företagets kärnvärden. Denna 

förståelse är av relevans till studien då det oftast är dessa immateriella värden och 

symboler som angrips genom Anti-Branding och för att starka varumärken därmed 

löper högre risk för att bli utsatta för Anti-Branding kampanjer.  

3.1.3 Imageskapande  

Ett varumärkes identitet innebär ett varumärkes personlighet, deras immateriella värden 

och annat som bestämmer hur varumärket vill bli uppfattat. På andra sidan finns image 

vilket är hur varumärket faktiskt uppfattas av mottagarna. När människor skapar sig en 

uppfattning av någonting är kognitiva scheman relevant att nämna (Strömbäck, 2014). 

Detta är den uppfattning där minnet av känslor, kunskaper och erfarenheter hos en 

individ skapar en ”översiktlig bild” av någonting, vilket bestämmer om nya upplevelser 

kring samma ting passar in eller skapar en kognitiv dissonans (Stömbäck, 2014). Detta 

har även kopplingen till priming vilket är en omedveten minnesprocess inom lärande 

och handlar om hur tillgängliga tankar, vilket kan ses som noder och länkar mellan 

noder, är i människors medvetande (a.a). Ju oftare och ju nyligare de har aktiverats, 

desto mer tillgängliga är de (Stömbäck, 2014). Dessa olika noder och länkar håller 

specifika attribut som t.ex. positiva eller negativa affektiva värden som tillsammans 

bygger upp den övergripande bild man har av saken. Detta har en stark koppling till 

reklam som försöker aktivera noder för t.ex. varumärken och produkter för att göra dem 

mer tillgängliga i vårt medvetande. I dagens samhälle möts dock hjärnan av konstant 

information och sinnesintryck och det sker olika selektivitetsprocesser för hur vi 

uppmärksammar, kommer ihåg, och påverkas av vår omvärld och de budskap som 

krigar om våra åsikter och värderingar (Stömbäck, 2014). Kommunikation behöver 

därmed vara alltmer uppseendeväckande för att de skall läggas på minnet. Detta har 

relevans till min studie eftersom Anti-Branding kan påverka människors kognitiva 

schema av t.ex varumärket Greenpeace, aktivism eller miljöproblem generellt och även 

för att Anti-Branding angriper och omvänder företags varumärkeskommunikation och 

på så sätt skapar en kognitiv dissonans hos mottagaren. Detta är ytterligare intressant 

                                                
4 ”…bryta sig ut ur den lådan genom att överväga emotionella och själv-expressiva fördelar, 
organisationella egenskaper, varumärkespersonlighet och varumärkessymboler också” 
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eftersom Anti-Branding omformar och avbryter meddelanden inom specifika kulturer 

vilket ofta har många tillgivna anhängare.  

3.2 Anti-Branding  

Eftersom varumärkesmotstånd på senare tid vuxit sig starkare har flera olika termer, 

definitioner, former, tekniker och taktiker utvecklats för hur detta motstånd uttrycks. I 

mitt researcharbete har jag förstått att det finns en förvirring bland dessa olika termer 

och uttryck som ofta handlar om samma sak men har olika namn. Eftersom 

varumärkesmotstånd kan vara väldigt många saker, som att t.ex bojkotta varumärken 

och skriva mail till företag används Anti-Branding då det är ett mer vedertaget begrepp 

för en rörelse och för att det mer pekar på en praktisk kommunikationsstrategi. 

 

Anti-Branding är ett uttryck för den motståndsrörelse som är kritisk mot globaliseringen 

och kapitalismens multinationella företag och som rörelsen anser skapa negativa 

konsekvenser för bland annat miljö och mänskliga rättigheter (Nomai, 2008). Som 

fastställt syftar företags strategiska kommunikation att skapa identifieringsprocesser hos 

människor genom immateriella och symboliska värden. Dessa processer skapar sociala 

konstruktioner i form av ”varumärkes gemenskaper” bland konsumenter som 

identifierar sig med dessa värden och uttrycker dessa genom konsumtionsval och ger på 

så sätt undermedvetet auktoritet till företagen att bestämma deras värderingar och smak 

(Hollenback & Zinkhan, 2006). Detta bidrar till att företagsägare med bristande etik 

använder varumärkets immateriella värden för att skapa goda konnotationer hos sina 

konsumenter som på så sätt upprätthåller deras makt och förvärrar de negativa 

konsekvenserna av företagets produktion. Hollenback och Zinkhan (2006) menar att 

motsatsen till dessa ”varumärkes gemenskaper” är formandet av ”Anti-Branding 

gemenskaper”. De menar att detta är en social rörelse som kretsar kring ett motstånd 

mot denna relation mellan varumärkesstrategier, marknadsföring, varumärkeskultur och 

konsumentkultur genom att uttrycka motstånd mot företagsvärldens asymmetriska makt 

i samhället genom olika sorters aktivism. Detta motstånd är oftast inriktade mot ett 

specifikt, oftast stort och väletablerat, företag som inte håller sina varumärkeslöften. 

Anti-branding rörelsen i stort befinner sig på internet där människor från hela världen 

kan samlas och diskutera behov, sätta gemensamma mål, dela information, skapa en 

gemensam identitet och stödja varandra i att skapa fysiskt eller virtuellt motstånd 

(Hollenback & Zinkhan, 2006). Anti-Branding är därför ett slags paraply begrepp för att 
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aktivt skada varumärken och inom denna strategi finns olika tekniker och taktiker. Det 

Anti-Branding bygger på är alltså att attackera och underminera ett varumärke. Detta 

görs oftast genom att imitera ett företags marknadsföring och 

varumärkeskommunikation genom att vända på deras budskap och värden i 

identifieringsprocessen (Kay, 2006). Till skillnad från begreppet ”guerilla 

marknadsföring” som innebär marknadsföring som tar sig ut i offentligheten i oväntade 

former för att förvåna, provocera och överraska mottagarna, är alltså Anti-Branding ett 

sätt att skada varumärken genom att vända mediala meddelanden emot avsändaren och 

peka på dess upprättande roll av olika samhällsproblem och dess bakomliggande (för 

allmänheten) dåliga intentioner (Nomai, 2008).  

Anti-Branding som strategi innefattar andra former av taktiker och tekniker för att 

kritisera varumärken där den mest vedertagna är culture jamming.  

3.2.1 Culture jamming och andra taktiker 

Culture jamming som begrepp myntades på västkusten av USA 1984 av audio-collage 

bandet ”Negativland” för att beskriva en rad olika aktiviteter som att förvränga, göra 

parodi och skapa satir av kommersiella budskap, såsom reklamskyltar och annonser, för 

att manipulera budskapet och vända dess mening mot företaget (Carducci, 2006; 

Wettergren, 2009). Culture jamming är en taktik inom Anti-Branding och kan definieras 

som ”an organized, social activist effort that aims to counter the bombardment of 

consumption-oriented messages in the mass media” (Carducci, 2006). Ordet ”jamming” 

är ett amerikanskt slangord som innebär ett avbrott av en pågående sändning. Jamming 

kommer från ”radio jamming” som betyder att man kan ta över offentliga 

radiofrekvenser för egen kommunikation eller att avbryta dem. Culture jamming 

innebär därmed ett avsiktligt avbrott eller manipulering av ett meddelande från de 

maktstrukturer som styr vårt kulturella liv (Harold, 2007). Culture jamming exponerar 

bland annat populärkulturen som ett styrninsmedel med makt över tanken, en av de tre 

dimensionerna av makt som påverkan enligt Strömbäck (2014), vilket innebär hur vi 

uppfattar verkligheten genom normer, stereotyper och kultivationen av värderingar som 

är osynliga och annars inte ifrågasätts. Mer konkret är culture jamming ett sätt att 

använda sig av ett företags utbredda och oftast välkända kampanjer och annonser som 

innehåller budskap, symboler och annat som bär deras immateriella värde, och sedan 

använda kreativa sätt att vända på dessa mot företaget genom att manipulera dem och 

placerar dessa i en ny kontext för att visa ett dolt eller bakomliggande budskap som 

kritiserar företaget (Wettergren, 2009). Detta kallas även subvertising, en taktik inom 
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culture jamming, som är en hopsättning av advertising som betyder reklam och subvert 

som betyder underminera, omstörta eller nedbryta. Liknande finns “spoofing” och 

“adbusting” som innebär att man använder ett företags tidigare estetiska element, 

medieformer och företagsbilder för att skapa en ny, ofta humoristisk och smart, 

motsvarighet för att dumförklara eller förlöjliga företaget (Wettergren, 2005). Anti-

Branding och culute jamming har alltså liknande innebörder, men där Anti-Branding 

pekar mot en strategi och rörelsen i sig och culture jamming är en rörelse inom den som 

använder olika taktiker och tekniker som definierar dess kultur.  

 

3.2.2 Ett exempel för att nyansera 

Robinson & Bell (2013) tar i en fallstudie upp viktiga aspekter på Anti-Branding som 

strategi och culture jamming genom att luras. Fallet handlar om hur ”Yes Men”, en 

känd culture jamming aktivistisk duo, låtsades vara VD för ett stort kemikalieföretag 

som var med i en stor olycka i Indien som fick tusentals dödsfall och skadade. Aktionen 

skedde på olyckans 20 års dag då en av dem som VD lovade de ersätta orådet och 

utsatta familjer som inte fick kompensation, varpå företagets aktier rasade. Robinson 

och Bell (2013) drar slutsatsen att detta blev ett misslyckat försök att sprida 

medvetenhet om olyckan. Det skapade till och med en distraktion från det problem de 

ville framhäva då medierna inte skrev om de utsatta utan fokuserade på det teatrala 

framträdandet av ”Yes Men”. De visar på att taktiken ”Yes Men” tillämpat som en enda 

aktion för att stimulera uppmärksamhet för att komma in på medieagendan inte 

fungerade, utan för att culture jammare skall lyckas med sina mål att förändra attityder 

och skapa opinion måste de upprätthålla en längre medial uppmärksamhet av deras 

uppträdanden och lägga fokus på den underliggande problematiken de vill lyfta fram, 

annars är deras inflytande begränsat till utövarna och en liten direkt publik. Den dåliga 

effekten kan även förklaras genom en geografisk och tidsmässig distans och irrelevans 

till de utsatta, men även att uppträdandet inte var centrerat kring mottagaren, att det inte 

retorisk talade till deras etik eller förmedlade sätt för dem att söka mer information om 

frågan. Robinson och Bell (2013) menar även att en flersidig medial Anti-Branding 

strategi med större ambition och fler typer av culture jamming parallellt hade genererat 

en större förvirring och att media då hade behövt ta itu med det.  

3.2.3 Diskursiv praktik  

Ett samhälle med informationsöverflöd har ett underskott av uppmärksamhet 
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(Petersson, 2014). Därför krävs olika tekniker och taktiker för att skapa inlevelse och 

behålla denna uppmärksamhet för att ett budskap skall nå fram och övertyga en publik. 

För detta används ofta berättarteknik, narrativ eller ”storytelling” som det brukar kallas 

och detta är vanligt inom Anti-Branding och culture jamming. Petersson (2014) menar 

att medier idag kan vara högervridna och vänstervridna till politiken, men att de alla 

delar en medievridning som bygger på en liknande berättarteknik. Detta drar han en 

parallell till teaterns dramaturgi med scener, roller, handling, uppträdande och åskådare. 

Han menar att media är som en regissör som använder dramaturgi på liknande sätt för 

att genom berättande definiera roller och måla upp scener i offentligheten och politiken 

för att skapa sensation. Eftersom detta är standard inom medier för att skapa 

uppmärksamhet, används det även av andra samhällsaktörer där även de kan regissera 

scener och dess handling för att fånga mediernas uppmärksamhet (Petersson, 2014). 

Eftersom aktivism är politiskt och syftar att skapa förändring genom att uppmärksamma 

olika frågor på olika sätt, hamnar det lätt på medieagendan eftersom dess aktioner oftast 

är normbrytande och sensationella, vilket kan ses som ett av dess syften.  

 

I avhandlingen ”Moving and Jamming” undersöker Wettergren (2005) hur känslor är en 

drivkraft culture jamming och sociala rörelser. Ofta är det känslor som ilska, förakt och 

raseri som får folk att kollektivt gå till motstånd och protestera, men när gäller 

konstruktionen av kommunikationsmaterial för sociala rörelser är dessa känslor inte lika 

effektiva att försöka skapa hos mottagaren som inte är en del av den gemenskapen. Hon 

menar även att det inom culture jamming gemenskaper finns en positivitet och 

kreativitet i kampen mot multinationella bolag som sporrar andra uttryck som följer vår 

samtid där diskurser inom populärkultur och underhållning kan användas. Istället 

förklarar hon att det ofta används ironi och humor inom culture jamming för att göra det 

”folkligt” och enklare för mottagaren att relatera till budskapet. Hon förklarar att det 

även är användbart då människor kan ha roligt samtidigt som de protesterar vilket bidrar 

till gemenskapen. Ironi är dock ett svårt redskap att använda för att vara produktivt då 

vissa vill ha raka budskap. Det innefattar även en etisk aspekt då det handlar om retorisk 

övertygelse. Kjeldsen (2008) menar att retorik är en humanistisk disciplin som är 

neutral men som kan missbrukas och användas för att manipulera. Ironi och andra 

retoriska troper innefattar en kulturell förförståelse kan på så sätt exkludera, vilket gör 

att de kanske inte alltid lämpar sig att använda som retoriskt medel. Det kan även 

upplevas av andra kulturer som fult vilket kan färga en seriös organisation (Wettergren, 
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2005). Det kan förknippas med lögn och lurendrejeri och kan på så sätt kan misstolkas, 

men Wettergren (2009) menar att det finns ett djup i ironi inom culture jamming där det 

kan användas för att få folk att reflektera över sin verklighet och på så sätt uppfattas 

ödmjukt, då det är mänskligheten som är ironisk. Vad som kan anses paradoxalt är att 

culture jamming ofta använder sig av liknande retorik, visuell och textuell, som 

företagen de kämpar emot och på så sätt upprätthåller företagens och marknadens 

diskurser. Även att man som mottagare av budskapet till olika grad kräver att man är 

införstådd med kulturen påverkar effektiviteten och den kan på så sätt exkludera vissa 

mottagare (Wettergren, 2005). Denna exkludering kan upplevas på olika sätt men färgar 

det kommunikativa försöket.  

3.3 Ett digitalt samhälle  

McQuails kommunikationspramid (McQuail, 2010, s.18) beskriver de olika instanserna 

av kommunikation i samhället. Med internet som en kommunikationsplatform, som 

rymmer många olika former av kommunikation samtidigt, har dessa gränser blivit mer 

flytande och svårare att skilja åt eftersom t.ex. en interpersonell chatt på sociala medier 

samtidigt kan läsas och delas av andra och kan klassas som masskommunikation 

(Stömbäck, 2014). Internet och nya medier har gett oss en större makt att själva 

bestämma vilken information vi tar del av och delar vidare baserat på våra egna 

preferenser och vi kan på så sätt styra vårt intellekt mer (Stömbäck, 2014). Denna 

rörelse från mediedistribution till mediecirkulation signalerar en rörelse mot en 

deltagarkultur där man inte ser på människor som konsumenter av meddelanden, utan 

man ser människor som att de aktivt omformar, delar, skapar och blandar medieinnehåll 

och som sprids inom olika internet gemenskaper över världen (Jenkins, Ford & Green, 

2013). Denna deltagarkultur har sänkt trösklarna för att delta och uttrycka sig, vilket 

gett upphov till kreativitet som är centralt för människors digitala liv (Jenkins et al., 

2013). Detta har vilket också har gett upphov till identitetsskapande på nätet. Detta är 

relevant för undersökningen då Anti-Branding främst är en internet gemenskap inom 

aktivism vilket kan förstärka människor att ta politisk ställning och aktion. Inom denna 

rörelse har Jenkins (2013) myntat begrepp som ”pro-sumenter” och ”prod-user” för att 

illustrera detta skifte av roller. Termen spridbarhet (”spreadability”) blir allt mer 

relevant idag då det betyder att tekniska resurser gör det lättare och mer motiverat att 

sprida vissa meddelanden än andra genom att det t.ex. har specifika attribut som vissa 

gemenskaper uppskattar (Jenkins et al., 2013).  Att skapa medieinnehåll med hög 
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spridbarhet ökar som behov idag eftersom det skapar ett djupare engagemang och 

uppmärksamhet som mottagaren själv känner sig motiverad att dela med sig av, och vill 

dela med sig av, vilket olika medieproducenter och industrier allt mer inser värdet i och 

måste anpassa sig till (Jenkins et al., 2013). Detta är även förknippat med taktiker som 

användandet av interaktion i form av t.ex. spel eller användargenererat (”User generated 

content”) innehåll för att hålla kvar mottagarens intresse, använda dem för att skapa 

större intresse och värde till innehållet, eller en form av feedback och samarbete 

(Jenkins et al., 2013). I en studie av Johnsson och Chiancio (2013) undersöks hur 

lärande kan effektiviseras genom interaktiv storytelling, där mottagaren är med och styr 

en händelsen i ett spel. Undersökningen visar att det skapade en inlevelse och större 

engagemang som till viss del ledde till lärande, men att frustration över spelets 

konstruktion även kan rubba lärande. Termen ”viralitet” är viktigt att ta upp då 

medieinnehåll inte längre följer en hierarkisk distributionsmodell utan sprids 

pandemiskt som ett virus mellan mottagare i nätverk. Detta har gjort att aktörer i detta 

förändrade medielandskap försöker skapa sådana ”virus” i förhoppningen av spridning 

genom att ta till olika moderna tekniker (Jenkins et al., 2013). Detta kan man även se 

kritiskt på eftersom de kan följa olika trender i mediets konstruktion men som kan dölja 

en dold agenda med dolda budskap som sprids mot mottagarens vilja (Jenkins et al., 

2013). Med tanke på detta förändrade medielandskap har internetpersonligheter skapats 

eftersom vi spenderar mycket tid på internet. Detta har även där det alltså även gett 

upphov till en internetkultur med en egen humor och sociala koder (Jenkins et al., 

2013).  
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4 Resultatredovisning och analys  
I detta kapitel presenteras, tolkas och analyseras det empiriska materialet förankrad i 

de teorier jag har lyft fram i teoriavsnittet. Det inleds med den multimodala analysen 

där jag presenterar och övergripande analyserar det utvalda Anti-Branding materialet. 

Därefter följer intervjuundersökningen med en analys av resultatet de sex (6) 

djupgående intervjuerna genererat.  

4.1 Multimodal analys 

Två övergripande frågor har jag ställt till respektive material: Vad händer i texten? Hur 

skapar den sina betydelser? Jag svarar på dessa frågor i den ordning för att först ta fasta 

på den retoriska situationen som antingen skapas eller untyttjas för att sedan se hur ett 

budskap eller mening konstruerats och hur dessa kan vara tänkt att tolkas.   

 

4.1.1 Arcticready.com 

Denna hemsida skapar i huvudsak sin mening genom att den efterliknar Shells riktiga 

hemsida med liknande struktur, färgval, bildupplägg och logik. Den ingår på så sätt i 

culture Jamming eftersom den syftar till att sabotera och omvända kommunikationen 

från Shells riktiga hemsida. Det denna främst attackerar är Shells riktiga reklamkampanj 

”Lets Go!” som syftar till att skapa opinion för att låta dem oljeborra i Arktis. Alla flikar 

med innehåll på hemsidan har en gemensam ironisk underton i all retorik. Den ironi 

som används utvecklas progressivt från första till sista fliken i grad av vad Kjeldsen 

(2008) identifierar som ansiktshotande språkhandling, då retoriken bli allt mer 

sarkastisk, förlöjligande och hånande av Shell ju mer innehåll du tar del av. Hemsidan 

är upplaggd på det sätt att man till en början inte helt skall förstå att sidan är en ”spoof”, 

alltså en skämtsida, och är mer försiktig med sarkasmen i de inledande flikarna. Detta 

skapar gradvis en kognitiv dissonans (Strömbäck, 2014) i ens medvetande mellan vad 

man tror man tar del av för att få Shell att tappa trovärdighet, skada varumärket och 

exponera Shell som ett hänsynslöst och oärligt företag. De tre första flikarna består av 

text där Shell argumenterar för att låta dem exploatera Arktis genom att försöka skapa 

trovärdighet och styrka till företaget. Detta gör de retoriskt genom att blanda logiska 

påståenden med logiska och känslobaserade argument för att skapa en växelverkan 

mellan galenskap och trovärdighet. Identifierar man denna växelverkan blir det 

humoristiskt, då kontrasterna skapar en kollision som känns oseriös. Är man insatt i 
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debatten om oljeborrningen i Arktis förstår man även att de argument som tas upp i 

texterna grundas i Shells riktiga argument för att borra i Arktis, dock förstärkta och 

polariserade, vilket bidrar till den humoristiska tolkningen. Exempel på detta är: ”We 

know that 300,000 people already perish each year from climate-change-related 

causes, mostly in the world's poorest areas […]But we also recognize that even the most 

vulnerable need ever-growing fossil fuel resource opportunities for their travel, leisure, 

science, and infrastructure expansion needs. […]We do also recognize that the Arctic is 

part of our delicately balanced global climate system, and that further disruption to this 

system—directly, or indirectly through increased use of fossil fuels—could entail 

unfortunate consequences. We take such worries extremely seriously, but we must 

balance these possibilities against the opportunity certainties that Arctic exploration 

affords […] And what's the biggest opportunity we've got today? The melting Arctic.”. 

Dessa är exempel på hur Greenpeace i början diskret och försiktigt skadar Shells 

varumärke genom moralisk tvivelaktig logik och motsägelsefulla kontraster som 

genomskinligt pekar på deras vinstintresse i arktis samtidigt som Greenpeace för fram 

sin egen agenda. Det som är understuket är hyperlänkar som genom interaktion leder 

läsaren till källor där de kan läsa mer om den riktiga problematiken. Det är tänkt vara så 

pass tvivelaktigt att man vill läsa vidare men inte så uppenbart att man ser igenom det 

helt. Vidare i texten blir ironin och satiren allt tydligare genom t.ex: ”No one has yet 

fully determined how to clean up an oil spill in pack ice or broken ice—but that too is 

exactly the sort of challenge we love.” eller genom att tafatt försöka underminera 

allvaret av incidenten i Arktis 2012 då deras flytande oljerigg nästan gick på grund i 

Alaska vilket gett Shell dåligt rykte genom “Nature has spoken, and it’s asking the 

Kulluk to stay a while longer.”Efter dessa inledande textflikar kommer fliken “Lets go! 

Arctic” där man kan se ”adbusting” annonser från deras annonskampanj med väldigt 

tydligt ironiska meddelanden (se ett exempel fig.3 i bilaga 3) men med en påtaglig 

humor. Denna sida hänvisar även till nästa som kallas ”Lets Go! Social” som använder 

sig av användargenererat innehåll, där man kan skapa sin egen annons och rösta på 

andras annonser (se ett exempel fig.4 i bilaga 3). Man skapar sin annons ur en 

uppsättning av färdiga mallar med olika bilder där man sätter man dit sitt eget budskap. 

Detta är ett försök till identitietsskapande då man uppmanas att bli samskapare av det 

kritiska innehållet på hemsidan och på så sätt bli en del av Anti-Branding gemenskapen 

som Hollenback och Zinkhan (2006) diskuterat och bidrar på så sätt till den 

bakoliggande ideologin. Denna samskapande gemenskap ökar även chanserna för 
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spridning enligt det Jenkins, Ford and Green (2013) menar är deltagarkultur. Hemsidan 

har knappar kopplade till både twitter och facebook så att man kan lätt kan visa upp det 

man skapat i sina vänskapskretsar, uppmana folk till att rösta på ens annons samt få fler 

att skapa annonser och uppskatta hemsidans humor. På nästa sida som kallas “Lets Go! 

Mercy” kan man rösta på ett antal olika arter av valar och sälar som hotas att bli 

påverkade av oljeborrningen och där den art som först når 10,000 röster skall få extra 

skydd. De har illustrerat detta som en racingbana där ”glada” illustrationer av djuren har 

varsin fil på väg mot mållinjen. Håller man muspekaren över ett av djuren får man även 

lite humoristisk information om den specifika arten. Denna sida visar på hjälplösheten 

bland djuren i Arktis eftersom man inte kan hjälpa utvalda djur i ett hav om det blir ett 

oljespill. Även här bidrar man till ett interaktivt samskapande genom sarkasmen i att 

göra ett urval av vilket av dessa Arktiska djur som skall få överleva vilket förstås är en 

omöjlig uppgift. Har man inte tidigare förstått att hemsidan är en culture jamming 

aktion förstår man det i nästa sida ”Just for kids”. På denna sida finns ett spel som kallas 

för ”Angry Bergs”, vilket har en direkt intertextuell koppling till det världskända spelet 

”Angry Birds”. I spelet finns en illustrerad och glad oljerigg i mitten som pumpar olja i 

ett arktiskt klimat. Från kanterna kommer arga isberg som rör sig mot oljeriggen och du 

måste smälta dessa isberg genom att klicka på dem innan de åker in i oljeriggen och 

skapar en oljekatastrof. Ju längre tid du klarar hålla oljekatastrofen borta desto mer 

pengar samlar du. När den oundvikliga katastrofen kommer får man ett meddelande om 

att isbergen har besegrat din oljerigg och på så sätt berövat världen av välbehövda 

resurser och att du nästa gång måste försöka hårdare. Denna sida kritiserar hela 

uppdraget att borra olja i Arktis genom att peka säkerhetsaspekten av att oljeborra i ett 

så pass extremt klimat, hur snabbt och lätt det kan vara att misslyckas med det och på så 

sätt skapa en oljekatastrof som man inte kan städa upp. Interaktionen skapar intresse 

och engagemang till sidan vilket Jenkins, Ford och Green (2013) menar att interaktion 

och samskapande gör, och denna kan även kopplas till lärande genom interaktion som 

studien av Johnsson och Chiancio (2013) visat. Interaktionen bidrar även till Anti-

Branding gemenskapen genom att man spelar spelet utifrån Shells perspektiv och på så 

sätt skapar en kognitiv dissonans. Det är just ”arga” isberg och en ”glad” oljerigg som 

skall tjäna pengar och blir det en katastrof så ger man inte upp utan man skall försöka 

hårdare nästa gång, vilket Shell faktiskt visat då oljeriggen nästan gick på grund 2012, 

och därav att dem har blivit en måltavla i ”Save The Arctic” kampanjen. Detta spel kan 

även ses som kritik till Shells riktiga ”Lets Go!” kampanj som vädjar till föräldrars 
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känslor genom att spela på deras barn och deras framtid i ”en värld som behöver fler 

energitillgångar.”  

 

4.1.2 Shell’s priceless Grand Prix moment (youtube film)  

I denna aktion ”inkräktar” Greenpeace på världsmästerskapet i Formel 1 racing som 

Shell är huvudsponsor för. Filmen inleds med texten ”A few weeks ago we snuck two 

remote controlled banners into the Grand Prix circuit…Today we activate them…”. Det 

är prisutdelning och två av de tre pristagarna väntar på sina pris med viktiga 

kostymklädda äldre män och vackra unga kvinnor i vita klänningar vid sidan om sig 

som applåderar. Situationen utspelar sig på en slags inhägnad ”balkong” på Grand Prix 

arenan som är upphöjd och tydligt åskådlig för publiken. I bakgrunden av prispallarna 

finns flera Shell logotyper utspridda i ett schackrutigt mönster och som tydligt 

förmedlar att de är huvudsponsorn för evenemanget. In i bilden vandrar den vinnande 

föraren glatt vinkandes mot publiken och hoppar upp på sin vinnande pallplats. 

Samtidigt som vinnaren vandrar in i blid, rullar en gul banner upp på räcket av 

inhägnaden framför prispallarna. På bannern finns en omgjord Shell logotyp delad på 

mitten där den ena halvan illustrerar en ledsen isbjörn och den andra sidan är Shell 

logotypen med ett djävulshorn. På bannern står det ”SAVE THE ARCTIC.ORG” i svart 

text. Efter ett litet tag kommer en kostymklädd man fram och försöker ta ner bannern. 

Precis när han lyckas rullar det upp ytterligare en likadan banner någon meter brevid 

som han går över till och förösker ta ner. När han lyckats ta ner båda vandrar han mot 

den andra sidan för att se om det kommer dyka upp ytterligare en, vilket det inte gör och 

han går tillbaka ur bild och får på vägen en klapp på axeln av en av de äldre 

kostymklädda männen. Bilden blir svart och texten ”Banner material: 50€. Four car 

radio antennas 88€. Embarrasing Shell on its biggest PR day of the year? Priceless” . 

Därefter blir rutan svart och en knapp (funktion i youtube) dyker upp med texten 

”www.SaveTheArctic.org” som leder en till hemsidan. Klippet avslutas genom att visa 

upp Greenpeace logotyp.  

 

Denna aktion går att koppla till det Petersson (2014) menar med att aktörer genom 

dramaturgi och berättarteknik skapar ett uppträdande för att fånga uppmärksamhet och 

medial reaktion. Denna aktion får sin kraft i den förutsägbara narrativa situation som 

manipuleras. Detta är ett stort evenemang med medial spridning över hela världen och 

att vara huvudsponsor för det måste ha kostat Shell enormt mycket pengar, men kan 
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även ge väldigt stort värde till varumärket. Situationen i sig är prestigefull eftersom 

Grand Prix är ett världsmästerskap och det är en hyllning till de förare som har vunnit 

priser för sina prestationer i racet. Denna situation får en kommunikativt retorisk 

funktion då Shell tydligt är sponsorn i bakgrunden av hela tillställningen. Sponsringen 

syftar att överföra en del av de positiva känslor som publiken känner för situationen i 

sin helhet till Shell som varumärke. Detta skapar en mer eller mindre omedveten 

identifieringsprocess hos publiken som förstärker varumärkesgemenskapen till Shell 

eftersom att de bokstavligen står bakom Formel 1, Grand Prix och hela racingkulturen 

som publiken är där för att ta del av. Detta förstärker Shells auktoritet och deras position 

i publikens medvetande genom att påverka ens kognitiva schema och resonerar därmed 

med det Hollenback och Zinkhan (2006) menar att varumärkesgemenskaper gör. Det 

kan även kopplas till det Holger och Holmberg (2002) menar kan vara en omedveten 

kultivationsprocess för att resonera med ens personlighet och intressen. Ett narrativ som 

skulle förstärka varumärket manipuleras alltså för att skapa en annan berättelse som 

istället riktar kritisk uppmärksamhet mot Shell som en oetisk aktör bakom kulisserna. 

Kontrasten mellan dessa roller som Shell har innan och efter budskapet görs extra tydlig 

med hjälp av den omgjorda logotypen i kontrast med deras vanliga (se fig.1 och fig.2 i 

bilaga 3). Logotypen symboliserar och förklarar på ett konkret sätt den kausalitet, eller 

orsakssamband, i berättelsen som utspelar sig i Arktis, och polariserar den i två läger 

där man antingen står på Shells sida eller isbjörnarnas och Arktis sida. Soenke Loren 

Lorenzen i intervjun av av DeLuca (2009) sade att ”… an image is worth a 1000 words 

and Greenpeace remains very successful in conveying complex narratives with 

engaging, challenging, and iconic images.” Detta citat stämmer överens med logotypen 

som förpackar mycket av problematiken med oljeborrning i Arktis, vilka som är 

huvudaktörerna och vad som står på spel, i en bild. Det lilla djävulshornet och 

isbjörnens ledsna ansikte indikerar semiotiskt aktörernas roller i berättelsen och ger den 

en protagonist (hjälte) och en antagonist (skurk). Detta har en retorisk funktion eftersom 

det gör ställningstagandet hos mottagaren lättare att ta då det blir moraliskt och väcker 

känslor. Genom dessa små medel kan man alltså använda sig av culture jamming för att 

exponera företaget som oetiskt genom att skapa kommunikation angriper den viktigaste 

symbolen för ett företag som upprätthåller deras immateriella värde. Banderollerna 

behöver i och med detta inget vidare budskap än att hänvisa till en hemsida som leder 

en direkt till en namninsamling för att skydda Arktis, informerar om problematiken på 

ett mer ingående sätt och argumenterar för Arktis bevarande. På så sätt har man väckt 
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mottagarens känslor genom logotypen (pathos), gett dem möjlighet att läsa på om 

problematiken (logos), skapat trovärdighet till Greenpeace (ethos) och även gett dem 

möjligheten att lätt aktivera sig mot problemet (uppmanat till förändring). Detta är i 

enlighet med Robinson & Bells fallstudie och deras slutsatser om hur effektiv culture 

jamming fungerar.  

Aktionen i sig är även humoristisk eftersom den är oväntad, den är på Shells spelplan, 

den vänder på hela det budskap Shell var där för att ge och blir på så sätt pinsam för 

Shell. Detta gör det lättare att ta åt sig av budskapet och har man inte förstått budskapet 

eller varför någon är kritisk mot Shell så kan man snabbt ta reda på det genom 

hemsidan. En annan aspekt i aktionens budskap är den ekonomiska. Greenpeace visar 

att de kan skämma ut Shell på deras viktigaste PR dag på året med små kostnader. Detta 

är för att visa att aktivistiskt kampanjarbete kan vara billigt och effektivt. Det kan vidare 

bli humoristiskt i sin kontrast mot att Shell spenderat så mycket pengar på sin roll som 

huvudsponsor för att förstärka varumärket och hur lätt det kan vara att rasera deras 

trovärdighet för bara 138€.  

 

4.1.3 #ShellFAIL: Private Arctic Launch Party Goes Wrong (youtube film) 

I denna aktion har Greenpeace iscensatt en lanseringsfest för sjösättningen av Shells 

oljerigg som misslyckas. Filmen inleder med texten ”Exclusive Shell party att the Space 

Needle. Epic. PR. Fail.” som är satt i vit text på en introducerande del av filmen där 

kameran filmar lite av utsikten från Space Needle, ett torn i Seattle. Sakta vänder sig 

kameran mot uppklädda människor som står och minglar. Filmen är amatörmässigt 

inspelad då bilden är skakig och av medelmåttig kvalité vilket tyder på att det är en 

person med mobilkamera som har tagit den. Vidare ser man att folk på festen sitter ner i 

stolar med uppmärksamheten riktade mot ett podie där en miniversion av Shells oljerigg 

”Kuluk” står. Brevid miniversionen av oljeriggen är en förhållandevis mycket stor 

modell av ett isberg med en stor Shell logotyp på och man förstår att de har försökt 

bygga upp ett Arktiskt landskap runt den. Framför oljeriggen står en uppklädd äldre 

dam som håller i ett tomt dricksglas och bredvid henne en uppklädd äldre man som har 

ett grepp runt toppen av oljeriggen. En uppklädd yngre man står i bakgrunden av dem 

och man de tre poserar för att bli fotograferade. Fotografier tas och den yngre mannen 

säger ”So, if you put your glass right over here and we’ll fill you up”. Damen placerar 

sitt dricksglas mot toppen av oljeriggen där den äldre mannen håller. Efter lite tystnad 

säger den yngre ”Here we go…” men ingenting händer. Den äldre mannen säger 
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”Charles, it is not coming out…” varpå den yngre säger ”just go for it, you can’t hurt 

it”. Ett mekaniskt ljud hörs och miniatyroljeriggen börjar spruta ut en ”Rom och cola” 

liknande vätska i en båge som sprutar ner den äldre damen som får panik och börjar 

skrika. En kvinna springer upp från publiken och försöker hjälpa damen. Männen 

försöker stänga av strålen men lyckas inte och fler försöker hjälpa till. Publiken reagerar 

förvånat och chockat men man kan även höra skratt. En säkerhetsvakt ber mannen som 

filmar med telefonen att stänga av filminspelningen och frågar om han kan få telefonen 

varpå kameramannen säger ”You obviously have a mess up here”. Filmen klipps och 

man ser att kameramannen blir eskorterad ut ur byggnaden och vakten säger till 

säkerhetsvakterna utanför att han inte får komma tillbaka in varpå dem eskorterar 

honom bort honom från området.  

 

Denna aktion har varken ett manifest budskap eller avsändare och med kamerakvalitén 

och dess perspektiv skapas en känsla av att det man ser är på riktigt. Det är alltså en 

iscensättning med skådespeleri där en olycka har skapats, vilket stämmer med 

Peterssons (2014) koppling till teater. Det enda som framgår om vad filmen är tänkt att 

tolkas som är det inledande stycket som enbart betonar vad situationen är, att Shell är 

bakom den, vart den utspelar sig, och den skapar en nyfikenhet som skall hålla kvar 

mottagaren genom att framhäva att ett stort och lustigt misslyckande kommer ske. Att 

filmen kommer vara lustig eller humoristisk framhävs genom ordvalet ”fail” som idag 

har en betingning inom internetkultur där ordet ofta används för t.ex. filmer där folk 

”klantar” sig på lustiga sätt, vilket fått en populärkulturell spridning. Detta är en culture 

jamming åtgärd eftersom den bygger upp en falsk insikt inom Shells företagskultur, som 

är ganska stel och uppklädd, och som sedan avbryts genom incidenten då Shell tafatt 

försökt skapa god stämning genom att ha byggt en miniatyroljerigg som skall fungera 

som en kran för drinkar. Meningen eller budskapet i denna film skapas genom 

användningen av symboler i relation till varandra och de handlingar som symboliskt 

bidrar till den poäng filmen syftar att skapa. Olyckan i sig är en metafor som överför de 

svåra och tvivelaktiga säkerhetsaspekterna av att oljeborra i Arktis till den riktiga 

oljeriggen. Denna metafor görs dels genom att peka på själva oljeriggens säkerhet (som 

även tas upp mer ingående på arcticready.com med dess ålder och historia), men den 

skapar även en ”människan vs naturen” symbolik då modellen av isberget, i 

storlekskontrast till oljeriggen, är mycket större och överför mening till det extrema 

Arktiska klimatet som Shell försöker besegra. Detta symboliska förhållande att besegra 
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Arktis förstärks genom placeringen av Shell logotypen på isberget, som om de har ”satt 

ner sin flagga” för att märka ut sitt erövrade territorie. Oljeläckan som skapas kan de 

inte heller stänga av vilket även detta skapar en metaforisk överföring till verkligheten 

då en brusten oljekälla är väldigt svår att stänga, vilket vi har sett med t.ex. BP 

oljekatastrofen 2010 i den mexikanska gulfen där oljekällan inte gick att stänga på 87 

dagar och fick enorma konsekvenser. När olyckan har inträffat tar det ett tag innan folk 

börjar reagera. Men allteftersom sprids det panik hos Shell och de inblandade när de 

inser att de inte kan stänga av läckan. Detta blir pinsamt för Shell och försöker 

mörklägga eller tysta ner detta genom att säkerhetspersonalen försöker förhindra att 

detta skall spridas. Detta mörkläggande har även en symbolisk mening i hur en framtida 

oljekatastrof i Arktis skulle kunna hanteras, vilket Shell i detta fall gör dåligt.   
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4.2 Intervjuanalys 

 

4.2.1 Humor, positivitet och engagemang 

Alla intervjupersoner identifierar att det är positiva budskap och humor som gör Anti-

Branding effektivt. Dessa budskap kan intervjupersonerna på olika sätt koppla till en 

större internetkulturell gemenskap där internethumor är en stark kraft som man kan 

använda för att förändra samhället. Victor Riddez sätter orden på detta då han menar att 

om man informerar folk om ett problem är det lätt att folk instämmer och håller med, 

men att det ändå inte sporrar engagemang. Han menar då att Anti-Branding som 

interaktion eller som humoristiska aktioner är ett sätt att ”ta vad som funkar på nätet 

och försöka blanda det med våra budskap för att det skall bli en mindre tröskel för folk 

att förstå vad det faktiskt är som händer.[…]” Han menar att Greenpeace innan internet 

blev en central del i deras kommunikationsstrategi lade mycket fokus på just 

Greenpeace kärnbudskap och varumärket, men att det är svårt att sporra till engagemang 

för en problematik som ligger såpass långt bort från vår vardag och som blir svår att ta 

till sig.  

 

”Det är väl egentligen det vi försöker ta tillvara på, att liksom ta sådant som funkar online som 

folk kan ta till sig och utbilda dem och få dem att liksom börja testa och agera på egen hand, 

sprida informationen, tycka det är kul och samtidigt liksom intressant så de verkligen kan ta till 

sig budskapet, så att det inte bara är vi som matar ut information som alla kanske inte förstår” 

- Victor Riddez  

 

Detta tyder på att Greenpeace arbetar med en symmetrisk kommunikation som bygger 

på förståelse och där Anti-Branding länkar ihop uppmärksamhet med ett initialt 

engagemang (Coombs & Holladay, 2012). Anti-Branding blir som en yttersta spets av 

Greenpeace som organisation och som syftar att skapa engagemang och ett intresse för 

frågorna de vill uppmärksamma, men att det sedan är upp till mottagarna att sätta sig in 

i problematiken, att själv hitta information och ta ställning. Victor menar att detta är en 

strategisk handling från deras sida som de kallar för ”engagement ladder" (engagemang 

stege) vilket är en modell för hur man kan skapa engagemang och där Victor menar att 

Greenpeace har ”strategin att vara som en plattform” för att ta sig upp för stegen. De 

får först in folk online där de kan föra en dialog med varandra för att sporra 

engagemang och där de formar en gemenskap med varandra. Därifrån klättrar de upp 
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för stegen tillsammans och engagera sig mer och mer, samtidigt som Greenpeace ger 

positiv feedback på att de gör skillnad genom t.ex. ”tack-mail” efter att man skrivit på 

en namninsamling. Han menar att Greenpeace gör det lätt att bli en del av gemenskapen 

och blir på så sätt ”ambassadörer” som sprider deras budskap. Anti-Branding är därmed 

viktig för att skapa ”spreadability” vilket är direkt kopplat till uppmärksamhet, 

engagemang och motivation (Jenkins et al., 2013). Detta är enligt Victor en positivt 

laddad strategi som har hjälpt Greenpeace att få ett stort folkligt stöd och en acceptans i 

samhället, vilket innebär att de har större inflytande över industrier och företag som inte 

tar ansvar.  

Ingrid kom in i intervjun med en negativ inställning till aktivism och Greenpeace då det 

för henne konnoterade någonting extremt som t.ex. att "slänga röd färg på någons päls” 

eller kommunikation och aktioner som inkräktar på folk, som skapar obehagliga känslor 

och som är aggressiva i framförandet av sina budskap. Efter att ha tagit del av Anti-

Branding åtgärderna förklarar hon: 

 

"Det utmanar liksom mina uppfattningar av deras arbete ganska mycket, [...] det är inte såhär 

rakt på, asså 'ni gör skit grejer', utan det är smart, det är med humor, men man talar ändå om 

någonting jäkligt viktigt. […] man får bra känslor av det [..]…det är inte såhär en död val 

liksom det första man ser."  

- Ingrid Reiter 

 

Under intervjun känns det som att jag visar en ny form av aktivism för Ingrid som 

väcker hennes intresse en aning, även om hon tydligt inte är med i miljö gemenskapen. 

För Ingrid är det viktigt att ideella organisationer undviker negativt laddad 

kommunikation som spelar på känslor av obehag och som leder till skuldkänslor i 

enlighet med det Wettergren (2005) menar. Ingrid förklarar att kommunikation som får 

mottagare att må dåligt gör att de "stänger ute" den följande tankeverksamheten som 

skall skapa den förändring inombords som leder till engagemang och aktion, vilket på 

så sätt blir kontraproduktiv. Hon förklarar att det är en mänsklig faktor som slår in vid 

negativ kommunikation, en försvarsmekanism, och att spela på humor och positiva 

budskap är "ett mer intelligent sätt" att skapa förändring, som "bryter av" från det 

vanliga och är "ett smart sätt att, liksom såhär lirka sig in i folks vardag." Hon menar 

att man på Facebook fortfarande kan känna sig ganska privat men att Anti-Branding 

skulle kunna spridas genom intimare möten i verkligheten, som i t.ex. på pausen i 

fikarummet med sina kollegor och på så sätt lyckas humor och positiva budskap ta 
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frågan närmare folk som inte är med i miljögemenskapen. Ingrid ser också att Anti-

Branding på så sätt genom humor och positivitet sänker trösklarna eftersom man, från 

hennes perspektiv som mindre insatt i miljörörelsen, har "varken tid eller resurser... 

eller tillräckligt med kunskap att ta reda på vilka... företag som inte är etiska" och det 

blir på så sätt lättare för henne att komma i kontakt med och uppfatta.  

 

4.2.2 Trovärdighet, avsändare och avsändaretik 

Det kanske mest påtagliga och problematiska tema som dök upp under mina intervjuer 

var det om trovärdighet. Det är under trovärdighet den större kontroversen inom Anti-

Branding ligger, som att; låtsas, luras, skämta och använda retoriska troper som ironi för 

att få fram ett budskap. Även om humor och positivitet är fastställt som bra egenskaper 

blir det svårare när den kan få en baksida av otydlighet.  

Yannick menar att syftet med hemsidan är att den skall lura en till att man skall tro att 

det är Shell som står bakom den och om då detta inte framgår så har den förlorat sitt 

syfte. Han menar att hemsidan skall skapa en kognitiv dissonans (Stömbäck, 2014, s.96) 

inom mottagaren som inte överensstämmer med förväntningarna man har av den diskurs 

Shell bör uttrycka sig på och på så sätt väcka intresse och hålla mottagaren kvar på 

sidan för att utforska den. Yannick tycker att hemsidan för tydligt och för fort markerar 

med stark ironi att detta är någonting märkligt, vilket beror på den stora förkunskap 

Yannick har av problematiken i Arktis och de inblandade aktörerna vilket gör budskapet 

ineffektivt. Ingrid som är minst insatt av de jag intervjuat förstår att man "måste läsa 

mellan raderna" för att förstå vad det handlar om, vilket kräver förkunskap. Hon menar 

att hon förmodligen inte hade förstått ironin på t.ex. hemsidans första sidor och hon 

förstod inte ”launchparty” filmens ironi då hon mer såg det som ett olyckligt 

misslyckande som inte var särskilt farligt. Hon säger ”om man inte ens förstår att de 

låtsas vara dem, så förstår man ju inte heller den bakomliggande tanken i humorn”. 

Detta går i enlighet med det Wettergren (2005) menar om förförståelse och exkludering 

och i att detta är svårt att använda sig av då ironin inte får bli för stark för att man skall 

se igenom den, och inte heller för lite för att inte alls uppfatta ironin. Det är alltså en 

balansgång av förkunskap i kombination med intresse som krävs för att det skall leda 

till att man, som Ingrid formulerar det, ser det som en "gåta" som sporrar ens intresse 

och som man löser och därmed ”känner sig smart”.  

 

”Vi är en såpass stor organisation så vi behöver inte använda vårt varumärke överallt hela 
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tiden. […] ibland tar det bort från frågan. […] när man plockar bort varumärket är det som 

man vill säga, det som kommer fram och det är det som tolkas och det är det som är 

huvudbudskapet.[…] skall vi spela att vi är Shell då kan vi inte säga att vi är Greenpeace. Utan 

då måste vi göra det hela vägen ut. “ 

-Yannick Porter 

 

Detta pekar på den växelverkan mellan att använda sitt varumärke för att kunna få en 

riktad respons och för att kunna få in nya bidragsgivare och medlemmar, eller att inte ha 

med det för att enbart bidra till budskapet. Som Aaker (2010) menar är ett företags 

ekonomiska kapital beroende av symboliskt kapital och detta gäller Greenpeace. 

Varumärket är en igenkänningsfaktor för att dels koppla till de värderingar som 

Greenpeace står för, där nya aktioner färgas av alla organisationens tidigare aktioner 

och de kognitiva scheman dessa byggt upp i folks medvetande av organisationen men 

som också påverkar aktivism och miljörörelsen i stort. Men som Robinson & Bell 

(2013) visat i sin fallstudie kan teatrala händelser distrahera från frågan och inflytandet 

bli begränsad till en liten publik. Ingrid upplevde en ärlighet från Greenpeace sida när 

de inte har sin logotyp på deras kommunikation. Ingrid förklarar att detta förmodligen 

beror på hennes negativa konnotationer till Greenpeace men att det även känns som “‘vi 

vill inte marknadsföra oss som organisation utan vill bara säga hur det är' [...]det är ju 

frågan det handlar om”. Detta upplevde även Lisa som menar att om man söker upp 

Greenpeace som avsändare blir det en slags belöning som skapar en positiv association 

eftersom man då förstår att det inte var avsikten att vara tydlig med vem som skapat 

den. Hon framhäver också att hon tror det är svårare att skapa engagemang och 

spridning när det är ett varumärke på då man gärna ansluter sig till en tydlig kamp i en 

fråga men att ett varumärke innefattar mycket mer som immateriella värden, historik 

och associationer som man kanske inte vill ha reflekterade till sin egen personlighet 

genom spridning på sociala medier.  

 

Men att vara tydlig med vem avsändaren är, att inte vara tydlig med vem som är 

avsändaren, eller helt enkelt låtsas vara någon annan som avsändare råder det olika 

meningar om. Samtliga Greenpeace representanter menar att hemsidan och 

”launchpartyt” som låtsas vara Shell måste vara helt utan Greenpeace märkningar för att 

vara trovärdiga gentemot det strategiska syftet. Men när jag i inledningsfrågan om vad 

Yannick tyckte aktivism var uttryckte han att: 
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”[…]vi skadar varumärket genom att belysa någonting som är fel. Jag tycker att det är en 

väldigt bra typ av aktivism som behövs mycket, denna fredliga, där man visar vem man är, man 

står för vem man är, man står för att man gjort det man gjort och man är övertygad om att man 

gjort rätt.”  

- Yannick 

 

Detta med att aktivistorganisationer använder sig av Anti-Branding som låtsas vara 

aktören man strider mot skapar en kognitiv dissonans som vi har varit inne på. Men det 

gör det inte bara genom att låtsas vara företaget, utan kan skapa en ambivalens för 

aktivism och Greenpeace, vilket man kan förstå av Yannicks tolkning av aktivism ovan, 

och om det upplevs som ”oärligt” eller ”fult” som Ingrid uppenbarligen tyckte. Samtliga 

intervjupersoner tyckte att Grand Prix filmen var den som de helst hade delat och som 

de flesta tyckte var bäst aktivism. Den kanske på så sätt träffar rätt mellan förförståelse 

och intresse och genom att det är tydligt att det är en organisation bakom aktionen men 

att det inte är tydligt vilken. Den hänvisar en även till information och 

ställningstagande, samtidigt som situationen är humoristisk och upplevs positiv och 

harmlös. Johan uttrycker att den är ”klockren aktivism”. Johan tar upp den självklarhet 

att Shell är sponsor för motorsport, att det blir problematiskt med den bilden de försöker 

skapa och att det finns en "bekymmerslöshet i det som måste rubbas." Han menar att 

hemsidan på banderollerna är ett smart drag eftersom han tror att många vill ta reda på 

vad som var problematiskt med denna prisutdelning, att det sporrar till ett intresse att ta 

reda på varför en organisation är emot någonting i den kultur man tillhör. Johan menar 

att man kan gå in på hemsidan [på banderollen] med olika inställningar:  

 

"folk som är irriterade och arga går in [...]så har man kanske läst första raden 'Shell borrar 

olja i Arktis' och så tänker man 'Jävla miljömuppar' och så stänger man ner. Men då har man 

ändå fått det budskapet, och ser att miljörörelsen tycker det är problematiskt, de belyser det här 

och då tror jag ändå att det ligger undermedvetet med en hela tiden att miljörörelsen står för 

miljöns bästa [...]" 

- Johan Gustavsson 

 

Yannick menar att Greenpeace med denna aktion är ute efter att mer direkt skada 

varumärket och att det då känns bättre att vara ärlig med vem man är. I själva filmen 

finns Greenpeace som avsändare och det säger han känns ”reklambyrå aktigt” och på så 

sätt har man lyckats luras men samtidigt satt sin logotyp vilket då alltså tjänar alla 
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syften.  

 

Lisa tycker det ändå är okej för Greenpeace att spendera mycket pengar på 

marknadsföring som t.ex Anti-Branding som inte är ärlig och luras. Hon säger att 

"marknadsföringen behövs för att de ens skall kunna åka upp till Arktis och göra det, 

alltså göra aktivismen till realitet".   

Hon menar att det är ett svårt område detta med att luras och hon kan inte säga att hon 

tycker att fler borde använda Anti-Branding på det sättet. Hon menar att det måste vara 

för ett bra syfte och att syftet måste presenteras. Johan instämmer med detta ” Det är 

som med vilket skämt som helst, man blir lurad men man blir lurad för att större syfte. 

Det är väl bara ett plus att man inser något på vägen." Johan förstår risken med denna 

typ av Anti-Branding och att det kan vara en tunn gräns mellan en lyckad och olyckad 

aktion som sådan. Han jämför filmklippets ”likes” och ”dislikes” mot varandra "4306 

mot 446 så det känns ändå som... lite 'gain more, lose some.’” Victor förklarar riskerna 

med Anti-Branding och om Greenpeace skulle misslyckas med an aktion:  

 

”Om vi gjorde något helt fel, som visade sig inte stämma överhuvudtaget, då skulle vi ju tappa 

trovärdigheten och då skulle allt detta material inte fungera för oss i framtiden utan då skulle vi 

behöva bygga upp det här förtroendet igen. Det skulle vara väldigt svårt, så vi går ju noggrant 

igenom allt detta, alla olika vinklar om vad som kan hända när vi lanserar material. Det är 

inget vi sitter och knåpar ihop och skickar ut utan vi har en väldigt tydlig strategi och vi har 

alltid våra givare högst upp i våra tankar. De betalar oss av en anledning.”  

 

Victor tar här upp att det ligger mycket strategiskt arbete och tanke bakom allt de gör 

för att de går denna balansgången med Anti-Branding och att Greenpeace redan får en 

hel del negativ kritik för sina aktioner. Men han, liksom Johan, Ola och Yannick, menar 

att detta ändå är en reaktion och att den på så sätt föder en dialog och bidrar till 

medvetandegörande av saken. Detta är aktivism det handlar om och inom aktivism 

handlar det om att vara radikal och skapa uppmärksamhet vilket alltid kommer 

uppfattas positivt och negativt. Ola hävdar att det är ”ca 30% av befolkningen” som är 

skeptiska till Greenpeace arbete på grund av att de upplevs kontroversiella och 

aktivistiska. Yannick menar att “Det är en spelplan där varumärken och regeringar inte 

är de som är ledande utan det är geeks [nördar] och folk som verkligen gillar vad de 

håller på med som alltid försöker flytta spelplanen”. Yannick menar att syftet med 

Anti-Branding och internetaktivism är till för att vidga gränserna för den 
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samhällsdomän som redan har fasta aktörer och att det behövs folk som står emot och 

hittar nya kreativa sätt att ”förändra spelets regler”. Han menar att Anti-Branding kan 

anses oetiskt men att det är “okej att några aktieägare förlorar en del pengar för annars 

är det någon annan som förlorar livet någonstans.” 

 

Ingen av de intervjuade var helt negativ till Anti-Branding åtgärderna förutom Ingrid 

som blev starkt negativ till ”launch party” filmen. För Ingrid är denna aktion för "banal" 

eftersom hon upplever det vara en obetydlig händelse som hon har svårt att knyta något 

värde till. Hon menar att "det hade varit mer effektivt om det hade varit en större grej. 

[…] Något mer radikalt. […]Hon fick lite vin, eller vad det skulle vara, på sig... och det 

tyckte folk var pinsamt så de som filmade fick gå ut. Men jag tycker det är liksom 

ingenting som engagerar mig och jag tyckte inte det var så jätte humoristiskt heller…” 

Ingrid upplever den som "suspekt" och "dubbelsidig" och starkt negativ. "det känns inte 

alls bra. Med oärlighet... det är ju det Shell sysslar med..." Hon förstår dock att den kan 

leda till att man känner att det är någonting fel med den och att man då kanske börjar 

söka svar på vad som egentligen hände och då förstår vem som ligger bakom den. Hon 

kopplar detta till hemsidan som "gåta" och att denna egentligen då inte är värre, utan att 

Grand Prix egentligen är den som "går för långt för där skämmer man ju ut dem. 

Framför jättemånga människor. Men det är lite mer... jag förstår den på ett annat sätt 

än vad jag förstår den här. [Private launch party][...] den luras för mycket. [...]” En 

tydlighet i att det är en aktion är alltså viktigt för att Ingrid skall kunna bli engagerad 

och hon för en viktig poäng med detta eftersom hon, om man tänker att Olas procentsats 

stämmer, utgör en tredjedel av befolkningen.  

 

4.2.3 Interaktion och delning 

“Folk är ju överösta med information idag och ibland lär man sig mer genom att klicka 

någonstans än att sitta och läsa en längre text […] det får folk att stanna kvar längre på en sida 

[…] och kan kanske till och med skapa ett engagemang hos människor och framförallt är det 

här lite kul också [hemsidan]. Att skapa känslor hos människor genom deras eget interagerade 

har mycket större värde än att man bara informerar människor. […] Man kan prata om 

Nudging... alltså, att informera folk om någonting, om någons bra eller dåliga sidor, eller att 

köp någonting eller köp inte någonting, det kan man nå ut med till en viss grad men vill man 

förändra beteenden så kanske det inte räcker med bara att informera, det måste ju ha någonting 

annat då. Nudging är då liksom att... [för att t.ex uppmana till källsortering] man lägger pilar 

på golvet och folk får stiga på pilarna och de låter någonting och plötsligt så står dem i en 
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papperskorg t.ex. Asså sätt att driva folk i rätt riktning.”  

 

Nudging (knuff, att knuffa på Svenska) är ett teoretiskt begrepp inom beteende 

psykologi som myntades 2008 av Richard Thaler och Cass Sunstein. Detta handlar om 

hur man med enkla medel kan ändra hur vi tar ett beslut som gynnar oss genom att 

strategiskt presentera valmöjligheter utan att begränsa valmöjligheten eller de 

ekonomiska motiven (Thaler & Sunstein, 2008). Detta kan vara enkla saker som att 

tillexempel sätta frukter i ögonhöjd på skolor, placera den hälsosamma lunchmaten i 

början av en kö och de ohälsosamma alternativen på ett mer svåråtkomligt sätt för att 

förbättra skolbarnens hälsa. Begreppet kan utökas till mer kreativa sätt att knuffa folk i 

rätt riktning som Ola menar att ”Angry Bergs” på hemsidan skulle kunna göra vilket är 

en relevant reflektion över hur man kan använda interaktion och alternativa sätt att 

presentera ett problem på för att knuffa folk in i ett tankesätt som kan uppmana till 

reflektion, intresse, övertygelse och på så sätt leda till förändring. Angry Bergs har en 

direkt intertextuellt samband med Angry Birds (namnet enbart) som folk känner igen 

och kan på så sätt bli bekväma och mer lättsamma, till att bli influerade att ta emot 

denna insikt. Detta menar Lisa är ett kraftfullt sätt att använda interaktion och 

intertextualitet: 

 

"jag tror att det är alla komponenter ihop som gör att... att jag på förstår allvaret i det 

[hemsidan]. För att man kan ju kolla på det där spelet och tänka att det är roligt, eller de där 

valarna t.ex. och tänka att 'haha'... […] amen då räddar vi den valen istället för resten, så har 

vi alla fall räddat någon typ... att det blir konstigt tänk typ.”  

 

Lisa tar upp ett intressant perspektiv och menar att intertextualitet mellan färgglad, 

positiv och humoristisk interaktion i kombination med ett motsägelsefullt budskap, kan 

skapa liknande obehagskänsla som av ett negativt laddat budskap, men att 

kommunikationen inte dikterar vad man skall känna utan den genom reflektion skapas i 

mottagarens medvetande och bryter mot ens egen emotionella logik. Hon menar även 

att dessa interaktiva funktioner där man själv är med och konstruerar budskapen blir 

lättare att sprida och att man då kan få med sig fler av sina vänner att engagera sig. Hon 

säger:  

 

”Sen så tror jag också det är den här 'aktivistkänslan'[...] jag måste ta reda på vissa saker 

själv, så är jag också med i skapandet av aktivismen på något sätt. [...] jag måste själv söka 
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efter de bitar jag tycker är det intressanta i det också för jag tror att man selekterar ganska lätt 

i alla slags reklamkampanjer, men den här [hemsidan] är så stor också så jag kanske får ut mer 

av den när det också är uppbyggt på det här sättet."  

 

Lisa ser bredden av interaktion som sätt att belysa olika sidor av samma problem som 

hemsidans styrka och att det kan göra problemet mer verkligt och nära mottagaren. 

Detta menar även Ola med Nudging och att det skapar en påverkan på ens minne genom 

seletktivitetsprocessen (Strömbäck, 2014). Lisa menar att det inte bara är de interaktiva 

delarna som direkt bidrar till samskapande som skapar denna effekt utan all Anti-

Branding jag visade henne då ”man skall tänka själv och att man skall tolka själv. De 

levererar inte svaren direkt... man måste se det och förstå det vilket gör att man känner 

sig ännu mer inkluderad i det."   

 

Yannick upplever hemsidan som rörig men kommer med ett förslag på att kunna 

effektivisera det på hemsidan som finns och som han tycker är bra.  

 

[...]dessa annonser är ju jätteroliga och samma sak med spelet. Som en’spoof’ på det sättet kan 

jag ju se att det finns mycket potential att plocka ut ett av de här elementen. Dessa grejer [de 

interaktiva momenten] skulle jag kunna köra hårt på instagram tillexempel, spelet [Angry 

Bergs] skulle kunna gå på facebook och viss andra grejer här skulle kunna gå på twitter.... det 

är ganska så ’sharingvänligt’.”  

 

Han menar att man hade kunnat effektivisera användningen genom att låta de olika 

delarna, som han identifierar ”sharingvänliga”, ta plats på medier som kunnat utnyttja 

användningen för dem bättre. Han förklarar också att en hemsida såsom denna borde ha 

en koppling till, eller lanseras med, en verklig aktion eller ”offline event” för att 

”[…]då har du en twist och då har du media med dig redan och då bara bygger man 

vidare.”. 

 

Ingrid betonar att hon kan förstå hur dessa interaktiva element och den djupa ironin i 

budskapen gör den delningsbar men att hon själv inte skulle göra det, dels för att den 

känns lite för "oseriös" för henne att dela och för att hon inte upplever att hon är så 

"insatt". Hon förklarar att "jag hade nog kunnat göra det om det var lite mer typ såhär 

ekologisk mat eller någonting." Med detta menar hon alltså någonting som ligger 

närmare hennes vardag och som känns lättare att ta till sig. Problemet är för stort och 



  
 

  41 

avlägset för henne att ta itu med, samt även att hon inte har ett brinnande intresse, eller 

behov, av miljöfrågor och inte heller tillräckligt med förkunskap för att ta åt sig. Detta 

tar även Yannick upp då han menar att det är en komplicerad fråga där trösklarna 

behöver göras mindre, men dem är alltså inte låga nog för att Ingrid skall ta åt sig av ett 

såpass avlägset problem. I Grand Prix filmen säger Ingrid att man använder publiken 

som "reklampelare" då publiken kanske blir upprörda, tycker det är en rolig situation 

eller vill veta vad aktionen innebär och förmodligen tar kort eller filmar händelsen 

själva och på så sätt sprider budskapet vidare genom sociala medier men också i andra 

sociala situationer som t.ex i lunchrummet på jobbet, vilket Ingrid menar kan nå många 

som "ligger såhär på gränsen" i engagemang och som kan bli påverkade.  Hon menar att 

hon själv hade blivit mer berörd genom att en vän som hon litar på hade delat någonting 

som dessa Anti-Branding aktioner men att det i hennes umgängeskrets har svårt att se 

någon göra det. Det krävs att ens vänskapskrets delar Anti-Branding för att man skall 

exponeras för dem och är man inte miljöengagerad och inte har ett intresse finns det 

förmodligen mindre chans att ens vänskapskrets är det också då man skapar en 

gemenskap i kulturer och grupper som delar samma intresse.   

 

Johan förklarar att Anti-Branding åtgärderna kan skapa internetaktivism som 

”slacktivism”, eller ”clicktivism”, men att det finns positiva och negativa sidor med det. 

Han menar “[…]att folk tycker det är gött att dela för att man känner att man gjort 

någonting […] är en väldigt enkel väg att gå. Det är många organisationer som går på 

knäna nu för att den här ”slacktivismen” har blivit så stor, att folk är aktiva hemifrån 

fast inte ute i verkligheten[…]” 

Johan menar dock att effekten av slacktivism ändå tjänar sitt syfte att skapa 

medvetenhet och att en delning är en delning “att man gör någonting för sin 

övertygelse. Varesig det är för eller emot.” Johan är inte negativ till nätaktivism och 

han framhäver att han själv håller på med det och att det inte behöver handla om en brist 

i övertygelse utan att det är lättare, att det fungerar i den här kulturen och i dagens 

samhälle vilket stämmer med deltagarkulturen (Jenkins et al., 2013). Samtidigt 

framhäver Johan att "mötet med andra aktivister och fysiska samtal liksom och fysiska 

aktioner är väldigt viktiga, [...] det sker ju ingenting om ingen gör något.". Detta pekar 

på det digitala samhälle vi lever i och att det finns en tudelning mellan ens 

internetpersonlighet och den person man är i verkligheten.  
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4.2.4 Mottagare och målgrupp  

Yannick förklarar att de använder sig av VBS (Value Based Segmentation) för att rikta 

sina kampanjer mot olika målgrupper. Detta är en vedertagen modell inom 

marknadssegmentering som syftar till att skapa kommunikation som kan övertyga 

mottagare att agera baserat på deras värderingar som bygger upp deras verklighet eller 

förnuft (Rose, 2011). Denna modell fungerar på så sätt ihop med ”engagement ladder” 

som Victor tog upp och används ofta inom politiska kampanjer och av organisationer, 

men även av företag i kommersiella syften. Yannick ritar ett tårtdiagram i tre delar och 

definierar tre olika målgrupper som kräver olika sorters kommunikation för att låta sig 

övertygas om en ståndpunkt. “Settlers“ är traditionella, kräver trygghet, har starka 

familjevärden, vill inte ta risker, respekterar auktoritet. Världen förändrar dem, de 

förändrar inte världen.”De når vi typ aldrig. Vi kan nå dem men vi får inte med dem så 

lätt.” “Prospectors” är mer kommersiellt riktade. De är karriärlystna, bryr sig om status 

och trender, de vill ha uppmärksamhet och omger sig bland folk som har status, de vill 

ha kul och njuta av livet, de vill komma någonstans i livet och bli betydelsefulla. “De 

skulle gärna vara lite före de andra, Så jag tror att Anti-Branding filmerna leker med 

den här målgruppen. De skulle kunna dela dessa filmer för att det är kul.” “Pioneers” är 

det segment som har en stark känsla av etik, som vill göra rätt mot andra, de gillar 

innovation och experiment, de skapar och sprider idéer, ifrågasätter verkligheten, de 

bryr sig om miljöfrågor och andra människor, lokalt och globalt. De vill ta sin egen väg 

i livet och de vill hitta det optimala sättet att leva i nuet (Rose, 2011). Dessa tre grupper 

är självklart förenklade för att kunna användas som ett verktyg inom kommunikation 

och gränserna är flytande. 

 

Det är mot “Pioneers” de flesta Greenpeace kampanjer är riktade till och börjar i. Vi 

bygger upp en bas med dem som lyssnar[…] de 200,000 i Norden t.ex. som ger oss 

pengar. […]Sen så lägger man på lager mot “prospectors” som är en större grupp i 

samhället. Så om vi vill förändra samhället och få med alla dessa tre grupper; Settlers, 

Prospectors och Pioneers, då blir det lättast för oss att börja mot ’pioneers’. Har vi då 

tur så kanske så når vi en ”early majority” och det är nog för att liksom skapa en 

förändring.” 

 

Yannick klargör tydligt hur Greenpeace strategiskt oftast siktar på deras medlemmar 

“Pioneers” för att sätta en grund för deras kommunikation. I detta säkrar de engagemang 
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inom den grupp de är närmast, samtidigt som spridning och ekonomiskt kapital. 

Yannick fortsätter sin förklaring av hur Greenpeace använder modellen för att skapa 

engagemang och påverkan genom att, med sitt ritade “tårtdiagram”, visa att 

engagemanget sprider sig från de trofasta “pioneers” till nästa ”slice” som är de 

opinionsbildande “prospectors” med kulturellt inflytande over vissa kretsar som i sin tur 

kan påverka de trygga “settlers”.  “Early majority” som Yannick pratar om, ingår i den 

teori Rogers (2003) kallar “diffusion of innovations”. Detta är en annan 

segmenteringsmodell som mäter hur nya idéer accepteras och bildar en kurva för hur ett 

samhälle anammar en ny idé. Inom denna finns segmenten ”innovators”, ”early 

adaptors”, ”early majority”, ”late majority” och ”laggards”. Dessa fem segment bildar 

alltså en kurva för hur en idé accepteras över tid, genom en kommunikationskanal och i 

en form av socialt system. ”Innovators” har likheter till ”pioneers”, och är tidigast med 

att anamma en ny idé utifrån deras värderingar. Efter dem kommer ”early adoptors” 

som har kulturellt inflytande och liknar ”prospectors”. Dessa två grupper ger idén sitt 

uppsving i kurvan och efter en viss tid när andra ser att dessa två grupper använder en 

produkt eller står bakom en idé är gruppen ”early majority” nästa grupp att anamma 

idén. Efter detta kommer ”late majority” som är skeptisk till innovation men anammar 

nya idéer efter att samhället till större del anammat idén och befinner sig på kurvan där 

den planar ut. Laggards är de som inte hänger med i samhällets utveckling, de brukar 

vara traditionella och visa motstånd mot förändring, och om de anammar denna idé så är 

det mycket senare. Med denna vetskap om att Greenpeace ofta fokuserar på ”Pioneers” 

förstår man bättre hur deras Anti-Branding är uppbyggd och att den kan vara svår att 

förstå för de som inte ingår i den gruppen. Man förstår även varför de sikar på de 

grupper som kan skapa detta uppsving på kurvan för att skapa en bredare acceptans i 

samhället genom att få med dem som har inflytande över den större massan. Detta kan 

kännas motsägelsefullt, eftersom alla intervjupersoner inser att Anti-Branding och mer 

radikala aktivist strategier behövs för att förändra hela samhället, och att då sikta på den 

målgrupp som har mest intresse, som redan är mest engagerad och har mest förkunskap 

kan verka konstigt för att skapa den förändringen, men det passar in i den bild som 

Yannick beskriver.  

  

Denna koppling till ”Pioneers” gör Johan när han sett ”launch party” filmen då han 

säger at det krävs mer för att ”se kopplingarna och symboliken i den” och att man då 

behöver vara mer påläst. "Det är ju väldigt roligt för aktivister och engagerade att se 
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den här. Den känns lite mer intern[…] för aktivister blir peppade och tycker det är 

roligt när det är god stämning i rörelsen liksom." Denna kommentar reflekterar arbetet 

mot ”Pioneers” som målgrupp och som Johan menar även visar att det kan finnas ett 

egenvärde inom organisationen att göra aktioner för att de tycker det är kul. De samlas 

för att skapa någonting och den interna Anti-Branding gemenskapen stärks, vilket även 

kan synas igenom i aktionen. Ett tag efter denna film skapade Greenpeace och Yes Men 

också en "the making of" film där de tog ansvar för filmen (se länk i bilaga) som visar 

att de har roligt i deras arbete, vilket kan sporra till att få in engagerade människor i 

organisationen och gemenskapen som vill ha kul och samtidigt utföra någonting. Den 

blir på så sätt en förlängning av det man från början försökte skapa.  

 

Samtliga intervjupersoner menar ändå att alla Anti-Branding aktioner kan nå alla 

människor genom spridning eftersom det är en växande kultur på internet, med t.ex 

internethumor, som kan nå många och som många är intresserade av. Lisa och Johan 

menar att fördomen säger att det är unga människor som mest träffas av Anti-Branding, 

men att i enlighet med internets deltagarkultur (Jenkins et al., 2013), att internetkultur 

suddar ut gränser mellan åldrar, kulturella tillhörigheter och andra demografiska 

bakgrunder och på så sätt gör det svårare att säga då en internetpersonlighet idag är en 

norm att ha och där man kan vara vem man vill. 

 

4.2.5 Narrativ som taktik  

"Att luras är inte moraliskt rätt kan man väl säga… men att, jag tror att folk kan ha överseende 

med det när det handlar om ett föratag som inte heller är moraliskt.” Lisa drar en parallell till 

ett exempel där bilder spreds viralt av att någon iscensatt ett typiskt fint och prydligt IKEA rum 

och där det bland de andra kuddarna finns en regnbågsfärgad kudde som det står "Putin" på, 

som en reaktion mot att IKEA ändrat sina kataloger för Ryssland som inte ville att det skulle 

finnas gay par i den. Lisa märkte att folk trodde att denna var på riktigt och att de blev besvikna 

när de fick reda på att det inte var sant. Hon menar att det är ”som att skapa en myt om ett 

företag i de här fallet". Lisa tar upp Anti-Branding i de fall där man låtsas vara Shell som 

konstruktioner av myter vilket skapar rykten som kan skada varumärken. ”En myt är en 

berättelse med vilken en kultur förklarar eller uppfattar någon aspekt av verkligheten eller 

naturen” (Fiske, 1990, s.121). Detta är intressant eftersom det Greenpeace försöker göra är att 

bygga upp en gemenskap som målar upp bilden av Shell som det stora hotet och den onda 

(antagonisten) i en berättelse på en stor skala som handlar om vår framtid och vår planet. Detta 

visar på kraften av ”storytelling”, en av de äldsta formerna av kommunikation i vår historia för 
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att bygga gemenskaper och att påverka folks åsikter i tider då internet inte funnits och man fått 

förhålla sig till muntlig eller skriftlig kommunikation (Fiske, 19990). Yannick tar upp 

storytelling som en vedertagen strategi som Greenpeace arbetar med som internt kallas ”Heroes 

och Villains” (hjältar och skurkar) för att skapa uppmärksamhet och engagemang.Han säger:  

 

”Vi har ingen story om vi inte har någon som gör något fel. Alla gamla berättelser handlar om 

att det finns en drake, eller ett monster... någonting. Då har vi en dynamisk berättelse som vi 

kan göra någonting med, och som har en såhär nästan intuitiv moral inbyggt. Så vi behöver inte 

”preacha” [predika] så mycket, vi behöver liksom inte övertala folk utan att storyn i sig 

berättar budskapet och placerar folk naturligt där de borde vara i relation till moralfrågan... “ 

 

Yannick menar Greenpeace bygger upp en övergripande global story i denna 

kampanjen, med tanke på omfattningen av problematiken i Arktis, genom en kedja av 

alla deras mindre aktioner. I enighet med Robinson och Bell (2013) förklarar han att 

Anti-Branding aktioner Greenpeace använder för att skapa uppmärksamhet, 

engagemang och delning, inte spelar någon roll som ensam handling, men att som en 

länk i en kedja av Anti-Branding aktioner, tillsammans med de 7 miljoner 

underskrifterna i ”Save the Arctic” kampanjen och direktaktioner ”flyttar spelplanen”, 

vilket skapar inflytande och gör en annars avlägsen fråga aktuell. När en acceptans är 

skapad menar han att det är lättare att påverka beslutsfattare genom t.ex. Greenpeace 

politiska lobbyarbete för att pådriva lagstiftningar. Han förklarar att narrativet alltid 

växer och att storyn skall kunna utvidgas till att exempelvis inkludera andra aktörer som 

Gazprom och Statoil, men även det Arktiska rådet som inte är porträtterat på det sättet 

“trots att alla utrikesministrar sitter där och det är dem som godkänner att Shell är i 

Arktis. De spelar en anan roll.” Han menar att det är en tidsfråga innan Greenpeace 

även inkluderar dem och andra politiska aktörer, med mer makt att skapa policys och ta 

beslut, in i storyn. Han menar att det är väldigt tydligt och enkelt att göra Shell till 

skurken i denna berättelse eftersom de har en uppenbar moralisk positionering och en 

tydlig närvaro i Arktis, som politikerna inte har, vilket behövs för en bra story. Johan 

påpekar även den polarisering som skapas: ”Man ställer ju miljön mot ett girigt företag 

[…] många ser väl hellre den här typiska exotiska bilen av Arktis med isbergen och en 

isbjörn som mer lockande utan oljeriggen som läcker olja.”. Denna historia kan även 

sammanfattas i den logotyp som diskuterats i 4.1.2. Yannick menar att politiker kan bli 

indragna i storyn om de tydligt gör ett moraliskt fel som i storyn kan förmedlas som t.ex 

en ”korruptionsskandal” med tydliga samband till Shell. Yannick, Ola och Victor tar 
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alla upp att man också kan vända på storyn redan från början, som en Anti-Branding 

åtgärd som används alltmer, genom att göra en aktör eller en person till en ”hjälte” från 

början för att skapa ett tryck på dem att göra bra ifrån sig. Yannick nämner en kampanj 

med Margot Wallström (utrikesminister), att göra henne till en hjälte direkt för att lägga 

en positivt riktad press på henne att ta en stark positionering i Arktiska rådets möte om 

hur Sverige ställer sig till oljeintressena i Arktis, en positionering som tidigare regering 

fått kritik för att vara för “tam” eller för “oljeglad”. Ett annat exempel på att vända på 

berättandemodellen förklarar Yannick hur en tysk webb byrå, Peng Collective, nyligen 

skapat en spoof hemsida av Vattenfall (det Svenska statligt ägda energibolag som 

utvinner brunkol [mycket miljöfarlig energi] i Tyskland) som visar hur Vattenfall kan 

bli förnybar och som fick medial uppmärksamhet genom att de anordnat en falsk 

presskonferens med ett stort gäng falska mediefolk i Vattenfalls entré lobby där de 

låtsats vara Vattenfall och tar ansvar för brunkolgruvan med löften om att de skall bli 

miljövänliga (se bilaga 3 för länkar till hemsida och video). Yannick använder även det 

fall Robinson och Bells (2013) undersökt som ett exempel på hur man kan använda 

Anti-Branding för att låtsas ta ansvar för ett företags misstag som de inte åtgärdat, vilket 

företaget förlorade miljoner på aktierna genom.  

 

När Greenpeace inte är avsändare till aktioner menar Yannick att det är “folk som tar 

saken i egna händer och sätter sig emot, det är dem som är hjältarna. Och det spelar 

ingen roll om det är Greenpeace eller någon annan, det är ganska tydligt här [Private 

launch party], att det...att Greenpeace är inte hjälten, utan de personer som tar handling 

är hjälten.“ Yannick menar som Johan att det är inspirerande att se folk stå upp mot 

dessa stora företag och att det är dem som är hjältarna. Han menar även att det inte är 

Greeneapce kampanj på det sättet, utan att alla som kämpar för samma fråga, ett fritt 

Arktis, får plats som delar i denna berättelse. Det finns även narrativ i de enskilda 

aktionernas symbolik. Som exempel på detta reflekterar Lisa över Grand Prix filmen 

som hon ser som  

 

" ett litet hot faktiskt [...] det är Shells territorie som de har inkräktat på. [...] De skall inte [...] 

stå i dålig dager för bilsporten, eftersom bilsporten också blir påverkad av detta. [...] Man gör 

sig synlig, dels att man inte ger upp riktigt, genom at ha två banderoller,[...] och att den här 

mannen som tar bort dem blir som någon slags person för Shell, som slätar undan det som 

inkräktar. Det säger väl ännu mer om Shell som företag, tänker jag. Att man inte tar itu med 

problemen utan sopar undan dem" 
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Denna symbolik kan ske mer eller mindre medvetet från mottagarens sida, men är 

förmodligen en medveten handling från aktivisterna. Och lisa menar även att syftet med 

denna inte bara är att nå världen genom internet eller publiken, utan att det signalerar till 

Shell att de behöver bli mer transparenta med vad de gör och även deras aktioner i 

Arktis. Liknande symbolik finns även i ”launchparty” filmen. Johan tar även upp hur 

narrativet påverkas av Shells reaktion  

 

” Om man ser Shell eller företagen bli arga på de här aktionerna så gör de ju sig en otjänst då 

liksom för då blir de de arga och tråkiga[...] som bara vill åt sin olja och fortsätta liksom. Och 

då blir miljörörelsen liksom den roliga[...] som skämtar och har kul. Man ställer dem mot 

varandra... att göra en rolig video som folk skrattar åt liksom det är så harmlöst, det blir en 

annan bild av aktivismen.” 

 

Detta kan kopplas till användandet av narrativ och berättande som strategi på en större 

nivå. Här blir hela miljörörelsen protagonisten som är positiv och sprider någon form av 

glädje, och Shell antagonisten som reagerar negativt eller försöker göra någonting åt sitt 

rykte genom att stänga ner dessa filmer eller gör ett uttalande där de tydligt tar avstånd. 

Detta kan förklara varför Shell varit så tyst under hela kampanjen mot dem. De har tagit 

avstånd från vissa aktioner för att klargöra att de inte är bakom dem, som t.ex. 

”launchpartyt” men på ett väldigt sakligt manér utan värdeladdade ord. Detta kan alltså 

vara deras strategi att hantera aktivism mot dem då andra företag reagerat starkare och 

att det då använts mot dem.  

 

4.2.6 Målsättning, effektivitet och förändring   

Johan förklarar i början av intervjun att han är miljöaktivist men att han inte vet hur 

man kämpar för miljön på bästa sätt, genom att vara just aktivist, politiskt insatt och 

försöka förändra klassamhället eller om han skall fortsätta med sin ekologiska 

trädgårdsodling. Även Yannick tar upp detta genom en teori som kallas ”movement 

theory”. Där han menar att det finns olika vägar för sociala rörelser att gå för att nå 

samma mål. En väg är att jobba strategiskt där Greenpeace fyller den aktivistiska rollen, 

att aktivt ”flytta spelplanen” som Yannick säger, genom att pressa politiker genom 

opinionsbildning. En annan väg är t.ex. som ”hippie rörelsen vilket handlar mycket om 

att flytta ut på landet och skapa den värld som man vill se. Men den fungerar bara om 
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det finns ett samband med det större systemet. Jag tycker att Anti-Branding hamnar i ett 

mellanland... och det tycker jag är ett väldigt bra land att vara i där man kopplar 

samman“vad är det vi vill se? och vad gör vi?” Han menar att Anti-Branding både är 

en aktion som skapar opinion för att mer konkret förändra samhället, genom t.ex. press 

på beslutsfattare, och för fram ett tydligt budskap om en framtid som han då menar är 

ett mellanland. Ola menar att Greenpeace med Anti-Branding, och deras kampanjer i 

stort, ämnar medvetandegöra problem. Han förklarar att medvetenhet kan skapa en mer 

individuell förändring genom att utöka “individens makt, konsumentmakten, eller 

medborgarpåverkan […]möjligen genom att folk klipper sina Shell kort och slutar 

handla på Shell”. Denna makt hos individen att påverka genom sitt vardagliga agerande 

förklarar han var i fokus på hans tidigare jobb på Fairtrade. Han menar att Greenpeace 

är en annan sorts organisation som har rollen att mer jobba utanför politiken för att 

skapa “förändringar på en högre nivå, någon slags systemnivå”. Ola förklarar att det 

strategiska målet med denna kampanjen: 

 

“i första hand skall ju de arktiska staterna förhindra att det enas borras i Arktis då... det kan 

man kanske få hjälp och stöd med ett sånt krav gentemot beslutsfattarna genom ett stort brett 

folkligt engagemang, och känner politikerna den pressen då kan vi ju skapa möjligheter för en 

sådan förändring. En förändring som sådan sker ju då på systemnivå, inte genom att 5000 

människor slutar handla på Shell. Det kommer inte få Shell att ändra sina planer... Så ser jag 

lite på det, och jag har jobbat mycket med konsumentmakt. När jag pratar om att vi når ut via 

media till människor är det väl snarare så att det i första hand inte handlar om att få dem att 

förändra sitt beteende utan att få dem att vara med i en större rörelse som tillslut påverkar 

beslutsfattare, politiker och företag att förändra sitt sätt att verka på liksom. Det är lite olika 

saker faktiskt. Konsumentmakt kontra systemförändringar.”  

 

Ola menar att miljörörelsens gemenskap växer genom medvetandegörande av dessa 

problem och att rörelsen i sin helhet genom detta skapar makt att förändra samhället. 

Greenpeace fyller den funktionen att få in folk in i den gemenskapen och skapa 

engagemanget att se problemen, bry sig om dem och stå för dem. Personligen tror Ola 

på lagstiftning och ekonomiska styrmedel, att påverka beslutsfattare för att lagstifta bort 

sådant som är dåligt, såsom “kemikaliekläder till att man inte får fiska ut nordsjön och 

östersjön, så har man på ganska enkla sätt kommit ganska långt istället för att man 

låter konsumenten välja […] Så förbjud det som är dåligt, eller beskatta det som är 

dåligt och subventionera det som är bra.” Detta kan bara hända om folk vet att det finns 
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överfiske och ”kemikaliekläder” och eftersom Ola menar att “folk är överösta med 

information idag” fyller kreativ Anti-Branding en väldigt viktig roll mot det målet.  

 

Som ett svar på ”launchpartyt” nämner Ola en aktion i Danmark.  

“Shell skulle ha någon konferens och den skulle vara typ på fjärde våningen men Greenpeace 

lyckades liksom få in alla de här på tredje våningen istället. För att få dem att tro att det är där 

seminariet äger rum liksom. Och sedan har de en lång föreläsning om problemen med 

oljeborrning och alla sitter där och liksom lyssnar på det här. Så det är också att man fintar 

dem då, det är inte ens det företagets event utan man har liksom lurat ner dem på fel 

våningsplan.” 

 

Detta är ytterligare ett exempel på hur man lura företag genom att låtsas vara någon man 

inte är. Detta exempel kan kanske få en mer direkt verkan på företaget och skillnaden 

ligger i vilken strategisk verkan man vill skapa. ”Launchpartyt” är en direkt 

iscensättning och syftar till att skapa förvirring hos mottagaren genom humor, skapa 

uppmärksamhet och spridning. Ola menar att det behövs olika aktioner som har olika 

syften för att skapa en bredd i kampanjen för att nå målet. Detta gör Greenpeace genom 

att på olika sätt experimentera med aktioner. För detta launchparty event säger han  

 

“det kanske är lite så härskar tekniker bakom. Nu ska vi liksom förminska de här gubbarna, för 

det är väl mest gubbar på en sån här konferens, att låta dem känna sig osäkra och de skall inte 

veta vart de har oss någonstans och nästa gång gör vi någonting annat som är ännu ett snäpp 

värre. Eller liksom det kan vara en del i någonting större och bredare liksom.” 

 

Här berör han även den asymmetriska kommunikationen i artikeln av Coombs och 

Holladay, 2012). Genom att aktivism använda sig av härskartekniker och 

propagandatekniker för att hota ett företag att börja ta åt sig av kritiken och få dem att 

uppta CSR arbete, och så länge de inte gör detta kommer det bara bli värre. Här 

förklarar även Johan Anti-Branding som "konstruktiv kritik", som en uppmaning till att 

få företaget att ändra sina aktioner genom att kritisera företag och skada varumärket 

men ändå uppmana dem att ändras. Han menar om de är ett bra företag så tar dem 

kritiken seriöst och ändrar sig, vilket iså fall kommer att respekteras. Aktivism pådriver 

alltså hela företagsvärlden att redan från början använda sig av CSR för att inte få 

aktivist organisationer som Greenpeace på sig som har makten och inflytandet att skada 

ett företags rykte så pass mycket att skadan är värre än priset för att ta ett etiskt 
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ställningstagande. Ola menar att man kultiverar en känsla av att ”ha ögonen på sig” 

både till företag och till politiker för att de skall känna denna press att ta etiskt ansvar 

och so på så sätt blir en av Greenpeace största funktioner, att genom sin popularitet och 

goda rykte och närvaro i samhället. Denna funktion att driva företag till att förbättra sig 

pratar även Victor om genom Shells tydliga sponsring av Formel 1 och Grand Prix är en 

del av deras ”social licences” som de lägger väldigt mycket pengar på att uppräthålla. 

Detta är ett begrepp inom CSR som handlar om att ett företag inte bara behöver ett 

lagligt tillstånd för att bedriva sin verksamhet, ett ”legal license”, utan att de även 

behöver ett ”social license” hos den lokala befolkningen eller i detta fall alltså en 

acceptans av den kulturella gemenskapen för att kunna bedriva sin verksamhet och 

upprätthålla ett positivt kognitivt schema i deras medvetanden. Han menar att detta är en 

bra aktion för att den går direkt in i Shells territorie där de har en social acceptans och 

vänder på detta för att få folk att ifrågasätta denna underförstådda acceptans för att se 

företaget från ett annat perspektiv. Denna relation mellan motorsport och 

multinationella oljebolag kan kännas självklar, men Viktor tar upp ett annat exempel på 

ett mindre självklart förhållande mellan Gazprom (oljebolag) och Champions League 

där sporten inte har någonting med bolaget att göra. Han tar även upp ett historiskt 

exempel då Marlboro sponsrade Formel 1 och att ingen tänkte på detta tvivelaktiga 

samband förrän någon uppmärksammade att barn lekte med Formel 1 bilar med 

Marlboro logotypen på, varpå det blev en stor reaktion inom samhället och Marlboro 

tappade motorsport som ett av sina social licenses och folk blev skeptiska till 

tobaksindustrin som sponsor överlag. Viktor förklarar att det nu är oljebolag som är den 

stora sponsorn i kulturer med stark tillhörighet och att de vill föra fram den kopplingen. 

Detta har även en direkt koppling till Shells verksamhet och deras 60 åriga samarbete 

med Lego, världens största leksakstillverkare, där de också hade sin logotyp på olika 

leksaker. Efter en välarbetad, kreativ och emotionellt riktad Greenpeace kampanj år 

2014 där de producerade olika culture jamming filmer kombinerade med petitioner som 

fick miljoner underskrifter på bara några dagar, gav Lego upp sitt samarbete med Shell 

för att trycket blev för stort och deras rykte riskerades att bli för skadat. Efter att Lego 

tagit beslutet att avsluta samarbetet hyllade Greenpeace Lego och på så sätt bevarade 

deras rykte. Detta är ett bra exempel på hur asymmetrisk kommunikation och aktivism 

kan skapa etiskt ansvarstagande som man sedan hedrar, och påvisar hur ett företag kan 

gynnas av att avsluta oetiska samarbeten. I detta fall med Lego skadades Shell 

ekonomiskt genom att de förlorade en viktig samarbetspartner med mycket inflytande, 
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men även genom att Lego tog sitt ansvar och inte Shell vilket skadar Shells varumärke. 

Lego kampanjen var riktad mer mot Shell, och deras roll i Arktis, än Lego genom 

avslutningsfrasen i Greenpeace populäraste culture jamming film som lyder ”Shell is 

polluting our kids’ imaginations” (se bilaga 3 för länk). Detta visar även på hur 

Greenpeace som organisation gör sitt jobb att granska ett företag som inte tar ansvar och 

hittar punkter där de kan skada varumärket på så många och effektiva sätt som möjligt 

vilket även kan få en hel industri att tappa trovärdighet. Detta stämmer med Coombs 

och Holldays (2012) artikel och med det Ola sa om att skapa känslan av att ”ha ögonen 

på sig”. Även då detta är ett av Shells "social licenses" så skapar detta en 

underminerande effekt då Shell ger bilsporten och därmed bilkulturen et dåligt namn 

och på så sätt angriper man själva fundamentet som Shell står på, och där de bör vara 

starkast. 

 
  



  
 

  52 

 

5 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel sammanfattas studiens resultat och analysen av empirin. Jag diskuterar 

och generaliserar samt klargör för hur studiens frågeställningar har besvarats, och hur 

syftet med studien uppnåtts. Jag ger även förslag på hur man kan förbättra Anti-

Branding och förslag till vidare forskning.  

 

Arbete med anti-branding har visat sig vara en svårkontrollerad och kontroversiell 

strategi då man aldrig riktigt kan veta dess effekt eftersom humor och ironi är subjektiva 

begrepp som bland annat bygger på förkunskap och intresse. Varje gång Greenpeace 

skapar en Anti-Branding aktion sätter de alltså även sitt eget varumärke på spel. Det 

krävs därmed stor kunskap om denna internetkultur och en känsla för kreativitet för att 

skapa stor påverkan och viral spridning. Det krävs även goda strategiska kunskaper och 

en målmedvetenhet för att lyckas med detta och det har Greenpeace informanterna visat 

förståelse för. De har tagit upp målgrupps modeller (VBS) för hur de kan säkra 

ekonomisk kapital till organisationen men samtidig skapa ett större engagemang 

(engagement ladder) genom vetskapen att anti-branding är en kontroversiell 

kommunikationsstrategi som skapar reaktioner vilket de tagit tillvara på för att bli en 

plattform för dialog. De har framfört ”storytelling” som ett viktigt verktyg för att skapa 

känslor som kan leda till att mottagaren själv hittar information om problemet och 

skapar sin egen övertygelse. Det är även en viktig strategisk reflektion att skapa fler, 

och olika, aktioner i en mångfacetterad kampanj för att nå sitt mål. Detta för att bygga 

upp en historia, att bygga upp känslor hos mottagaren över tid för att bygga upp det 

kognitiva schemat av ett varumärke. Mycket av det inflytande Anti-Branding har ligger 

i detta, att ofta påminna samhället om att inte ta verkligheten för givet, utan att det finns 

aktörer i samhället som behöver uppmärksammas för deras bristande etik, som genom 

kommunikation aktivt försöker förstärka sin position. Genom att möjliggöra för 

mottagaren att vara kreativ och delaktig i skapandet av budskap har Greenpeace även 

visat att de har ett progressivt förhållningssätt till kommunikation. De visar sig även  

banbrytande då de experimenterar med digitala medier och olika sorters budskap för 

möjliggöra medvetenhet och engagemang som leder till en kollektiv förändring. För att 

ytterligare skapa engagemang är en målsättning för deras användning av Anti-Branding 

att väcka såpass mycket reaktioner att mottagaren skall sprida deras budskap i sina 
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kretsar och låta dem bli ”ambassadörer” för deras budskap, på ett sätt som tidigare inte 

varit möjligt. Jag kan med detta dra slutsatsen att Anti-Branding för Greenpeace har 

varit en viktig strategi för att uppmärksamma och sprida medvetenhet om problematiken 

i Arktis genom att vara den yttersta spetsen för att få in folk i miljörörelsen för att bli en 

del av den gemenskap dem har där som formar engagemang. Greenpeace har tydliga 

mål med Anti-Branding som deras strategier bygger på och de har friheten att ta vägar 

mot samhällsförändring som andra organisationer inte kan göra genom deras relativt 

unika position i samhället som aktivistisk politisk aktör. Genom sin acceptans i 

samhället kan de använda sig av asymmetrisk kommunikation för att lägga pres på 

företag och beslutsfattare, vilket i andra sammanhang inte accepteras då det glider mot 

propaganda vilket har en etisk tvivelaktighet.  

 

Det kan anses paradoxalt att rikta sig till bidragsgivarna (Pioneers), och andra redan 

insatta, genom att skapa kommunikation som kräver förkunskap eftersom man vill ha en 

förändring över alla dessa målgrupper i samhället som behöver få ta del av 

problematiken och ta ställning. Men det blir samtidigt väldigt tydligt av intervjuerna 

med Greenpeace, t.ex VBS och ’engagement ladder’ att det är den mest effektiva vägen 

att gå för att försäkra ekonomiskt kapital och skapa stor effekt hos de som redan bryr sig 

genom att materialet är såpass ”delvänligt” att de blir ambassadörer för Greenpeace. För 

att övertyga folk som inte ännu har intresset eller kunskapen om dessa miljöproblem, 

kanske inte Anti-Branding är den bästa strategin. Till dessa människor behövs kanske 

mer informativa, mer grundläggande åtgärder som ändå spelar på vinnande koncept som 

t.ex interaktion och samskapande men som inte är lika ”aggressiva” och utmanande, 

utan mer pedagogiska. Detta kanske snarare rör sig mot en ”läroverksamhet” som borde 

upptas av t.ex skolor eller andra organisationer då det ändå framgår i min undersökning 

att det är svårt att nå dem som inte har ett miljöintresse t.ex Settlers vilket är den grupp 

som vi alla börjar i som unga. Ett tidigt medvetendegörande av miljöproblem skulle 

därför kunna förebygga för ett senare engagemang.  

 

Greenpeace har inte heller en stor ekonomi till skillnad från de multinationella företag 

de kämpar emot är en viktig faktor i deras arbete med internetbaserade kampanjer. De 

måste försöka hitta kostnadseffektiva sätt att skapa uppmärksamhet på. Genom att 

använda internet och deltagarkultur dör mottagaren själv sprider budskapen har de 

lyckats med detta. De lyckas även hitta situationer som de med små medel manipulerar, 
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som t.ex. i Grand Prix filmen där de lyckas poängtera detta ”David vs Goliath” 

förhållande, då den lilla motaktören till denna jätte dyker upp när de minst anar det, får 

en stor reaktion och det blir helt enkelt en seger till dem eftersom de lyckats med att 

skifta uppmärksamheten till dem, samtidigt som de skadar Shells varumärke och sprider 

detta över världen. Det försäkrar bidragsgivarna även att det var en billig aktion som 

kan skapa stor uppmärksamhet och genom sådana aktioner undgår man kontroversen 

om ideella organisationer skall lägga mycket pengar på marknadsföring. 

 

Negativa budskap kan även färga en organisation, och Greenpeace och aktivism har ett 

rykte som många ändå ser negativt på som studien visar. Anti-branding blir då ett sätt 

att skapa större effekt genom positivitet och humor för att nå fler och kanske effektivare 

skapa förändring genom att överlåta det negativa effekterna till mottagaren att ta reda på 

faktan bakom problemen och sin egen reflektionsförmåga. Denna positivismen och 

humorn färgar därmed även organisationen till det bättre, vilket även ger aktivism och 

miljörörelsen bättre konnotationer genom att ”sudda ut ”den historiska bild av ilska, 

uppror, personangrepp osv, som folk kan ha som uppfattning. För att lyckas få 

människor att sprida Greenpeace budskap i sina egna cirklar tar Lisa och Ingrid upp att 

det är svårare att göra om det då finns Greenpeace varumärke på budskapet. Jag tycker 

att det är en smart åtgärd av Greenpeace att ibland ta bort sig själva som avsändare 

eftersom det bättre speglar deras kamp för miljön snarare än deras kamp för 

uppmärksamhet och bidrag, vilket också bidrar till att skapa en positivare konnotation 

till organisationen och de lyckas därmed även skapa en intressant ”mellanland”, som 

Yannick pratade om, där internetaktivism suddar ut gränserna mellan målsättning, 

strategisk kommunikation och aktivism.  

 

En ytterligare intressant och viktig aspekt inom anti-branding är den funktion Johan 

kallar för ”konstruktiv kritik”. Som i exemplet med Lego där Greenpeace med hjälp av 

anti-branding lyckades avbryta deras 60 åriga samarbete med Shell och där de sedan 

hyllade Lego för att ha tagit ansvar och på så sätt reparerat deras rykte. Greenpeace får 

då en roll som en ”radikal miljökonsult” som med sin starka närvaro i samhället menar 

att det lönar sig att bedriva en etisk verksamhet, och gör man inte det så kommer dem 

att attackera de immateriella värden, och den trovärdighet, som är ovärdeliga för företag 

eftersom de har byggt upp dessa under en lång tid. 
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5.1 Förslag till vidare forskning 

Min studie utgår främst från ett sändarperspektiv, med fokus på strategier och 

konstruktionen av meddelanden inom en anti-branding kampanj, för att påverka och 

skapa engagemang. Jag har förstått att det inte finns mycket forskning på ämnet anti-

branding och hade gärna sätt ämnet växa överlag. Men gärna genom att det bedrivs mer 

forskning för att förstå mottagarens perspektiv; om hur man kan använda interaktion, 

samskapande och kreativitet för att engagera. Jag hade även gärna sett forskning riktad 

mot de företag som anti-branding riktar sig mot och se hur de reagerar, arbetar mot och 

ställer sig till anti-branding som kommunikationsstrategi. Att anti-branding kan 

användas för att skapa en positiv förändring genom att få företag att ändra deras 

verksamhet är mycket intressant, att se hur Lego reflekterat över den historien hade 

kunnat ge ett annat perspektiv på anti-branding, men även att undersöka hur Shell 

reagerat hade självklart varit intressant. Vidare forskning om detta ämne kan skapa en 

förståelse för hur företag kan bygga upp en verksamhet som redan från början som tar 

hänsyn till etiska aspekter och på så sätt förflyttar standarden för hur vi ser på 

ansvarstagande i företagsvärlden, någonting som behövs i detta samhälle.  
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I 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Teman 

Genom att ställa följdfrågor anpassade till individ och intervjusituation har jag ställt 

frågor inom dessa teman.  

 

Tema 1: Reaktioner 

Hur ser respondenternas första reaktioner ut på de olika åtgärderna?  

Hur förklarar de sina första reaktioner och upplevelser av åtgärderna?  

 

Tema 2: Syfte 

Vad tror du syftet med denna är?  

 

Tema 3: Påverkan 

Hur påverkar denna?  

Mer specifikt vad i denna tror du påverkar?  

Varför påverkar denna?  

Vem tror du denna syftar att påverka?   

 

Tema 4: Potentiell förändring  

Vilken förändring tror du denna syftar till att skapa? 

Hur resonerar du kring effektiviteten av denna metod?  

Hemsidan och filmen har ingen avsändare, hur reflekterar detta en strategi?  

 

Tenma 5: Etik 

Tycker du dessa åtgärder är etiskt korrekta?  

Kan de missförstås?  
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Denna har jag använt för att ha en struktur ifall jag tappar bort mig i intervjuerna som en 

säkerhetsguide och är ingenting jag har följt ordagrant, men strukturen har jag följt.  

 

Presentation, etik och praktik 

• Kort presentation av mig  

• Kort presntation om uppsatsens syfte och målet med intervjun 

• Respondentens bidrag i undersökningen. Forskningsetik, anonymitet, publicering, 

om jag får spela in intervjun.  

 

Inledande frågor 

• Vad är ditt namn? 

• Vad är din roll inom Greenpeace?/ Känner du igen Greenpeace?  

• Hur länge har du arbetat på Greenpeace?/ Vad känner du kring miljöarbete?  

• Varför behövs Greenpeace?  

• Vad anser du om Aktivistiskt arbete?  

• Vad ser du som syftet och målet med Aktivism för Greenpeace? 

 

Bakgrund för kampanjen 

Greenpeace har sedan 2012 bedrivit kampanjen ”Save the Arctic!” vilket syftar till att 

göra Arktis fri från kommersiella intressen. Det spekuleras att Arktis håller 20% av 

världens oexploaterade olje- och gasresurser som många bolag och regeringar vill lägga 

beslag på. Greenpeace menar att Arktis är ett skört ekosystem som riskerar att skadas 

och även att fossila bränslen bidrar till den globala uppvärmningen som smälter de 

Arktiska isarna vilket får konsekvenser för oss alla. Som svar på detta gjorde 

Greenpeace Shell till ansikte för dessa kommersiella intressen och som fick leda 

kampanjen.  

Känner du igen denna kampanj?  
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Intervju av Greenpeace 

Inom kampanjen gjorde Greenpeace tre intressanta åtgärder inom Anti-Branding som 

jag undersöker. Jag tänkte visa varje åtgärd för dig, en och en, och få dina tankar kring 

dessa. Under visningen av dessa får du gärna komma med spontana reaktioner på det du 

ser. Sedan ställer jag lite frågor om varje åtgärd och i slutet av intervjun ställer jag 

generella frågor av materialet i sin helhet.  

 

Visa Hemsida 

Detta är en hemsida som Greenpeace skapade i kampanjen mot Shell och den låtsas vara 

Shells riktiga hemsida, alltså med Shell som avsändare.  

Till en början består hemsidan utav tre sidor med text som på ett ironiskt sätt framhäver 

Shells tankar om energi och som argumenterar för varför det är en bra idé att exploatera 

Arktis. På nästa sida visas vådligt ironiska och humoristiska annonser med Shell som 

avsändare. (exempel) På nästa sida uppmanas man skapa en egen annons för Shell och 

man kan även rösta på andras annonser. (Visa exempel). Man kan här också skriva sina 

tankar om hur Shell kan bli effektivare i arbetet att hitta nya energiresurser.  

Denna sida är en åtgärd från Shell där man kan rösta för att ge ett av djuren i listan extra 

skydd från påverkan av oljeborrning när de ser dessa djur på plats.  

Nästa sida ”Just for kids” är ett spel där man skall skydda oljeriggen från att isberg 

genom att klicka på dem för att på så sätt smälta dem. (visa spel lite snabbt)  

Denna sista sida handlar om Shells riktiga hur kampanj ”Lets Go” är framtagen och 

dess syften.  

 

• Vad är din första reaktion på denna hemsida? Hur upplever du den?  

• Vad tror du att syftet är med den? 

• Hur tror du den påverkar mottagaren?  

• Vad i denna tror du påverkar?  

• Vad vill denna att man som mottagare skall göra? (uppmaning till aktion) 

• Greenpeace finns inte som avsändare. Tror du detta är meningen? Varför tror du 

det?  

• Man kan interagera med hemsidan- varför tror du man kan göra det? Vad skall det 

få för effekt?  

• Vilken förändring vill denna skapa tror du?  
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• Det finns på varje sida möjlighet att dela med sociala medier, varför skall man 

dela detta? 

 

Grand Prix 

• Vad är din första reaktion på denna film? Hur upplever du den?  

• Vad tror du att syftet är med denna?  

• Hur tror du denna film påverkar?  

• Vad i denna tror du påverkar?  

• Till vem riktar sig denna film sig tror du?  

• Vad vill filmen att man som mottagare skall göra? (uppmaning till aktion) 

• Greenpeace finns här som avsändare i slutet på filmen. Varför tror du det?  

• Vad tror du är meningen med den omgjorda Shell logotypen?  

• Vilken förändring vill man med denna film skapa tror du? 

• Hur tror du denna förändring sker?  

 

Shell Launch Party 

• Vad är din första reaktion på denna film? Hur upplever du den?  

• Vad tror du att syftet är med denna?  

• Hur tror du denna film påverkar?  

• Vad i denna tror du påverkar?  

• Till vem riktar sig denna film sig tror du?  

• Vad vill filmen att man som mottagare skall göra? (uppmaning till aktion) 

• Greenpeace finns inte som avsändare i filmen. Varför tror du det är så?  

• Vilken förändring vill man med denna film skapa tror du? 

• Hur tror du denna förändring sker?  

 

Generella frågor efter visning av åtgärderna 

• Vad tror du dessa åtgärder adderar till kampanjen?   

• Behövs den här typen av kampanjer?  

• Är dessa åtgärder viktiga för Greenpeace strategi? Varför? (ej informativa 

åtgärder) 

• Tror du dessa åtgärder tillför någonting utöver det andra kampanjmaterialet? 

• Vilka riktar dessa åtgärder sig till? Finns det en målgrupp som du kan resonera 
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kring?  

• Har Greenpeace ett etiskt ansvar till sina bidragsgivare? Hur passar dessa åtgärder 

in?  

• Skall en ideell organisation arbeta med t.ex internetaktivism? 

• Har du varit med att arbeta med anti-branding? Vad var syftet? Vilken effekt ville 

ni skapa? Nådde ni ert mål? 

• Tycker du anti-branding är någonting bra som fler organisationer borde arbeta 

med?  
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Bilaga 3 Extramaterial  

 

 

 

Länkar till extramaterial 

• Shell Private Launchparty: #ShellFAIL - “Viral Campaigners Revealed” 

https://www.youtube.com/watch?v=InL4ONJh9fA 

 

• Vattenfall– “Peng Collective captures Vattenfall PR #Vattenfake”  

Film - https://www.youtube.com/watch?v=Zp4Hx3ZTZ98 

Hemsida - www.vattenfall-responsibility.de    

 

• Den kända Lego Anti-Branding filmen – LEGO: Everything is NOT awesome. 

https://www.youtube.com/watch?v=qhbliUq0_r4  

fig. 2 Omgjord Anti-Aranding logotyp

fig. 3 “Lets go! Arctic” annons fig. 4 “Lets go! Social” annons

fig. 1 Äkta Shell logotyp


