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Sammanfattning 
I denna rapport redogör jag för det praktiska examensarbete jag genomförde under 

vårterminen 2015. Jag har studerat antidrog och -alkoholkampanjer under 70-80-tal, 

kampanjen ”Det finns många anledningar att inte testa knark” samt kampanjen 

”Langarmytologi” som lanserades våren 2015.  Mitt fokus har legat på att undersöka 

film som medium när det gäller antidrog och -alkoholkampanjer. Varför används just 

detta medium så ofta? Fungerar skräckpropaganda eller är humor det smartaste 

tillvägagångssättet? Jag har producerat tre korta filmer i programmen Adobe Premiere 

Pro samt After Effects där jag visualiserat det jag kommit fram till i mina studier.  

 

Nyckelord: Film, Kampanjer, Samhälle, After Effects 

 

Abstract 

In this report, I describe the practical thesis I conducted during the spring semester of 

2015. I have studied the anti-drug / alcohol campaigns. I have studied campaigns from 

the 70-90's as well as the campaign “There are many reasons not to try drugs”, which 

was produced 2003-2007. I have also followed the campaign ”Langar Mythology”, 

which was launched in the spring of 2015. My focus has been on examining the film 

as a medium when it comes to anti-drug / alcohol campaigns. Why are films used so 

often in anti-drug campaigns? Do scare tactics work or is humor the smartest 

approach? I have produced three short films in which I visualized what I concluded in 

my studies. 

 

Key words: Film, Campaigns, Society, After Effects 
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1. Inledning 
I kampanjer mot alkohol och droger är inte målet att få målgruppen att köpa en 

produkt utan att ändra beteendemönster och attityder. Vägen dit har sett olika ut 

genom historien. I USA har man haft ett ”war on drugs” sen tidigt 70-tal, och detta 

har resulterat i en mängd reklamfilmer med budskap som ”The thrill can kill” och 

”Just Say No”. I Sverige finns en utpräglad alkoholkultur, under 2014 drack den 

genomsnittlige svensken över 15 år ca 9,3 liter ren alkohol (CAN ’Konsumtionen av 

alkohol’ 2014). I kommunikationsplattformen kring CAN (Centralförbundet för 

alkohol och Narkotikaupplysning) står det ”Unga vuxna vet att det är farligt med 

alkohol, men man kan inte prata skrumplever med dem.”. Kommunikation och reklam 

gällande alkohol i Sverige har alltså haft målet att supandet ska minska, inte den 

allmänna konsumtionen. 
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2. Bakgrund 

2.1 Projektet 
I mitt praktiska examensarbete har jag valt att fördjupa mig i 

kommunikationsaspekten av kampanjer mot alkohol och droger. Jag har studerat vilka 

kommunikationsmetoder som använts historiskt och i nutid i den här typen av 

kampanjer. Jag har fördjupat mig i Futurnitures tidigare kampanj ”Det finns många 

anledningar att inte testa knark”, populärt kallad ”Knark är Bajs”, som pågick 2003 - 

2007. Jag har även följt kampanjen ”Langarmytologi”, som kommunikationsbyrån 

Futurniture gör för CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). 

Denna kampanj lanserades den 30 april 2015 och pågick i tre veckor. 

Langarmytologi-kampanjen består av fem korta animerade filmer som publicerades 

på Facebook. Mitt fokus har legat på film som kommunikationskanal, och den 

praktiska delen av mitt examensarbete består av tre filmer, som samtidigt fungerar 

som en visualisering av rapporten. 

 

2.1.1 Syfte och mål 

Syftet med mitt arbete är att på ett tydligt och konkret sätt presentera hur kampanjer 

mot alkohol och droger har utformats historiskt och hur de utformas i dag, för att nå 

bästa resultat. Mitt personliga mål är att ytterligare fördjupa mina kunskaper i 

filmskapande. Jag vill undersöka hur tidigare kampanjer använt sig av film som 

medium. Jag är intresserad av samhällsfrågor, populärkultur, film och grafik, och i 

mitt examensarbete kombinerar jag alla dessa områden. Mitt mål är att producera tre 

korta filmer som ska visualisera det jag kommit fram till i min rapport.  

 

2.1.2 Avgränsning  

Jag har valt att undersöka kampanjer i Sverige och USA och har därför ett 

västerländskt perspektiv. Jag har främst fokuserat på kampanjer från 1970-talet och 

framåt. Skälet till detta är att jag upplever att min rapport skulle bli alltför omfattande 

och spretig om jag undersökte för många kampanjer under en allt för lång tidsperiod.  

I mina filmer har jag använt mig av enklare animationer, och främst använt mig av 

typografi, av samma skäl som ovan. Även korta filmer tar lång tid, och jag har hellre 

velat göra en bra kort film än en lång dålig film, det vill säga, jag har tänkt kvalitativt 
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istället för kvantitativt. Jag har valt att inte ha något eget filmat material med i 

filmerna, utan istället använda mig av klipp från de kampanjer jag undersökt eller 

skrivit om.  

 

2.2 Futurniture 
Futurniture är en kommunikationsbyrå som grundades i mitten av 90-talet med kontor 

i Stockholm. Futurniture har, precis som ett fåtal andra byråer i Sverige ett avtal med 

Regeringskansliet, och gör därför med jämna mellanrum samhällsnyttig reklam. 

 

2.2.1 Det finns många anledningar att inte testa knark 

2003-2007 genomförde Futurniture kampanjen ”Det finns många anledningar att inte 

testa knark”. Kunden var ”Mobilisering mot narkotika”, vilket var ett initiativ från 

Sveriges Regering. En del av kampanjen var fyra kortfilmer som visades på MTV: 

”Bananfesten” (regi: Amir Chamdin), ”Nattbad” (regi: Ruben Östlund), ”Den tunna 

bruna linjen” (regi: Kalle Zackari Wahlström & Filip Tellander) och ”Tjejsnack” 

(regi: Hanna Heilborn & David Aronowitch). 

 

Bananfesten (3.20 lång) är filmad i svart-vitt och visar en fest där ungdomar dels 

dricker alkohol, dels röker en joint. Killen som röker jointen blir ifrågasatt av 

ungdomarna som dricker alkohol, och han försvarar sig med att det är ”naturligt” och 

att det är alkohol som är farligt, inte att röka på. Den andra delen av filmen visar hur 

drogerna färdas via Öresund-Barcelona-Marocko. I Marocko får man se hur barn 

packar droger för transport. Filmen avslutas på festen, där killen med jointen säger 

”Dessutom så får man ju ingen baksmälla av det”. I en intervju berättar regissören till 

”Bananfesten”, Amir Chamdin, hur han tänkt kring sin kortfilm. Han tar själv upp att 

det är viktigt att inte använda sig av skrämselpropaganda utan att istället ge ungdomar 

argument till varför de inte bör testa droger.  

 

Nattbad (3.24 lång) är filmad på håll, vilket är ett vanligt grepp av regissören Ruben 

Östlund. I denna film får man följa ett gäng ungdomar en sommarkväll på västkusten. 

Ungdomarna festar allt medan solen går ner. De får en idé om att simma ut till en ö 

som ligger ett trettiotal meter bort. När de kommit fram märker de att en av killarna är 

borta. Panik utbryter och alla skriker desperat efter ”Jonatan”. Som tittare tror man att 
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Jonatan drunknat, men det visar sig att han bara simmat till en annan del av ön, och att 

det inte var någon fara.  

 

I ”Den tunna bruna linjen” (4 minuter lång) parodieras skräckpropaganda som ett sätt 

att understryka att denna film inte vill moralisera utan snarare underhålla. Vi får följa 

den fiktiva reportern ”Samuel Sundbaum” på ett reportage om ”Bajs” (Knark). I 

filmen intervjuas föräldrar till ”Magnus” som tagit sig tillbaka till ett normalt liv efter 

sitt bajs-missbruk. Sundbaum är även med på ett tillslag i tullen där man hittat stora 

mängder bajs.  

 

”Tjejsnack” består av tre korta filmer, och är sammanlagt drygt 7 minuter lång. I 

filmerna hör man två tjejer prata om hur de började med droger. Filmerna fokuserar 

på tjejernas röster och visualiseras med ord och suddiga bilder.  

 

Generellt ser jag att i Sverige används ofta en kombination av humor och allvar. I 

”Langarmytologi” för CAN är filmerna med Hjärtat och Hjärnan väldigt icke-

predikande, budskapet bäddas in i humor. Intressant är också att ”Langarmytologi”-

filmerna är cirka 30 sekunder långa, vilket tyder på att det blir svårare att dels fånga 

målgruppens uppmärksamhet, och att målgruppen inte orkar titta på allt för långa 

filmer.  

 

3. Historik 
Det finns en relativt lång tradition i både Sverige och USA av att kommunicera kring 

alkohol och droger. I Sverige har man prövat både humor, moralism, 

skräckpropaganda och kändisar. 

 

Gemensamt för länderna är användandet av kända människor i kampanjer mot alkohol 

och droger. 1973 sändes sju reklamfilmer med Janne Loffe Carlsson, kampanjen hette 

”Spola Kröken” och Systembolaget var avsändare. Kampanjen pågick från 1971 till 

1988 1. I filmerna uppmanar Janne en granne att inte dricka så mycket, bara lite. 

Målet är alltså inte att få folk att sluta dricka helt och hållet, däremot att få människor 

                                                
1 http://web.archive.org/web/20071027120648/http://www.systembolaget.se/NR/rdonlyres/0E8B2822-
57AD-45D7-A698-3DDE46A7CB61/0/Systembolaget19552005.pdf  
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att sluta supa. Janne orkar nämligen ”lattja” och ”kuta” sen han ”spolade kröken”2. 

Filmerna har en humoristisk ton och är resonerande och ickefördömande. Samma år 

producerades kortfilmen ”Tänk Före”. Kunden var Folksam, och i denna film får man 

se hur alkohol påverkar ens reaktionsförmåga när man kör bil. Berättarrösten är 

mycket allvarlig, och filmen innehåller en stor mängd medicinsk fakta, som 

visualiseras genom animationer3. 

1979 använde sig ”A non smoking generation” av kändisar som Agnetha Fältskog, 

Ted Gärdestad, Tomas Ledin m.fl. i en rikstäckande kampanj, där kändisarna 

poserade iförd en t-shirt med budskapet4. 1994 lanserade A non smoking generation 

kampanjen ”Welcome to Marlboro Country. I denna kampanj stod dess slogan 

skriven på en bild på en kyrkogård. Kampanjen riktade sig mot tobaksbolagen och var 

en ripoff på Marlboros egen kampanj ”Come to Marlboro Country”. Kampanjen fick 

stor spridning och uppmärksamhet, och A non smoking generation var nära att bli 

stämda5.  

 

I USA är kända ansikten ofta med i så kallade PSA:er, Public Service 

Announcements. PSA:er handlar om en mängd olika saker, allt ifrån miljöförstöring 

och medicin till droger. Under 80-talet lanserade presidenthustrun Nancy Reagan 

sloganen ”Just say no”, vilket var en del av statliga initiativet ”War on drugs”. Just 

say no-kampanjen bestod bland annat av filmer där barn och ungdomar sa ”No!” när 

de erbjöds droger i olika sammanhang: av knarkhandlare, av klasskamrater, av äldre 

syskon etc. Nancy Reagan höll ett direktsänt tal där hon talade om farorna med 

droger, och pratade bland annat om barn till drogmissbrukare som redan som nyfödda 

var beroende av droger. Inom ”Just say No”-kampanjen visades även PSA:er med 

budskapet ”The thrill can kill”. I dessa filmer medverkade bland annat Bette Midler 

och Clint Eastwood, och filmerna handlade specifikt om den då nya drogen Crack 

Kokain. Midler och Eastwood filmades med starka strålkastarljus och svart bakgrund 

och sa saker som ”If you’re gonna die from something, this sure as hell ain’t it”6, och 

”If someone offers you some, tell’em where to shove it”7. 

                                                
2 http://filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=856 
3 
http://filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=728&returnurl=http://filmarkivet.se/sv/Sok/?q%3dt%C3%A4nk
%2bf%C3%B6re). 
4 http://www.nonsmoking.se/om-oss/om-oss/  
5 http://www.nonsmoking.se/kampanjer/welcome-marlboro-country/  
6 https://www.youtube.com/watch?v=yLICsSuUO5s   
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Organisationen ”Partnership for a drug free America” stod bakom budskapet “is your 

brain on drugs”. I en av filmerna från 1987 säger den manliga skådespelaren “This is 

your brain” och pekar på ett ägg, och sedan ”This is drugs” och pekar på en 

stekpanna. Han knäcker sedan ägget i stekpannan och säger ”This is your brain on 

drugs”8. En uppdaterad variant av denna film spelades in på 19989. I denna film får 

stekpannan representera heroin, och ägget slås sönder med stekpannan istället för att 

stekas. Den kvinnliga skådespelaren i denna film fortsätter sedan med att slå sönder 

hela köket med stekpannan och skriker saker som ”This is what your family goes 

through!”. Bägge ”This is your brain”-filmerna arbetar med dramatiska liknelser och 

en kompromisslös syn på droganvändande, de uppmanar inte till ett försiktigt 

användande, utan budskapet är att droger är farligt och ska undvikas helt och hållet.  

 

Det har även gjorts en mängd filmer med syfte att avskräcka från droger genom att 

skrämmas. I ”Faces” från 1987, även denna med avsändaren ”Partership for a drug 

free America” visas en ung kvinnas ansikte, och hur hon går från att se frisk ut till att 

se märkbart sliten ut, till att till slut ligga i en liksäck10. Bakgrundsmusiken är en 

pianoversion av ”Happy Birthday” fast med texten ”How old are you now?”. Den 

manliga berättarrösten säger ”If you don’t tell your children about the danger of 

drugs, you may find the problem staring you right in the face. A problem that won’t 

go away, or even worse, one that does”. Här riktar man sig till föräldrar, och spelar på 

föräldrarnas oro och dåliga samvete.   

 

4. Teoretisk bakgrund 

4.1 Studier kring kampanjer mot alkohol och droger 
I ”Effects of the National Youth Anti-Drug Media Campaign on Youths” har Hornik 

m.fl. undersökt de kognitiva och beteendemässiga effekterna av kampanjen ”National 

Youth Anti-Drug Media Campaign”. I sin rapport beskriver Homik (2008) m.fl. hur 

USA:s kongress lade nära 1 miljard dollar på kampanjen mellan 1998 och 2004. 
                                                                                                                                      
  
7 https://www.youtube.com/watch?v=HweINXs5Zng   
 
8 https://www.youtube.com/watch?v=ub_a2t0ZfTs 
9 https://www.youtube.com/watch?v=qyXFN4ocN_o 
10 https://www.youtube.com/watch?v=He2UN0MSNPg 
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Kampanjen riktade sig till barn och ungdomar mellan 9 och 18 år, deras föräldrar och 

även andra vuxna förebilder. Målgruppen var alltså mycket bred. Medierna som 

användes var: tv, radio, webben, tidningar, bioreklam m.fl. Det fanns ett flertal mål 

med kampanjen, exempelvis att utbilda och ge verktyg till ungdomar för att säga nej 

till droger, hindra ungdomar från att börja med droger (särskilt marijuana och andra 

rökdroger) samt att övertala dem som endast brukar narkotika vid enstaka tillfällen att 

sluta.  

 

Hornik m.fl. kom fram till att kampanjerna inte haft några positiva effekter, snarare 

tvärtom: ”Through June 2004, the campaign is unlikely to have had favorable effects 

on youths and may have had delayed unfavorable effects. The evaluation challenges 

the usefulness of the campaign.” (s. 2229). Kampanjen medförde ingen märkbar 

förändring av marijuana-användandet. Detta trots att 94 % av målgruppen (ungdomar 

12,5 - 18 år) uppgav att de observerat ett eller flera antidrog-budskap i månaden. 54 % 

av ungdomarna hade uppfattat budskap via tv-sändningar minst en gång i veckan. 

Angående diskrepansen mellan uppmärksamhetsvärdet och kampanjresultat skriver 

Homik m.fl: ”Overall, the campaign was successful in achieving a high level of 

exposure to its messages; however, there is no evidence to support the claim that this 

exposure affected youths’ marijuana use as desired. Analyses of the NSPY11 data for 

the full sample yielded no significant associations of exposure with cognitive 

outcomes when both were measured simultaneously.” (s. 2232). Kampanjen var alltså 

lyckad, om man endast möter framgång i att kampanjen fick uppmärksamhet.  

 

I rapporten resonerar författarna om orsaken till att kampanjen inte lyckades uppnå 

sina mål. De tycks fastna för en teori som handlar om att antidrog-annonserna 

signalerar till ungdomarna att det är vanligt att använda droger: ”As a result, youths 

who saw the campaign ads took from them the message that their peers were using 

marijuana. In turn, those who came to believe that their peers were using marijuana 

were more likely to initiate use themselves.” (s. 2235). 

 

Gunilla Jarlbro som är professor i Medie- och Kommunikationsvetenskap vid Lunds 

universitet, har på uppdrag av CAN (som i sin tur erhållit uppdraget från Statens 

                                                
11  NSPY står för National Survey of Parents and Youth  
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Folkhälsoinstitut) skrivit metastudien ”Kan kommunikation lyckas?” (2012). I denna 

studie skriver Jarlbro att det är svårt, men inte omöjligt att mäta effekter av 

”kommunikativa insatser inom hälsoområdet”. Hon menar att det är relativt lätt att 

mäta om kampanjen fått uppmärksamhet eller om målgruppen ändrat sin attityd. Hon 

menar dock att det är svårare att undersöka om målgruppens faktiska beteende har 

förändrats. Hon menar också att för att en kampanj ska lyckas krävs det att staten gör 

insatser samtidigt. 

 

Jarlbro menar att man kan dela in studierna efter vilka styrmedel som ansetts mest 

effektiva. Hon delar in styrmedlen i kategorierna ingenjörskonst, belöningssystem 

samt utbildning och kommunikationsinsatser. Ingenjörskonst avser till exempel 

begränsade öppettider i butiker där alkohol säljs och att man förhindrar unga att köra 

bil på kvällar. Belöningssystem innebär lagstiftning med bestraffningar eller 

belöningar. Hon konstaterar att utbildning och kommunikationsinsatser är det 

svagaste av de tre styrmedlen, och att det är vanligt att kombinera alla tre (Jarlbro 

2012). 

 

I kapitlet ”Knark är bajs-Att driva narkotikaförebyggande informationsarbete” ur 

folkhälsoinstitutets “Narkotikan i Sverige: Metoder för förebyggande arbete” menar 

Gunilla Jarlbro att kampanjer som metod inte alltid är optimalt, och att de fungerar 

bäst för att få upp ett specifikt ämne på dagordningen, eller för att stimulera 

interpersonell (mellanmänsklig) kommunikation. ”När det däremot gäller att 

åstadkomma långsiktiga förändringar i människors attityder och beteenden, anses 

kampanjer överlag som mindre effektfulla. För att få till stånd mer långsiktiga attityd- 

eller beeendeförändringar brukar Community Intervention-strategier vara att föredra. ” 

(Jarlbro 2008, s. 247). Jarlbro förklarar begreppet så här: ”... att man utnyttjar inom 

regionen eller kommunen existerande formella och informella grupperingar för 

projektets syfte, samtidigt som man söker skapa nya grupperingar som kan bidra till 

att projektets mål uppnås.”  
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Vad är då en kampanj? Gunilla Jarlbro (2008) hänvisar till Rogers och Storeys 

definition som är som följer: 

 

”1. En kampanj har ett syfte. 

2. En kampanj är riktad mot en stor mottagargrupp. 

3. En kampanj har en klar tidsgräns. 

4. En kampanj består av en samordnad uppsättning av aktiviteter.” 

 

Jarlbro skriver även ”Palm (1994) menar att samordningskriteriet innebär att ännu fler 

så kallade kampanjer egentligen faller utanför kampanjbegreppet.” 

 

4.2 Film som kommunikationskanal 
I Bo Bergströms bok ”Effektiv visuell kommunikation” tas ett flertal olika medium 

upp som exempel på kommunikationskanaler. Bergström menar att mediet som en 

kampanj publiceras i/på beror på bland annat när och var målgruppen är påverkbar, 

och hur målgruppen upplever mediet. Han menar att om reklam ska bli viral är det 

viktigt att ”Texter, gärna bilder och filmer, måste vara så annorlunda och 

häpnadsväckande roande och angelägna att de genast delas på Facebook eller läggs 

upp på Youtube och sprids vidare.” (Bergström 2012, s.59).  

Bergström menar att om ett företag ska finnas på sociala medier (Langarmytolgi-

kampanjen publiceras på Facebook) så är det viktigt att företaget framstår som 

”intressant och lyhört, berett på att villigt delta i dialog och diskussion samt modigt 

och starkt nog att säga förlåt när något gått snett” (Bergström, 2012 ibid). 

 

5. Metod och Genomförande  
I detta kapitel kommer jag att redogöra för processen kring de tre filmer jag 
producerat samt för ”Langarmytologi”-kampanjen som jag följt.  

5.1 Processen 

5.1.1 Den inledande fasen 

När jag undersökt vilken typ av examensarbete jag velat utföra, har det varit viktigt 

för mig att göra något jag har erfarenhet av, men som jag samtidigt vill bli bättre på. 

Då jag haft min praktik på kommunikationsbyrån Futurniture kändes det naturligt för 
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mig att stanna kvar och göra mitt examensarbete där. Jag pratade med kollegor och 

fick nys om CAN-kampanjen ”Langarmytologi”, som är fortsättningen på den tidigare 

kampanjen ”Hejdå alkoholskador”. Projektledaren informerade mig kort om vad 

tanken med kampanjen var, och jag fick idén att jag skulle dokumentera denna 

kampanj på det sätt jag tycker om, nämligen genom film. Jag träffade tidigt min 

handledare Peter Gunnarsson för att diskutera mina tankar om vad jag ville göra, och 

han tyckte att det lät som en genomförbar idé men att jag skulle vara försiktig och inte 

råka göra ”för mycket”.  

 

5.1.2 Skissarbete  

Jag började min process genom att samla material i form av litteratur, och inspiration i 

form av videoklipp, färg och form. Jag hade redan från början en klar bild av vilken 

typ av estetik jag ville ha i filmen. Jag valde att börja skissa på papper samtidigt som 

jag började göra en kort timeline i Adobe Premier, och började pröva på vilken typ av 

effekter jag ville göra i After Effects. Jag visste relativt tidigt hur jag ville att mina 

filmer skulle se ut. Jag har fått inspiration från motion graphics och från vinjetter. En 

idé jag hade tidigt var att ha en Voice-Over till mina filmer, men jag kom fram till att 

eftersom mina filmer skulle ha ljud och bild ifrån andras filmer, skulle en VO inte 

tillföra så mycket. 

5.1.3 Upplägget 

Målet med mitt projekt var att göra tre korta filmer, 1-3 minuter långa.  

● Film 1 ska visa en kort historik kring hur kampanjer mot alkohol och droger 

sett ut historiskt, med fokus på 70- och 80-talet. 

● I film 2 vill jag visa hur ”Det finns många anledningar att inte testa knark”-

kampanjen utformades. Denna kampanj skapades av Futurniture och var 

aktuell mellan 2003 och 2007. Den bestod av en mängd olika delar, bland 

annat kortfilmer som visades på MTV, events på festivaler och printannonser.  

● I film 3 vill jag visa hela processen kring CAN-kampanjen. 

 

5.1.4 Planering 

Jag gjorde en ungefärlig planering, men var tydlig inför mig själv med att planeringen 

kunde förändras. Min plan var först att färdigställa film 1 och 2 redan i slutet av april 
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för att sedan helt fokusera på film 3. Jag valde sedan att istället arbeta med alla tre 

filmerna samtidigt.  På det sättet fick de en mer enhetlig stil. Jag har alltså arbetat 

iterativt, det vill säga jag har arbetat med alla tre filmerna parallellt som jag skrivit 

min rapport. Då CAN-kampanjen inte startade förrän den 30 april ägnade jag tiden 

fram tills dess till att främst undersöka tidigare kampanjer, arbeta med film 1 och 2 

samt hitta inspiration och material. För fullständig tidsplan, se bilaga 1.  

 

5.1.5 Hejdåalkoholskador - från idé till kampanjslut 

Under sommaren 2014 lanserade Futurniture kampanjen ”Hejdå alkoholskador”. I 

denna kampanj vidgade man begreppet alkoholskador till att omfatta exempelvis 

”Krångel med kompisar” och ”Ligga med fel person”. Varje alkoholskada byggde på 

enkätsvar från CAN:s enkäter med högstadie- och gymnasieelever, exempelvis: ”10 

% har haft sex de ångrar”. ”Att ha sex på fyllan, som man ångrar efteråt, har 10 % av 

de elever i nian som dricker varit med om senaste året.” ”14 % av eleverna i årskurs 9 

och 27 % av eleverna i gymnasiet har haft sex utan kondom.” (hejdaalkolskador.se).  

I ”Hejdåalkoholskador” var målet att få färre 20-25-åringar (med främsta fokus på 20-

åringar) att köpa ut eller bjuda på alkohol till sina minderåriga syskon eller kompisar. 

Som en del av kampanjen skickades 9000 uppblåsbara hjärnor ut till 20-åringar i 

Stockholm, Västra Götaland och Skåne.  

På hemsidan hejdaalkoholskador.se kunde man testa om man ”har en hjärna” det vill 

säga om man köper ut till sina småsyskon eller inte. Man kunde även delta i en tävling 

via Instagram.  
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Figur 1: Bilder från hejdåalkoholskador.se. 

5.1.5.1 Langarmytologi 

I ”Langarmytologi” fortsätter man på samma spår som i ”Hejdå alkoholskador”. Här 

arbetar man vidare med myter kring langning och kommer med tydliga svar. 

Kampanjen präglas av humor och en avsaknad av pekpinnar och moralism.  

 

Myterna är:  

1. Jag är ingen langare 

2. Kidsen går till langare om jag säger nej 

3. Jag kommer att ha koll 

4. Jag är schysst som bjuder 

5. Det spelar ingen roll vad jag gör 

 

Jag har under hela kampanjen varit med och dokumenterat processen och tagit del av 

strategier, statistik och diskussioner, både hos Futurniture och på möten med 

Chimney. Jag har även deltagit under Voice over/dialog-inspelningarna och möten 

med CAN, samt haft kontakt med Anna Raninen som är avdelningschef på CAN:s 

kommunikationsavdelning.  

 

I de inledande mötena med CAN föreslog Futurniture att filmerna skulle gästas av 

”ambassadörer”. Detta ord ändrades senare till ”gästartist”, då ambassadör lät som ett 
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faktiskt uppdrag som sträckte sig utanför filmerna. Det var viktigt redan tidigt i 

processen att gästartisterna kunde ställa sig bakom ämnet i filmerna, och att personen 

kändes trovärdig. Ett flertal olika kända personer föreslogs som gästartister, och till 

slut beslöts det att komikern Klas Eriksson och artisten och producenten Ji Nilsson 

skulle medverka i film 3 respektive 4. I det inledande skedet diskuterades även om de 

fem korta filmerna skulle vara helt fristående eller om de var tvungna att visas i 

kronologisk ordning. I CAN-projektet fanns följande roller: en projektledare, en 

copywriter, en art director, en produktionsledare och en person ansvarig för sociala 

medier. På Chimney fanns regissör, animatörer och ljudtekniker.  

 

CAN:s långsiktiga mål med ”Hejdåalkoholskador”, ”Langarmytologi” och andra 

kampanjer är att färre ungdomar ska uppge kompisar och äldre syskon som källa till 

alkohol. Detta mäter CAN årligen i sina drogvaneundersökningar. CAN kommer även 

att mäta observation och gillande av ”Langarmyter”, främst genom telefonintervjuer, 

och eventuellt även med en enkät. Forskare kommer längre fram i tiden att analysera 

resultaten från enkäterna och kampanjutvärderingen gällande målgrupp. Det kommer 

då att undersökas om eventuella förändringar i målgruppens beteende kan härledas till 

CAN:s insatser och kampanjer.  

 

Varje film diskuterade en myt, och filmerna var 32-42 sekunder långa. Manuset 

skrevs av copywritern på Futurniture, men skådespelarna fick friheten att improvisera 

en del av sina repliker.  
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Figur 2: Stillbilder från de fem olika Langarmyter-filmerna.   

 

5.1.5.2 Illustrationer och animation 

Illustrationerna till Langarmytsfilmerna gjordes av Al Murphy, en brittisk illustratör 

boendes i New York. Han har tidigare illustrerat kampanjer åt bland annat 

Specsavers, Ford Fiesta, Apoteket och McDonalds och hans arbete kännetecknas ofta 

av humor och barnslighet. Murphy har även illustrerat bilder till andra korta 

animerade filmer till bland annat MTV.   
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Figur 3: Illustrationer från Al Murphys hemsida. Till höger syns hans illustrationer i en 

Apoteketannons. 

 

Produktionsbolaget Chimney gjorde animationerna, som är relativt avskalade och 

enkla. Miljöerna är för det mesta stillbilder. Murphy ritade stillbilder samt flera olika 

ansiktsuttryck som Chimney utgick ifrån. Filmerna utspelar sig på ett antal olika 

platser: på förfesten, i taxin på väg till klubben, på klubben, och hemma dagen efter.  

I alla fem filmerna får man följa karaktärerna Hjärtat och Hjärnan (inspirationen till 

hjärnan kommer från de uppblåsbara hjärnorna som skickades ut i 

”Hejdåalkoholskador”-kampanjen). Ljudet spelades in på produktionsbolaget 

Chimney. Rösterna gjordes av skådespelarna Peter Viitanen (Hjärtat) och Danilo 

Bejarano (Hjärnan). Jag fick själv möjligheten att prova på att bli inspelad för lite 

kompletterande ljud till film fyra.  

 

5.1.5.3 Andra samtida kampanjer 

CAN var inte ensamma om att presentera kampanjer kring Valborg. Systembolaget 

presenterade en ”antilangningsfilm” som var 1 minut och 30 sekunder lång. I denna 

film visas hur ett äldre syskon (Clara) i panik ringer runt för att få tag på sin yngre 

syster (Stella) som hon langat alkohol till12. I filmens sista tjugo sekunder ser Clara 

hur Stella ligger utslagen nedanför en balkong. Hon har dock “bara” däckat, men 

syftet verkar vara att Clara ska ha trott att något betydligt värre har hänt. Filmen 

                                                
12 https://www.youtube.com/watch?v=Y29muD8jIuY 
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avslutas med budskapet: ”Vill du ha hjälp att stå emot när ett yngre syskon ber om 

alkohol? - gå in på systembolaget.se” 

 

 
Figur 4: Bilder från Systembolagets film “Antilangningsfilm”.  

 

Systembolagets film är inte animerad och har inte humor som vapen som ”Hjärnan 

och hjärtat”-filmerna, utan påminner mer om de amerikanska skräckscenario-filmerna 

jag nämnde i historikkapitlet. Filmen påminner även om ”Nattbad” från “Det finns 

många anledningar att inte testa knark”-kampanjen, så till vida att den genererar 

känslan ”Tänk om”. Dock går inte Systembolaget hela vägen på samma sätt som i 

exempelvis ”Faces”, en av de amerikanska skräckpropagandafilmerna jag skrivit om i 

kapitlet historik. Langandet fick ingen konsekvens förutom dåligt samvete och oro 

hos storasystern. Även Systembolaget utgår från CAN:s forskning, som visar att man 

som storasyskon langar i tron om att man är schysst, precis som langarmyt fyra. 

5.1.5.4 Visningar 

Under Valborgsmässoafton publicerades de tre första filmerna i Langarmytologi-

serien. Kampanjen fick uppmärksamhet när bland annat Dagens media och Nyheter 

24 skrev om den (se figur 5). 
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Figur 5: Dagens Media och Nyheter24 skrev om Langarmytologi.   

 

Klas Eriksson som var gästartist i den tredje filmen länkade till filmen från sin egen 

Facebook-sida, vilket resulterade i att film 3 fick över 30 000 visningar under 

valborgsmässoafton. Den fjärde maj, då helgen passerat, hade film 1 drygt 2300 

visningar film 2 26600, och film 3 hade 75 000 visningar.  

Klas Erikssons medverkan var alltså väldigt framgångsrik, sett till antal visningar av 

filmen. Filmerna sponsrades även till målgruppen, det vill säga hamnade i 

facebookflödet hos 20-25-åringar i Stockholm, Västra Götaland och Malmö vilket 

också genererade visningar. 

 

Den 11 maj lades film 4 och 5 ut på Facebook. Den film som genererade mest 

visningar var film 3, som den nittonde maj hade över 85 000 visningar, 128 likes (på 

Klas Erikssons Facebooksida hade den 228 likes), 28 shares och 11 kommentarer. 

Den vanligaste kommentaren var att tagga (det vill säga skriva in en länk till en annan 

person) en kompis så att denne också kunde titta på filmen. När kampanjen hade 

funnits på Facebook i drygt 3 veckor hade de fem filmerna sammanlagt över 190 000 

visningar13.  

 

                                                
13 https://www.facebook.com/hejdaalkoholskador  
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5.2 Adobe After Effects 
Adobe After Effects är ett program där man kan skapa rörliga grafiska element, 

animationer och digitala effekter. After Effects är inte ett filmredigeringsprogram, 

utan man kan med fördel importera After Effects-filmer (.aep) i Adobe Premiere.  

 

Skälet till att jag valde att arbeta i Adobe Premiere och After Effects var att jag 

behärskar dessa program, samtidigt som jag ville fördjupa mina kunskaper.  

Jag har främst använt mig av tutorials på nätet för att få tips om effekter och 

animationer. Jag har inspirerats av motion graphics/info graphics.  

 

Jag har valt att skapa animationerna i After Effects för att sedan lägga in .aep-klipp i 

Adobe Premier Pro:s tidslinje. Den vanligaste animationen jag använt mig av är 

Animate-Skale. Genom att använda denna effekt skalar man upp ordet eller meningen 

genom att visa en bokstav eller ett ord i taget. Man väljer i vilken hastighet detta ska 

ske, samt från vilket håll skalningen ska vara (horisontellt eller vertikalt) (Meyer, 

2007). Med små medel kan man få en ganska stor effekt. Jag har även valt att ha med 

fotografier från ”Det finns många anledningar att inte testa knark”-kampanjen och att 

klippa in dessa för att få en kollage-aktig effekt. Jag valde även att ta med några klipp 

från ”Den tunna bruna linjen” och ”Bananfesten”, då jag tyckte det var viktigt att visa 

hur kampanjen såg ut. När man arbetar i Premiere måste man rendera de .aep-klipp 

som importerats från After Effects, vilket ofta tar lång tid, särskilt då .aep-filerna ofta 

är tunga.  

 

5.2.1 Stil, typografi och färgval 

Som jag nämnt tidigare har jag inspirerats av motion graphics och vinjetter när jag 

skapat filmerna. Jag hämtade bland annat inspiration ifrån filmen ”Care to Click”14 

(se figur 6), som visar hur människor lätt kan hjälpa till med välgörenhet. Det jag 

uppskattade med denna film var hur färgerna användes. I denna film användes en 

voice-over. Trots att filmen innehöll en mängd grafiska element blev den aldrig rörig. 

Jag inspirerades även av en animerad infographicfilm om historiken kring det tyska 

                                                
14 https://www.youtube.com/watch?v=-8r9rHiJxbo  
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glassföretaget Efa15 (se figur 6). Denna film använde sig endast av musik och ingen 

voice-over användes.  

 

     
Figur 6: Stillbilder från Care to Click till vänster, Efas frozen yoghurt till höger.  

 

Efter att ha prövat mig fram valde jag till slut typsnittet Bebas Neue (se figur 7). 

Skälet till att jag valde just detta typsnitt var att jag ansåg att det var tydligt, lättläst, 

och i versaler. Jag hade redan i det inledande skedet en rätt klar åsikt gällande 

färgerna i filmen. Jag ville inte ha allt för mycket olika slags färger, utan istället 

arbeta med ett fåtal pastellfärger och kombinera dessa med mer mättade varianter.  

 

 
Figur 7: Grafisk profil.  

5.3 Resultat 

5.3.1 Del 1 - Historik 

Jag döpte filmerna till ”Del 1” (resp. 2 och 3) och respektive films titel. 

När jag forskat kring tidigare kampanjer fann jag en mängd PSA:s från USA, och jag 

valde att visa klipp ur tre filmer ur serien ”The thrill can kill” som visades i USA i 
                                                
15  https://www.youtube.com/watch?v=s1MJ-046SrY  
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slutet av 80-talet. I klippen talar Bette Midler, Clint Eastwood och Mr T16 in i 

kameran och försöker på olika sätt övertala tittaren att inte testa droger. Jag valde att 

förstärka en del av det de säger genom att animera text i takt med att de pratar.  

Jag separerade ett fotografi på Agnetha Fältskog i flera olika lager. Jag använde 

klonstämpeln i Photoshop för att ta bort trycket “A non smoking generation”. Jag 

valde även att klippa ut detta tryck, och göra det i färg som kontrast mot den i övrigt 

svartvita bilden (se figur 8). Musiken jag valde var en remix på Rolling Stones-låten 

”Miss You”. Originallåten kom 1978, och i remixen har låten förstärkts av ett 

discobeat. Jag ville ha musik som kändes passande till de klipp och bilder jag valde 

att visa, retro men ändå inte gammaldags 17. 

 

 
Figur 8: Stillbilder från Del 1. 

 

En utmaning var att veta hur jag på bästa sätt skulle avsluta Del 1 så att Del 2 kändes 

som en naturlig fortsättning. Min ambition var att filmerna skulle kunna ses som helt 

fristående, men att de med fördel skulle kunna ses i kronologisk ordning. Efter att ha 

prövat att klippa ihop alla tre filmerna beslöt jag mig att ha tre separata filmer, alla 

med en tydlig början och ett tydligt slut. Del 1 slutar alltså med ”Slut på Del 1”, 

enkelt, avskalat och tydligt. Del 1 är 1 minut lång.  

 

5.3.2 Del 2 – Det finns många anledningar att inte testa knark 

Målet med Del 2 var att presentera ”Det finns många anledningar att inte testa knark”-

kampanjen. Jag använde mig bland annat av bilder från kampanjevents på Hultsfreds- 

och Pridefestivalerna 2003. Jag la in en mängd bilder i samma .aep-fil för att få en 

kollage-känsla. Jag valde även att visa klipp från ”Bananfesten” och ”Den tunna 

bruna linjen”. Till ”Bananfesten”-klippet har jag lagt på ljud från intervju med 

regissören Amir Chamdin där han själv pratar om sin film. Att visa klipp från alla fyra 

                                                
16 https://www.youtube.com/watch?v=W3BMkHg9_Pg 
17 https://soundcloud.com/belleboutique/the-rolling-stones-miss-you  
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kortfilmerna hade blivit överflödigt och tagit allt för stor plats i filmen. Skälet till att 

jag valde just ”Bananfesten” och ”Den tunna bruna linjen” var för att de visade två 

helt olika tillvägagångssätt gällande hur man för fram ett budskap.  

 

 
Figur 9: Stillbilder från Del 2. 

 

Jag valde även att ta med lite statistik från en utvärdering av kampanjen från 2004. 

För att göra informationen lätt att förstå animerade jag olika staplar för att enklare 

visa procentsatser. Musiken i Del 2 är låten ”Hello” av ”OMFG”18. Låten är glad och 

lättsam, vilket jag tyckte passade bra till Del 2, särskilt till Hultsfred och Pride-

fotografierna. Del 2 är 2 minuter och 7 sekunder lång.  

 

5.3.4 Del 3 – Hejdåalkoholskador - Langarmytologi 

I del 3 ville jag visa hela processen kring ”Langarmytologi”, utan att bli allt för 

specifik och detaljerad. Jag använde mig av Al Murphys illustrationer som 

komplement till typografi och geometriska former.   

Jag valde att själv göra en enkel animation där jag använde mig av ”Puppet Pin Tool” 

när jag presenterade figurerna ”Hjärtat” och ”Hjärnan” samt gästartisterna Klas 

Eriksson och Ji Nilsson. Genom att fästa punkter på stillbilder, och sedan flytta dessa 

punkter får man effekten att figurerna rör sig, till exempel genom att vinka eller 

dansa. För att få rörelse i bilden placeras punkter ut så att inte hela bilden rör sig 

(Meyer, 2007). Jag ville att Klas Erikssons arm skulle röra sig, men inte resten av 

kroppen. Alltså placerade jag ut punkter även på de ställen som skulle vara stilla.  

                                                
18 https://soundcloud.com/mrsuicidesheep/omfg-hello  
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Figur 10: Puppet-pin tool applicerat på två bilder. Punkterna är markerade med röda cirklar19. 
 

Jag valde även att plocka ut en av Al Murphys bilder (en flygande gris) och animera 

denna något, för att ge mer liv och rörelse i filmen. Bilden har ingen bakgrund och 

därför kan lagret placeras i Premie-tidslinjen utan att överlappa de andra klippen. 

Effekten jag använde här var att spegelvända, rotera, skala och förflytta grisen (se 

figur 11 och 12). Målet med filmerna har inte varit att visa exakt allt kring 

kampanjerna, utan att ge tittarna en inblick i hur respektive kampanj fungerat. 

 

 
Figur 11: Genom att skala, rotera och flytta bilden skapas en animation där grisen flyger. 

 

                                                
19 Figurerna är skapade av Al Murphy ©. 
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Figur 12: Genom att låta figuren flyga både bakom text (till höger och vänster) och framför 

illustrationer (i mitten) skapas mer liv. 

 

I del 3 ville jag ha musik som kändes modern och nutida i och med kampanjens 

aktualitet. Jag tyckte det var svårast att besluta vilken typ av genre jag skulle använda, 

då jag ville att alla tre filmerna skulle ha elektronisk musik, utan att låtarna blev allt 

för lika. Till slut beslöt jag mig för att använda låten ”Heatstroke” av Doctor Vox 20.  

 

Jag valde att ta med alla fem filmer som ingår i ”Langarmytologi” i min film genom 

att klippa in alla fem filmer i ett och samma .aep-klipp, och placera i min tidslinje i 

Premiere. Jag lät filmerna spela samtidigt som text och statistik kring kampanjen 

visades under filmerna. En utmaning var att inte bli för ”hemmablind” när det gällde 

tempo. I och med att jag själv arbetade med filmerna under en längre period så hann 

jag själv se all text, vilket jag märkte att utomstående inte gjorde på samma sätt. Jag 

var alltså tvungen att då och då förlänga eller förkorta en del .aep-klipp så att tittaren 

hann läsa texten eller se animationen. Samma fenomen, alltså hemmablindhet, 

uppstod med färgval. Färgkombinationer som för mig var tillräckligt kontrasterande 

var för andra otydliga. Del 3 är 1 minut och 55 sekunder lång. 

 

Samtliga filmer är publicerade på min hemsida, http://www.sarawillner.com/ex-jobb/. 

Då filmerna innehåller upphovsrättsligt skyddat material (klippen från ”Det finns 

många anledningar att inte testa knark” i Del 2 bland annat), så har jag belagt sidan 

med ett lösenord.  

  

                                                
20 https://soundcloud.com/argofox/doctor-vox-heatstroke-creative-commons  
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6. Diskussion och Slutsatser 
 

6.1 Varför film? 
Skälen till att jag valde att lägga den praktiska delen av mitt examensarbete på att 

skapa filmer var flera. Dels hade jag under min praktik fått chansen att arbeta med 

film och jag hade även ett personligt intresse av att utveckla mina kunskaper 

ytterligare. Kommunikationsbyråer har alltid ett intresse av att utvärdera sina 

kampanjer, och mina tre filmer kan ses som ett mer konkret och lättillgängligt sätt än 

att endast skriva en rapport. I reklambranschen så används ofta så kallade casefilmer 

(en film som kort beskriver och summerar ett projekt som byrån utfört) och mina 

filmer skulle även kunna användas för det ändamålet.  
 

6.2 Diskussion 
Min största utmaning har varit att själv kunna avgränsa vad som varit rimligt att 

producera. För att kunna fylla mina filmer med fakta har jag varit tvungen att arbeta 

parallellt med att samla material och producera mina filmer.  Sedan ”Det finns många 

anledningar att inte testa knark” lanserades har det gått ungefär tio år, och på dessa tio 

år har det hänt mycket gällande tv, internet och sociala medier. Att idag lansera en 

kampanj för målgruppen 20-25-åringar och endast visa filmer på eter-media tror jag 

skulle få mycket begränsad effekt.  

 

Jag har i detta examensarbete lärt mig hur en kampanj går till rent konkret. Jag har 

fördjupat mina kunskaper i Adobe Premier och After Effects. Jag har fått en större 

förståelse för hur en kampanj kan gynnas av en eller flera väl genomtänkta filmer, 

men även tilltalande estetik.  När ”Det finns många anledningar att inte testa knark” 

först lanserades 2003 var jag själv 16 år (och tillhörde alltså målgruppen), och jag och 

flera av mina vänner minns tydligt kampanjen från Hultsfredsfestivalen 2003. 

Kampanjen har alltså gjort ett intryck på mig, och jag minns den än idag, vilket kan 

ses som ett av många mått på att kampanjen var framgångsrik. 

 

Det har känts skönt att jag inte har tvingats förhålla mig till någon annans estetiska 

sinne, utan jag har själv fått pröva mig fram kring vad jag själv ansett vara ”snyggt”. 
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Under min utbildning och praktik har jag alltid varit tvungen att kompromissa, vilket 

jag inte har behövt göra i detta arbete.  

 

Det jag har kommit fram till är att när målgruppen är unga människor är trovärdighet 

allt. Jag anser det viktigt att kampanjer är väl genomtänkta, och att estetik spelar stor 

roll. Kampanjen måste vara ”snygg” och film är ett bra medium för att både förklara 

något komplicerat och att få fram sitt budskap. Jag har också reflekterat över det svåra 

i att faktiskt utvärdera en kampanj. Som Jarlbro (2012) skriver så går det att mäta om 

målgruppen sett kampanjen, men att sedan faktiskt veta om kampanjen är det som 

bidragit till en samhällsförändring är desto svårare.  

 

Jag anade redan innan jag började med mina filmer att det skulle ta längre tid än vad 

man först kan tro. I och med att det är jag själv som gjort allt, från att bestämma 

storyboard och animationer till vilken information jag ska ha med i varje film etc, har 

det stundtals känts som att det var svårt att bli helt ”färdig” med filmerna. Det finns 

alltid mer man kan göra, fler effekter och fler animationer som går att inkorporera i 

varje film.   

 

Sammantaget känner jag mig nöjd både med val av ämne och medium. Trots 

svårigheter att stundtals hantera skriv- och filmprocesserna samtidigt har det varit ett 

lärorikt arbete.  
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8. Bilaga 1 – Tidsplan 
 
Preliminär tidsplan  
Tidsplanen kan komma att ändras. Jag har även med en del hålltider för själva CAN-

kampanjen, och även dessa kan komma att förändras. Jag har inte bokat in 

handledningstider efter vecka 16 ännu så detta kommer att tillkomma.  

 

v.15 
Tisdag 7/4 Möte på Futurniture med CAN, avstämningsmöte.   

Fredag 10/4 PM-seminarium 

Under hela veckan: Samla inspiration samt samla in material jag kan använda i 

filmen. Både fakta, forskning, tidigare kampanjer etc. Föra loggbok.   

 

v.16 
Skissa på manus/storyboard.  

Konkretisera och avgränsa mer specifik hur filmen/filmerna ska utformas, färg, form, 

typsnitt etc.  

Under hela veckan: Föra loggbok, varva skrivandet med arbetet med 

filmen/filmerna.  

Torsdag 16/4: Handledning 

Fredag 17/4: Ha en första skiss (i Premiere) klar på filmen som visar historiken 

(tidigare kampanjer, historiskt).  

 

v.17 
Måndag 20/4: Avstämningsmöte med CAN. 

Fredag 24/4: Första filmen/delen klar (historiken).  

 

v.18 
28/4 publiceras filmerna 1-3 i CAN-kampanjen på Facebook, YouTube, Snapchat 

och 9GAG.  

Fredag 30/4: ”Tidigare kampanjer”-andra delen klar.  

 

v.19 
Fortsatt arbete med sista delen av filmen, den som visar arbetet med CAN-

kampanjen. Då denna film görs samtidigt som kampanjen pågår är det svårt att veta 

hur processen kommer se ut.  

 

v.20 
Som tidigare vecka, arbete med sista delen.  
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v.21 
En ihopklippt film med alla 5 animerade filmer (CAN) publiceras. 

Klar med samtliga delar/filmer.  

 

v.22 
Deadline: Inlämning rapport för opponering: 25/5 kl 12. 

Opponeringsschema publiceras 27/5 

 

v.23 
Deadline: Ladda upp opponeringsprotokoll till studentadmin 2/6 

Redovisning och demonstration av examensarbete mån+tis 1-2/6 

Deadline: Slutinlämning/publicering PEA rapport: 5/6 kl 23.59. 

 

 

 

 
 
 
 
 


