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Sammanfattning 
Följande rapport behandlar hur välgörenhetsorganisationer arbetar 
för att konkurrera med varandra när det handlar om att attrahera 
givare. Mina undersökningar har visat att det inte längre räcker 
med att stå på stan och sjunga eller gå runt med en bössa för att 
tjäna ihop till ett gott ändamål. Nu för tiden är givare väldigt 
kräsna och kräver något tillbaka och det tidigt. Mitt arbete är 
fokuserat på välgörenhet som gagnar barn och ungdomar. 
Granskningarna är fokuserade på audiellt material. Som 
komplement till mina efterforskningar har jag gjort ett praktiskt 
arbete där jag producerat ett releasematerial för radio till Fonden 
Jag och Min Hund, en fiktiv fond med målet att främja ett liv med 
servicehund. Anslaget från fonden är tänkt att gå till barn och 
ungdomar under 25. En servicehund kan hjälpa en person som är 
sjuk i exempelvis diabetes, epilepsi eller som har ett 
funktionshinder. Mitt arbete och mina avvägningar under det 
praktiska arbetet har baserats på de analyser jag gjort under det 
teoretiska arbetet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under 2000-talets första tio år var vi med om många katastrofer som 
krävde insatser från hela världen. Jordbävningen, Haiti 2010, Katrina, 
USA 2005, tsunamin, Thailand 2004, World Trade Center, USA 2001. 
Varje gång när en katastrof inträffade fanns det organisationer vars 
logotyper syntes överallt; välgörenhetsorganisationerna. Röda Korset, 
UNICEF, Rädda Barnen, Läkare Utan Gränser, PLAN… listan kan 
göras lång och det är bara den svenska listan. Reklam om en sak fanns 
att läsa på reklamen som spreds under kampanjerna som följde varje 
katastrof: de ville ha pengar, och vill fortfarande. Konkurrensen 
hårdnar, vilket leder till att varje organisation lägger ner allt mer av 
donerade pengar på marknadsföring. Det är inte för inte det sägs att 
”av x kronor går x kronor direkt till ändamålet”. Icke nämnt är att 
resten av summan används till administration och just 
marknadsföring. 
 
1.2 Beskrivning av arbetet 	  
Jag ställde mig frågan hur organisationer egentligen klarar av 
konkurrensen om givarna. Må så vara att de flesta vill behövande väl 
men det går inte att hjälpa alla. Valet mellan cancerforskning, gratis 
läkemedel, barns bästa är något vi ständigt ställs inför när vi utsätts 
för organisationernas kampanjer. Kampen om gåvorna mellan 
organisationerna och dess bidragstagare borde därmed bli mycket 
hård. Kravet på designmaterial och marknadsföring blir höga. Jag 
kommer därför i mitt praktiska arbete prova på hur det är att själv 
producera material genom att skapa ett lanseringsmaterial för radio 
till en fiktiv organisation som heter Fonden Jag och Min Hund. 
Huvudsyftet med fonden är att barn och ungdomar under 25 år ska 
kunna söka bidrag till ett liv med servicehund eller signalhund.  
 
Målet med arbetet var att skapa minst tre olika spotar med inriktning 
på de tre största funktionshinder som servicehundar och 
signalhundar arbetar med; epilepsi, diabetes och ledsjukdomar 
(exempelvis artros och ledgångsreumatism). I och med att jag i mitt 
praktiska arbete valde att fokusera på barn och ungdomar valde jag 
att granska audiellt material från UNICEF och Rädda Barnen i det 
teoretiska arbetet. Därmed kunde jag dra paralleller till teorier om 
hur design och marknadsföring bör yttra sig audiellt och sedan 
applicera det på mitt praktiska arbete. Blindhundar är en egen 
kategori med speciell utbildning som inte räknas in i termen service- 
och signalhund.  
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1.2.1 Att utbilda en servicehund 
Det kostar i genomsnitt 30 000 kronor att träna en hund hos Svenska 
Service- och. För tillfället finansieras instruktörer med anslag från 
regeringen som tar slut 2012.  Därefter ska det utvärderas om 
organisationen ska få permanent anslag för att finansiera 
utbildningen eller inte. Förbundet betalar dock inte resor till boende 
och mat vid inprovningar, träning och examinationer. Som 
privatperson finns det möjlighet att söka bidrag från privata fonder, 
som exempelvis minnesfonder. Men de som finns idag är inte 
särskilt stora och har en väldigt bred målgrupp. Målet för Fonden 
Jag och Min Hund är att bidra till alla resor, mat och boende. 
Viktiga aspekter jag har tagit in i bestämmelserna för fonden är att 
den inte ska betala sökandes hund samt att alla sökanden ska vara 
under 25 år. 
	  

1.3 Temat säkerhet 
Service – och Signalhundar arbetar för oss. Det finns många fall där 
de har räddat liv, personer med diabetes har fått akut blodsockerfall 
varpå hunden alarmerat genom att påkalla uppmärksamhet. En 
person med epilepsi kan räddas från att slå sig illa genom att hunden 
knuffar omkull honom eller henne före ett krampanfall. Om fler 
personer får chansen att ha en hund med den kunskapen kan det i 
framtiden öka självständigheten hos brukaren/föraren. Att ge fler 
möjligheten till ett liv med en servicehund/signalhund anser jag vara 
en tydlig aspekt i mitt arbete som hör till årets tema säkerhet. 
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1.4 Frågeställning 	  
Shannon och Weaver (1945, se Fiske 1990) menar att det kan uppstå 
brus i signalen mellan mottagare och sändare. Bruset kan 
exempelvis bestå av ”myror” på teveapparaten, ett störande ljud i 
bakgrunden eller en felruta på datorskärmen under ett arbete. 
Shannon & Weaver anser även att mottagaren ibland har svårt att 
tolka signalerna på grund av ett slags egenproducerat brus. Det kan 
vara en bekväm stol som tar fokus från föreläsaren eller ett sms 
under en film. I vardagen vill jag påstå att vi har mycket 
egenproducerade brus. Musikspelare i öronen, mobiltelefonens intåg 
med gratis sms till vem som helst och internet blir aspekter att ta 
med när ett brus uppstår.  Riskerar välgörenhetsorganisationerna att 
skapa brus mot sig själva genom att använda exempelvis kändisar 
och tävlingar? Givaren får så mycket tillbaka att de glömmer skänka 
pengar. Det kanske till och med kan leda till att alla reportage som 
ska bevisa vad pengarna går till resulterar i en typ av överbelastning 
av information. Resultatet blir att vi till slut bara sållar bort det som 
bakgrundsljud eller reklam. Enligt Klingberg (2007) kan vi helt 
enkelt få för mycket att hålla i arbetsminnet där organisationens 
budskap ska finnas kvar efter reklamen eller galan. Hur en 
välgörenhetsorganisation arbetar för att få sitt budskap att bli 
utmärkande och stanna kvar i givarens minne, det är den stora frågan 
för mitt arbete. 

1.5 Målgrupp  
Det audiella materialet anpassades för personer med intresse för 
hundar och personer med särskilt intresse för servicehundar, som 
anhöriga till en kroniskt sjuk eller funktionshindrad person. Jag har 
konstaterat föräldrar som en särskilt utstickande del i 
huvudmålgruppen. Detta på grund av att de som tar förmån av 
anslagen är barn och ungdomar under 25. Den breda allmänheten 
räknade jag in som sekundärgrupp eftersom de kan tänkas bli 
intresserade av ren nyfikenhet och på så vis sprida vidare 
informationen till bekanta som kan tänkas ingå i målgruppen, 
alternativt bidra med donationer. 
 
1.6 Avgränsningar	  
Fonden Jag och min Hund startades inte under kursens gång. De tio 
veckorna vi hade på oss räckte inte till för att lägga ner arbete på det 
formella som exempelvis att öppna bankkonto och skaffa tillstånd. 
Arbetet med rapporten och prospektet hade första prioritet. I den 
praktiska delen av arbetet fokuserade jag på att ta fram ett 
releasematerial för radio till den fiktiva organisationen. För att få 
underlag till design och uppbyggnad studerade jag hur audiellt 
marknadsföringsmaterial från UNICEF och Rädda Barnen i den 
teoretiska delen. Jag utförde även lyssnarintervjuer som en 
utvärdering och utprovning av radiomaterialet. 
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2. Teori 
 
Enligt Hunt & Vitell (2006) gör vi val efter det som gagnar oss bäst. 
Men om vi tvingas göra överväganden mellan det rätta för oss och 
det rätta för mottagaren kan det väckas en typ av skuldkänsla. Enligt 
Hunt & Vitell vill vi för det mesta handla så gagnet fördelas lika 
med omgivningen. Teorin kan tolkas som att vissa enligt det 
mönstret blir mer påverkade av välgörenhetsorganisationernas 
reklam och propaganda än andra, speciellt när det handlar om barn. 
Van Slyke & Brooks (2005) anser att det finns fler variabler som 
spelar in på huruvida vi är givmilda eller ej; sympatier, stolthet och 
skyldighet är några exempel på känslor som gör människor 
givmilda. Jag anser att teorierna på sätt och vis går ihop med 
varandra. Skuldkänslor tillsammans med åsikter eller sympatier 
leder till att individen börjar skänka. 
 
Enligt Shannon/Weaver (1945, se Fiske 1990) är brus; ”allt som 
läggs till i signalen mellan sändningen och mottagningen och 
som inte avsetts av källan.” Nyström/Wallén (2002) menar att det 
bara är ett kort ögonblick under kontakten med en kund som avgör 
om ett erbjudande ska bli till gagn för båda parter. En spot på 20 
sekunder är ett bra exempel anser jag. Idag har vi reklamradio som 
står på i butiker, i bilen, i köket, i mobiltelefonen och på datorn – 
många lyssnare och mycket brus, vilket i sin tur gör de första 
sekunderarna mycket kritiska. 
 
Enligt Hultén et al. (2008) är det möjligt att skapa en identitet med 
hjälp av en jingel, ett kort musikstycke som ska väcka intresse och 
sticka ut ur bruset samtidigt som det ska skapa igenkänning hos 
lyssnaren. Men för att göra sig ett namn med hjälp av en jingel krävs 
det ett långt och kostsamt arbete. Å andra sidan kan det på lång sikt 
vara en god investering eftersom ofta spelade jinglar kan bli blir 
något allmänheten minns. Enligt LaBarbera & MacLachlan (1979) 
blir reklaminslag där en röst pratar snabbare än vanlig 
samtalshastighet mer intressanta än inslag med en röst som talar i 
vanlig samtalshastighet. Till viss del kan jag hålla med om det 
eftersom det kan uppfattas som om att det händer något spännande 
eller intensivt. En nackdel kan vara att risken för missuppfattningar 
hänger över spotarna. De konstaterar även att ett budskap ibland blir 
lättare att ta till sig om hastigheten på den inlästa texten fördubblas, 
vilket bestyrks av tester. I radio där spotar innehållande reklam och 
jinglar är vanligt förekommande borde det vara musiken lyssnaren 
egentligen är ute efter. Därmed ökar kravet på att innehållet i spoten 
är intressant och skiljer sig från andra jinglar och spotar. LaBarbera 
& MacLachlan påpekar bestämt även att en spot inte får vara längre 
än 30 sekunder, annars försvinner en viss del av innehållet ur 
korttidsminnet och glöms bort av mottagaren. 
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3. Metod 
 
3.1 Omvärldsanalys inför inspelning 
För att få en uppfattning om hur andra organisationer arbetar e-
postade jag PR-avdelningarna på olika välgörenhetsorganisationer 
och bad om exempel på spotar. Min omvärldsundersökning var 
viktig för att mina spotar inte skulle likna någon annan organisations 
allt för mycket. Slutsatsen efter omvärldsundersökningen var att den 
bästa målgruppen att rikta sig till i mina spotar är föräldrar. Jag fann 
att många andra organisationer använde barn på något vis i sina 
kampanjer. Det kunde vara bilder, filmer eller bara repliker som 
nämner barn oavsett typ av organisation. I mitt fall nischade jag in 
mig på en grupp där faktorer som hundintresse, kommande 
utbildning av servicehund och barn-ungdom med epilepsi, diabetes 
eller ett funktionshinder som stör rörelsefunktionerna av något slag 
spelar in. 
 
3.2 Manus och ljudsättning av spotar 
Musik är ett utmärkt sätt att påverka människor, inte bara när det 
används harmoniskt utan även om det låter falskt och fel. Det går att 
jämföra med Shannon & Weaver (1945, se Fiske 1990) benämning 
på redundans. Genom att gång på gång använda samma melodi men 
med olika repliker kan den information som eventuellt störs av annat 
brus slå sig igenom bruset och ut till mottagarna. Enligt Bruner 
(1990) är kända och inarbetade musiker eller låtar det bästa valet om 
ett snabbt resultat önskas vid en lansering. Samtidigt ska risken för 
att musiken kan blandas ihop med liknande som spelas i samma 
medium. Fokus låg därför på att arbeta fram texter med budskap och 
information tillräckligt tydligt för sticka ut. 
 
Spoten om Mia var tänkt att ge en känsla av smått och sött eftersom 
karaktären Mia är skriven som en flicka 6-8 år. Jag valde därför ett 
lugnt intro med Simon and Garfunkel och klippte bort början till ett 
gitarrsolo som jag sedan la ihop till en loop. Historien om hunden 
Zed ville jag lägga fram som en trött tonårings berättelse och 
använde därför introriffet från Nirvanas Oh Me i akustisk version 
med en effekt motsvarande en gitarrs wah-wah-pedal. I karaktären 
står att Zeds ägare har svår reumatism. Han har den ”tonårströtta” 
stilen mest för att spela ”cool”. Den wah-wah-liknande tonen i 
musiken la jag därför på för att förstärka tonåringens så kallade 
trötthet, en förstärkt känsla av dåsighet. Berits karaktär innehåller 
bland annat ett intresse för dansband vilket låten av Rolandz med en 
effekt av att det står en radio på i bakgrunden förstärker. Till den 
första spoten som handlar om mig själv använde jag ett klipp där jag 
själv misslyckats med att spela in en låt av Metallica på gitarr. I och 
med de olika låtarna per karaktär valde jag att byta till en ny när det 
handlar om presentationen av själva fonden. Barn som trallar anser 
jag låter glatt och välkomnande, vilket styrks av författare/lektor 
Klas Dykhoff (2004) som i boken Ljudbild eller Synvilla, som 
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nämner att barnskratt hör till ett av ljuden som sprider glädje i 
audiella sammanhang. Därav klippet ur Cornelis Vreeswijks – 
Turistens Klagan. 
 
3.3 Utprovning av spotar 
La Barbera & MacLachlan (1979) nämner att en spot inte får vara 
över 30 sekunder i längd eftersom människans arbetsminne inte 
orkar hålla kvar hela budskapet längre än så. Är spoten längre än 30 
sekunder finns det med andra ord en risk att den försvinner i sorlet 
eller blandas ihop med ett inslag i ett program. Samtidigt är det 
viktigt att på något sätt sticka ut ur mängden och väcka intresse hos 
lyssnaren. För mig var det, utöver intresset för spoten, även viktigt 
att min fiktiva organisation skulle verka trovärdig. Med stora 
organisationer som Rädda Barnen och UNICEF som studieunderlag 
fanns det goda möjligheter till respons under en utprovning. Tanken 
var att få en jämförelse i kvalité på musik, manus, volymnivå och de 
kognitiva aspekterna.  
 
3.3.1 Urval 
Personerna fick inte ha någon relation till arbetet i studion eftersom 
de skulle kritisera arbetet opartiskt. Dessutom ansåg jag att 
utprovningspersonerna skulle tillhöra den målgrupp min analys av 
spotarna konstaterat, det vill säga föräldrar. Vid utprovningen var 
dock även en ungdom med i gruppen, vars åsikter anammats i 
diskussionen. Två män och en kvinna, föräldrar och även 
mor/farföräldrar, i åldersspannen 50-60 och 60-70 år deltog i 
studien. Önskvärt hade varit att ha minst en förälder från 
åldersspannen 20-30, 30-40 och 40-50, men tyvärr lämnade de jag 
kontaktat återbud. Så jag fick nöja mig med de som kom.  
 
3.3.2 Genomförande 
Testpersonerna placerades med ryggarna mot varandra innan de fick 
börja lyssna. Detta för att de inte skulle påverka varandras 
upplevelse av spotarna genom att exempelvis reagera på 
ansiktsuttryck. Nackdelen med att bara sätta personer och säga till 
dem att lyssna kan vara att de väntar på en viss detalj eller helt 
enkelt på att det ska ta slut.  Jag var noga med att informera om att 
det inte var något test av deras minnesförmåga eller att lyssna efter 
detaljer.  Därefter satte jag på ljudfilerna som blandats med korta 
klipp av populärmusik. När alla klipp spelats upp plockade vi 
tillbaka stolar och bord för att deltagarna skulle få en stund att ta in 
informationen. Alla deltagande fick besvara enkäter med 
åsiktsfrågor, även där fanns det upplysningar om att detta var en 
utprovning av mitt arbete och inte av deras minnesförmåga. Trost 
(1994) har även förslag på hur en tabellarisk enkät bör se ut, men 
nämner även att det bör användas sparsamt, vilket jag anammade 
och använde enbart 5 frågor.  
 
 



 7 

 
3.3.3 Diskussionen 
Det var viktigt för mig att få testpersonernas åsikter om innehåll och 
uppbyggnad av spotarna och välgörenhetsreklam i allmänhet. 
Diskussionen kretsade (som väntat) huvudsakligen kring mina 
spotar. Jämförande åsikter mellan spotarna om rösternas nivå och 
hörbarhet gentemot bakgrundsmusiken samt om det var roliga 
karaktärer. Berättarrösterna i Rädda Barnen och UNICEF-spotarna 
fick god kritik. Frågor som inte fanns med i enkäten med andra ord. 
Jan Trost (1997) menar i sin bok Kvalitativa intervjuer att det finns 
problem med gruppintervjuer – han menar att de tystlåtna inte alltid 
kommer till tals. Jag ansåg dock att påbyggande enskilda intervjuer 
inte var nödvändiga i det här fallet eftersom detta bara var en grupp 
om fyra personer där alla var väldigt vältaliga och till och med 
självmant bad om varandras åsikter.  
  
3.4 Omarbetning av spotar 
Jag valde att återvända till studion för att spela in en ny spot med 
mig själv som berättarröst. Ett nytt manus med ny avslutning som 
mer ingående påvisar var pengarna kommer ifrån och en mer 
lockande presentation med direkt fokus på hemsidan. Nivån på alla 
ljudklippen jämnades ut för att inga repliker plötsligt skulle dyka i 
volym, vilket kan försämra kvalitén vid uppspelningen på externa 
enheter. Under utprovningarna visade det sig att att plötsliga 
volymsänkningar fick lyssnarna att stelna till och spänna sig under 
en kort stund. Därför såg jag till att varje replik låg i samma nivå 
rakt igenom hela spoten. I ljudprogrammet såg det ut som t.v på bild 
1 innan redigering, där nivåerna t.h är den nivån som eftersträvats, 
med ett fel som måste redigeras. 

 
 
Resultatet efter omarbetningen blev tre spotar med högre ljudkvalité 
och en helt ny spot med nytt manus. Den ska förhoppningsvis inge 
ett större förtroende, vara tydligare och sticka ut lite mer eftersom 
den är mycket mer personligt och avslutas likt en inspelning som 
avbrutits av misstag. Turistens Klagan byttes ut mot Bob Marleys 
One Love för att användas som den absolut första releasen. One 
Love betyder just en kärlek och det är tänkt att symbolisera kärleken 
för hunden 

t.v.	  en	  audiellt	  svag	  replik	   	   	   	   	   	   	   	   	   Bild	  1	  
t.h	  det	  inringade	  området	  måste	  förstärkas	  
	  för	  att	  hela	  repliken	  ska	  hålla	  samma	  ljudnivå	  
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4. Arbetsgång 
 
4.1 Arbetsgång under manus och 
inspelning 
Jag ställde mig följande frågor för att få fram ett bra manus till 
karaktärerna: 
 

1. Vilken sjukdom? 
2. Hur gammal är människan?  
3. Var ska spoten utspela sig? 
4. Vilken storlek har hunden? 
5. Vad har hunden åstadkommit? 
6. Vilken målgrupp? 
7. Vilka känslor ska väckas? 

När jag besvarat fråga nummer ett och två kunde jag skapa en 
karaktär baserad på en människa jag känner. Därefter valde jag en 
plats, som i slutändan aldrig visade sig mer än på musiken genom de 
olika musikstilarna jag valde till karaktärerna. Storleken och vad 
hunden åstadkommit baserades på om personen redan har en hund 
eller på en passande ras till åldern. Först efter att jag tagit fram 
karaktärerna kunde jag hitta på ett ordentligt manus på cirka 10-12 
sekunder, det vill säga 27-29 ord. För att spara tid spelade jag själv 
in alla karaktärsmanus på hemdatorn och provade själv ut hur det 
kunde låta innan jag sökte efter skådespelare. Troligtvis sparade det 
en timmes studioarbete eftersom det i vissa fall krävdes revideringar 
av manus. 
 
Kamrater och familj agerade skådespelare. Innan alla började spela 
in sina repliker gick vi först igenom karaktärerna för att alla skulle få 
en känsla av hur de skulle bete sig. Att känna sig trygg i manuset jag 
tagit fram samt att replikerna passar var något jag strävade efter. Vid 
de tillfällena de inte passade skådespelarna fick vi finputsa och 
skriva om följderna i texten. Jag var även mycket noga med att 
berätta att materialet inte skulle användas kommersiellt utan enbart i 
studiesyfte. När varje spot var färdig grovmixades den och 
röstklippen sattes på rätt plats för att kontrollera så mina repliker och 
skådespelarens repliker passade ihop. Vi bröt aldrig arbetet med en 
spot för att börja med en ny. Mixning och studioarbete tog ungefär 
13 timmar vilket resulterade i cirka en och en halv minut material 
fördelat på fyra spotar. Mer under metod- och analysavsnitten. 
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4.2 Arbetsgång under utprovning av spotar 
Jag var lite tveksam om hur jag skulle lägga upp utprovningen. Var 
jag skulle placera mina testpersoner. Som Shannon & Weaver 
(1945, se Fiske 1990) nämner är att sitta bekvämt ett sätt att skapa 
ett brus för att störa hur ett budskap tar sig fram till mottagaren. Jag 
valde därför bort att sitta i vardagsrummet med bekväma fåtöljer och 
visade dem till köket istället. I efterhand fick jag idéer om att ha 
utprovningarna i en miljö där en grupp deltagare ovetande lyssnat på 
spotarna som spelas upp i bakgrunden och nästa grupp genomfört en 
liknande utprovning som denna. Se en mer detaljerad beskrivning av 
min utprovning under Metodavsnittet. 
  
4.3 Arbetsgång under omarbetning av 
spotar 
Nyinspelningen gick snabbt på grund av mina erfarenheter från den 
tidigare sessionen i studion. Jag började kompensera min egen 
röstnivå så gott det gick rakt igenom hela repliken för att minimera 
efterarbetet. Vid en kontroll av karaktärspotarna kom det fram att 
ljudnivåerna var allt för ojämna - därav de plötsliga sänkningarna av 
volym mitt i spotarna under utprovningarna. Vilket resulterade i 
cirka fyra timmars korrekturarbete. Jag har även lärt mig att det 
lönar sig att stå och läsa samma meningar flera gånger framför 
mikrofonen för att sedan klippa ihop det som låter bäst till en och 
samma spot. 
 
	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 
5. Analys 
När jag studerade andra organisationers spotar arbetade jag till viss 
del efter samma frågor som mitt eget praktiska arbete baserades på: 
 
- Vilken målgrupp riktar de sig huvudsakligen till 
- Vilka känslor försöker de väcka 
- Vilket är det egentliga huvudmålet 
 
I spotarna fann jag att det tillämpas Garret Sodens (1997) säljteknik 
USF, Unik-Säljande-Förslag, mer eller mindre. Unik innebär även 
att säljaren, eller rösten i det här fallet, måste skicka ut en krok för 
att fånga lyssnarens uppmärksamhet. Säljande innebär att spoten 
måste ha ett bra säljargument, i det här fallet ett bra argument för att 
skänka pengar. Förslag är löftet om att givaren får fördel av gåvan. 
 
5.1 UNICEF – Jul 2009 
UNICEFs julkampanj går ut på att köpa bland annat myggnät och 
avmaskningstabletter till släktingar. Det är ett roligt sätt att skänka 
pengar och få en bekräftelse genom att ge släktingen ett gåvokort. 
Hela tiden återkopplar spoten till familj eller släkt. Musiken är i sann 
julanda med bjällror och stråkar som går nedåt i klaviaturen. 
Bakgrundsmusiken ökar i styrka och ett elpiano stämmer in i 
avslutningen av spoten. 
 
Med en lite komisk ton som troligen är tänkt att lätta upp 
stämningen är det möjligt att göra sig lustig på allvaret. Den första 
meningen låter inte som om det är välgörenhet.  
”Funderar du på vad du ska ge din bror i julklapp? Överraska 
honom med 200 doser poliovaccin. Just nu bara 280 kronor” 
 
Sodens ”Säljande” mening, men för lyssnaren är det inte användbart, 
vilket självklart den så kallade säljaren har studerat och har en 
lösning, som i sin tur spelar på lyssnarens känsla att vilja att ge. Det 
här är upptrappningen till vad som ska sticka ut ur bruset, särskilt 
när det är barn inblandade är det större chans att fler reagerar. 
”Och om din bror inte har något emot det, så skickar vi gärna 
vidare vaccinet till barn i världen som behöver det bättre” 
 
Att berätta vilka som drar fördel av välgörenheten kanske inger mer 
förtroende för lyssnaren. Målgruppen föräldrar blir mer och mer 
tydlig för det är sympatin för andra barn som ska väckas. 
”Som barnen i Nigeria till exempel” 
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Att lägga fram hela julklappen med poliovaccin som ett attraktivt 
erbjudande för sin bror är ett sätt att spela på familj och släkt, sista 
raden är ”Förslaget” - ett bevis på att UNICEF använder Sodens 
metod. Här har vi lösningen på problemet med att brodern inte 
behöver allt detta poliovaccin: varför inte ersätta det med ett fint 
kort istället? Din bror behöver ju inte så mycket poliovaccin, det fick 
han när han var liten. 
”Så får din bror ett fint gåvobevis istället, köp dina julklappar 
på unicef.se” 
 
Ständig återkoppling till släkt och familj anser jag visa på 
målgruppen föräldrar. Hunt & Vitell anser dessutom att moralen 
sätts på prov hos mottagaren av välgörenhetsinformation vilket jag 
kan hålla med om i det här fallet. Förhoppningsvis vill föräldern sina 
barn det bästa, vilket i sin tur kan leda till en liknande önskan även 
åt andra barn. 
 
5.2 Rädda Barnen – Det var inte bättre förr 
Rädda Barnens kampanj handlar om att det trots allt inte var bättre 
förr. Att barns liv förbättras genom lagstiftningar och att Rädda 
Barnen vill framstå som en av faktorerna till resultatet. Ett 
stränginstrument spelar med korta toner i dur och i crescendo 
(tilltagande ljudstyrka) mot slutet av spoten. Enligt Bruner (1990) 
har det konstaterats att glad musik, med höga, korta toner skapar 
glädje, samtidigt som ett ökande tempo i musiken skapar intresse.  
 
Genom enkel musik och ett konstaterande att barn inte hade det 
bättre förr inleder en djup röst. Trots att det är en mycket kort 
textrad känns det ändå som Sodens ”krok”, vi blir snabbt för vana 
vid att goda nyheter kan vara ett underliggande budskap.  
”Bli inte bortskämda med goda nyheter, så här kommer en liten 
omväxling.” 
 
Siffror på hur mycket bättre det är idag, det vill säga det säljande 
argumentet, som dock talar emot den första meningen. Precis som 
hos UNICEF handlar det om barn och dessutom om barn som en 
gång blev misshandlade vilket borde väcka känslor hos föräldrar. 
Samtidigt vet de som var barn för över 30 år sedan att det var okej 
om man åkte på en ”hurring” ibland som en del av vardaglig 
uppfostran. 
”Idag skyddas 55 miljoner av Europas barn av agalagstiftning, 
jämfört med inga alls för 30 år sen.” 
 
Det tar en vändning och lyssnaren måste förstå att det trots allt måste 
göras mer och kostar pengar.”Förslaget” som kommer sist är 
troligen tänkt att se till föräldrarnas inre känsla för barnen.  
”Men det finns mycket kvar att göra, bli månadsgivare på 
raddabarnen.se” 
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En enkel och kort spot som säger – så här är det, gör så här – men 
en nackdel är att den känns rörig. Det är tre olika ämnen; nyheter, 
fakta och en uppmaning. En risk här är att någon av replikraderna 
rinner av lyssnaren och blir till brus istället för säljande. 
Förhoppningsvis inte den sista raden. Om reklambyrån som skapat 
spoten strukturerat upp den bättre och tagit bort den första raden om 
hur lite goda nyheter det är och istället fokuserat på 
agalagstiftningen för att sedan trycka på att få in månadsgivare anser 
jag att spoten hade blivit mycket mer attraktiv. 
 
Under genomlyssningen och granskningen av texterna kunde jag 
konstatera att arbetet liknar det Andreasen & Kotler (2003) kallar 
Social Marketing, en organisations arbete för att ändra beteendet hos 
mottagaren över en längre period. I boken Strategic Marketing for 
Nonprofit Organizations beskriver de exakt det tillvägagångssättet 
UNICEF använder: att använda sjukdom eller lidande för att sälja. 
Att väcka medlidande, är med andra ord den huvudsakliga känslan 
skaparna kan ha tänkt sig. Enligt Soden (1997) hatar vi människor 
att förlora något. Att påpeka vilken förlust man kan lida om man inte 
agerar direkt är mer effektivt än att påpeka vilken förlust man kan 
lida efter ett felaktigt agerande. Jag anser att Rädda Barnens spot är 
upplagd i rätt ordning för att lyssnaren ska reagera positivt, möjligen 
kan som nämnt ett element med fakta tas bort. UNICEF har en 
annan inriktning på sin spot vilket helt enkelt innebär att vi ska ge 
bort något, i dubbel bemärkelse eftersom det går ut på att först ge 
bort själva julklappen till behövande och samtidigt ge bort 
tackgåvan till exempelvis en släkting.  
 
5.3 Fonden Jag och Min Hund 
Följande analys kommer visa på mina val när jag skrev manus innan 
utprövningarna. Målet är att vara så personlig som möjligt eftersom 
det är ett releasematerial som riktar sig till föräldrar och anhöriga. 
Samtidigt ska det skapa en signatur och göra fonden känd en tid 
framöver. Jag började med att skriva en spot om mig själv, med en 
verklig berättelse som drabbat mig själv för att visa att det kan 
drabba en verklig person också. Jag ville samtidigt visa att jag 
brinner för detta personligen. 
 
5.3.1 Presentation av Patrik 
Ett misslyckat försök att spela in en hårdrocksballad i bakgrunden 
ska ge en känsla av att det är något som inte stämmer. Bruner (1990) 
menar att ojämn och disharmonisk musik i moll kan uppfattas som 
skrämmande. I kombination med det berättar jag med en mörk och 
allvarlig röst om vad som hänt mig. 
”Jo jag var ute och skottade när Tarzan började skälla” 
 
Ett försök att sticka ut, men inte för extremt och därför håller jag 
mig till den kortfattade beskrivningen som sedan går över i 
presentationen. Samtidigt ska stundens allvar och den krångliga och 
falska musiken väcka medkänsla och sympati. 
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”De hittade mig med huvudet i en snödriva, jag hade fått ett 
epileptiskt anfall” 
 
En personlig presentation som är tänkt att väcka en relation till 
lyssnaren eftersom berättarrösten är densamma rakt igenom alla 
spotarna. Musiken byts ut mot de trallande barnen i Cornelis 
Vreeswijks Turistens Klagan. Enligt Klas Dykhof (2004) inger det 
(bland annat) glädje och lugn att höra skrattande och trallande barn 
tillsammans med glad musik. Här har allt blivit bra igen eftersom 
hunden räddade mig. 
”Hej! Jag heter Patrik, jag är grundare av Fonden Jag och Min 
Hund” 
 
Den säljande raden, där det är tänkt att lyssnaren ska kunna 
identifiera sig med mig som person och få förtroende för mig. Om 
det exempelvis är en förälder med barn som har epilepsi kan de 
känna att jag är en i deras situation och får förtroende. I alla 
reklamsammanhang finns risken att personer blir stötta eller 
irriterade av replikerna. Det är en aspekt jag tagit med när jag skrev 
manusen och har därför försökt vara så finkänslig som möjligt utan 
att information gått förlorad. 
”Om du är under 25 och har epilepsi” 
Varför inte undersöka om ett liv med servicehund kan vara 
något för dig” 
 
Här avslutar jag presentationen och hoppas på att mottagaren 
uppfattat budskapet. Webbadressen är uppdelad i fyra ord, så trots 
de 19 bokstäver ordet består av kan det sätta sig på minnet om 
lyssnaren fattar intresse för mitt koncept. 
”besök min hemsida, jagochminhund.se” 
	  

5.4 Fonden Jag och Min Hund - 
karaktärerna 
När det inte handlade om mig som person fick varje spot en egen 
karaktär. Mitt mål var att på något sätt få målgruppen att knyta an 
till spotarna genom att hitta en personlighet de kan identifiera sig 
med. Mitt första val blev karaktären Mia. Hon är en flicka på 6-8 år 
och står med en klubba i munnen och har sin docka i handen när hon 
blygt och ”puttenuttigt” berättar om terriern Ture som sitter vid 
sidan om. Ture är diabeteshund och har varit med Mia i 2 år och är 
trotjänaren nummer ett. Han är världens snällaste hund som Mia lärt 
en massa tricks han får göra när täcket inte sitter på. Se Bilaga 1 för 
en mer ingående karaktärsbeskrivning. 
 
5.4.1 Mia 
Hela Mias berättelse är ackompanjerad av en enkel, snabb, glad 
gitarrmelodi som är tänkt att ge lyssnaren glädje. Enligt Bruner 
(1990) finns det tester som visar att snabba, harmoniska melodier i 
dur är passande när man vill väcka glädjekänslor i marknadsföring. 
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”Jag heter Mia och det här är Ture” 
 
I nästa mening vill jag lägga in det mest intressanta; att ett barn är 
sjukt. Det här är den mest kritiska delen i spoten, här måste 
målgruppen reagera för att det ska väckas intresse, eftersom ingen 
förälder vill ha sitt barn sjukt. 
”Han hjälper mig när jag blir sjuk och så” 
 
Om ingen reaktion kom ifrån en förälder med ett diabetessjukt barn i 
förra repliken bör det komma nu. Å andra sidan finns risken att det 
förnärmar vissa som får tankarna jag ser alltid till att mitt barn får 
sin spruta. Samtidigt är det ett sätt att visa hur Mia till viss del blivit 
frigjord (i den mån en 6-8-åring blir frigjord) från mamma och 
pappa med hjälp av Tures vakande öga. 
”Som när jag glömt ta insulinsprutan” 
 
Den säljande meningen innan Mias berättelse är slut och spoten 
byter till en presentation av fonden med min röst. En stolt Mia 
berättar ett Ture är hennes hjälte som alltid hjälper henne. De som 
fått upp öronen bör vara kvar de resterande 15 sekunderna för att 
höra var de kan få mer information. 
”Då krafsar han mig på benet” 
 
Jag valde att inte skriva så ingående om spotarna med Berit och Zed 
eftersom de har ungefär samma upplägg i manusuppbyggnad och 
syfte. Nedan finns manus och kommentarer om skillnader.  
 
5.4.2 Berit 
Ursprungligt:	  
”Hej jag heter Berit 
Vi utbildade Rex med hjälp av medel 
från Fonden Jag och Min Hund 
Vi fick resan och boendet betalt 
idag har min dotter en diabeteshund 
som ser efter henne på dagarna” 
 
Redigerat:	  
”Hej jag heter Berit 
Min 17-åriga dotter har idag en diabeteshund som ser efter 
henne och det var medel från Fonden Jag och Min Hund 
som bidrog till utbildningen” 
 
Berits mammaroll innehöll för mycket fakta och var för lång i sin 
ursprungliga version. Dels tog det över 20 sekunder att läsa  
35 ord och dels var det en lång  och rörig story. Därför skrev jag om 
hela manuset direkt i studion så det passade skådespelaren. Det 
räckte att ta bort historien när Rex utbildades. Berits medverkan är 
tänkt för att äldre i skaran ska få någon att identifiera sig med. Att 
bara få trevliga berättelser från barn och ungdomar är en sak, men 
även föräldrarna tar fördel av anslagen från fonden. 



 15 

5.4.3 Zed 
”Ibland gör det för ont att böja sig ner 
Musklerna är typ lite stela liksom 
Zed är schysst och hämtar fjärrisen 
och drar igång dumburken  
coolt va?” 
 
Spoten om Zed var den enda som inte krävde någon som helst 
omarbetning efter att jag provspelat den själv. Vid inspelningarna 
var det största problemet karaktärssättningen. Den trötta tonåringen 
som skulle berätta om Zed var uppenbarligen inte helt lätt att 
framställa med röst. Trots att vi gjorde försök både jag och 
skådespelaren tog spoten längst tid att spela in. För att spara tid hade 
jag möjligen kunnat skriva om karaktären på plats i studion, men jag 
ansåg att det var en så pass bra och passande för ändamålet att jag 
höll kvar vid den. 
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5.5 Utprovning och resultat av spotarna 
Undersökningen gav inte ett resultat som jag anser kan omvandlas 
till exempelvis diagram, dock är det ett diskussionsunderlag som 
passar in i denna analysdel. 
 
I frågeformulärets första fråga sökte jag lyssnarens genomsnittsliga 
betyg på spotarna. Rädda Barnen fick högst betyg varpå jag frågat 
mig om det är den mörka, grova rösten och den minimalistiska 
melodin som har med resultatet att göra. De stör inte budskapet 
särskilt mycket, vilket kan leda till att budskapet blir tydligare. 
Rädda Barnens konstaterande att det är bättre nu kan vara att 
föredra när det handlar om barns välbefinnande. Spotarna som vill 
att det ska bli bättre fick inte lika bra respons. Fråga nummer två 
gällde tydligheten om vem som tar fördel av pengarna, vilket alla tre 
organisationerna fick godkänt för. Det var positivt för mig eftersom 
det visade att mina spotar framstod som trovärdiga. I den tredje 
frågan om bakgrundsljudet fick alla spotar godkänt, dock var det en 
fråga jag troligen hade kunnat strunta i eftersom ingen av deltagande 
egentligen brydde sig, kom det upp under diskussionen efter 
utprovningen. Fråga nummer fyra baserade jag på Van Slyke och 
Brooks (2005) påstående om att kvinnor var mer givmilda än män. 
Vilket bekräftades i enkäten. Kvinnorna skulle donera pengar och  
männen svarade att de aldrig donerar pengar. Vad som kan 
diskuteras i denna fråga är vid vilket tillfälle detta gäller. Donerar 
man vid en TV-gala över telefon eller ger man bort en femma när 
det står en bössa framme vid kassan på ICA? Det är individuellt per 
person i ett sammanhang, där en inte vill ha växel skramla i fickan 
med telefonen spärrad för betalsamtal och en annan har det motsatta. 
Det kan diskuteras om fråga nummer ett och nummer fem var för 
lika varandra. En omformulering eller eventuellt att inte ha med 
fråga nummer fem är min enda slutsats. Se Bilaga 4 för 
frågeformulär. 
 
5.6 Förbättringar av spotarna 
Av resultatet från utprovningar att döma krävs följande 
förbättringar: 
 

-‐ Högre volym på rösterna 
-‐ Högre volym på musiken 
-‐ Tydligare manus 
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5.6.1 Omarbetat  manus 
Följande är den reviderade spoten som presenterar mig själv.  Ett 
piano spelar introduktionen till One Love med Bob Marley & The 
Wailers och fortsätter genom inledningen och mynnar ut när spoten 
är slut. Skillnaden i den här versionen mot den första är att den är 
mer talspråkligt och går i en gladare ton som jag skulle prata i 
förbifarten. Den används även som avslutning i alla tre 
karaktärsspotarna. Spoten avslutas med enbart adressen till 
hemsidan utan någon uppmaning till lyssnaren att besöka eller 
förklaring till vad sidan innehåller. Jag hoppas på att lyssnaren av 
ren nyfikenhet besöker sidan. Frihet är ett ord som ska locka 
målgruppen eftersom jag förutsätter att föräldrar vill att barnen och 
ungdomarna ska kunna springa och leka utan deras ständiga 
översikt. 
  
”Hej! Patrik heter jag, 
Fonden jag och min hund vill att ungdomar som behöver ska få 
möjlighet till servicehund. Det tycker jag är självklart! Lite mer 
frihet helt enkelt. 
jagochminhund.se” 
Nackdelen med mittrepliken; ”ungdomar som behöver ska få 
möjlighet”, är att den spelas upp bland störningar. Enligt Shannon 
& Weaver (1945, se Fiske 1990) finns risken att viss information 
försvinner i bruset mellan sändare och mottagare. Med andra ord 
kan en ouppmärksam lyssnare uppfatta faktan som:  
”Fonden jag och min hund vill att ungdomar ska få möjlighet 
till hund”. För att se det långsiktigt kan det leda till irritation och 
otydliga fakta eller onödig trafik på hemsidan. 
 
5.7 Kostnader 
I arbetet tog jag ingen hänsyn till copyrightkostnader utan använde 
kommersiell musik från medier som CD-skivor och iTunes. Vid en 
officiell produktion hade licenskostnaderna för musiken blivit cirka 
150 000 kronor per månad. Enligt Jan Friberg, Licensing Manager 
och CCM på Universal Music, kostar en månadslicens för radio 
ungefär 30 000 kr per låt. Priset baseras på låtens och artisten ålder. 
Han nämnde även att välgörenhetsreklam brukar få rabatt samt att 
det i regel blir billigare att anlita en relativt okänd artist eftersom det 
blir gratis reklam. Jag har använt fem låtar av välkända artister i 
mina spotar: Nirvana - Oh Me, Simon and Garfunkel - I Am a Rock, 
Rolandz - Orden Hon Sa, Cornelis Vreeswijk - Turistens Klagan 
och Bob Marley & The Wailers – One Love. Bruner (1990) 
beskriver just att det blir dyrt med inköpt musik, men att chansen är 
större för att materialet blir igenkänt. Att ta i beaktning är dock 
risken för blandas ihop med annan nutida musik vilket borde gälla 
särskilt i reklamfinansierad radio eftersom det är där spotarna 
kommer spelas. Personligen hade jag plockat in en okänd egen 
musiker som tillsammans med mig komponerat en egen låt. Det 
kostar mindre och skapar en egen signatur. 
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6. Slutsats 
Med barn som inriktning har både UNICEF och Rädda Barnen ett 
mål om att få månadsgivare, vilket innebär att striden om 
uppmärksamheten kan bli hård. Att komma förbi konkurrensen och 
vara unik med sitt koncept och sin design kräver mycket arbete. 
Soden (1997) menar att givaren måste få en bekräftelse på sin goda 
gärning, broscher, pennor, dekaler, gåvokort och liknande. Till slut 
blir det bli för lite eftersom en givare blir så kräsen att små 
bekräftelser blir en självklarhet. Kostnader och krav på kvalité och 
påhittighet i marknadsföring och design blir till slut mycket dyrt. 
 
6.1 Fältarbete 
Van Slyke & Brooks (2003) teori om huruvida vi är mer givmilda 
eller inte bekräftades under mitt fältarbete. Jag fick klart för mig att 
kvinnor är mer givmilda än män, vilket i sin tur visar att personer 
med anknytningarna till familjen och särskilt barnen (mamman) är 
mer benägna att bli givare. Dock är det att diskutera eftersom alla 
deltagare i utprovningen ingick eller har ingått i en familj, det vill 
säga mamma-pappa-barn. En andra utprovning med människor som 
inte ingår i familjer hade kanske gett en annan typ av data och 
troligen förlängt diskussionen om huruvida vi människor är givmilda 
eller ej. Det är en grund för fortsatt arbete. 
 
6.2 Budskapets försvinnande 
I spoten från UNICEF finns följande replik: ”Funderar du på vad 
du ska ge din bror i julklapp? Överraska honom med 200 doser 
poliovaccin!”  
eller i klarspråk: ”Har du svårt att välja julklapp, kanske din 
bror inte behöver en julklapp, ge pengarna till oss!” 
Det är ett sätt att påvisa vilka budskap organisationer egentligen vill 
föra ut, men inte så extremt eftersom det riskerar att förnärma och 
göra människor arga. Det vill säga att sticka ut utan att vara för 
extrem. Att förändra en liten målgrupps åsikter om huruvida man 
bör dela med sig av sin välfärd eller inte är ett mycket långsiktigt 
arbete med ständiga fallgropar, det vill säga konkurrenternas 
kontringar med kampanjer som blir mer attraktiva och ger mer 
givare. Bruset som Shannon & Weaver (1945, se Fiske 1990) 
placerar in i sin modell mellan sändaren och mottagaren är med 
andra ord en organisations största fiende. Det kan vara något de 
skapar själva genom att bygga upp en mur av störningar, med 
bekräftelser innan budskapet är framme (tv-galornas tävlingar, 
kändisarnas tack, löften om gåvokort). Givarens självskapade brus, 
såsom tilltugget under galan på tv eller fokus på något annat under 
radiosändningen. Kraftigare brus kräver kraftigare lockkampanjer 
och metoder för att dra till sig uppmärksamheter. UNICEF och 
Rädda Barnen har vad jag anser en viss fördel i kampen om givarna 
eftersom de kan visa bilder på lidande barn och berätta rörande 
berättelser när som helst. 
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6.3 Spotarna Fonden Jag och Min Hund 
Att använda sig av olika presentationer till samma syfte är 
uppenbarligen inte en bra metod för att skaffa sig givare. 
Fältundersökningen visade på oförståelse och minskad trovärdighet 
vilket i sin tur innebar att den tilltänkta personliga berättelsen inte 
passade tillsammans med den mer raka presentationen. Å andra 
sidan har jag även konstaterat att det var en av de största 
svårigheterna med att spela in den här typen av radio - att undvika 
missförstånd. Utöver att väcka uppmärksamhet och göra sig ett 
namn med hjälp av annorlunda design och marknadsföring krävs det 
även tydliga budskap. Som nämnt i analysen av mitt omarbetade 
manus finns risken att störningar i omgivningen bryter av vissa ord, 
vilket resulterar i att en replik som är avgörande för hela spoten 
förstörs och får en helt ny mening. Karaktärerna får därmed en 
avgörande del i manuset genom att de förtydligar budskapet på sätt 
och vis, oavsett om det handlar om Mias diabetes, hur Zed hjälper 
sin Husse eller Berits framtidsvisioner. Trots risken för missförstånd 
är det viktigt att de väcker intresse, så skaffar man sig både givare 
och besökare på hemsidan. 
 
6.4 Innehåll 
Svårigheten med radiospotar (och reklam överhuvudtaget) är hur 
innehållet ska anpassas för att inte överbelasta lyssnarens hjärna. 
Rädda Barnens spotar Det var inte bättre förr, fann jag att all röriga 
fakta blev för mycket helt enkelt. Därav mina omfördelningar i mitt 
manuset. Jag valde att strukturera upp det mer när jag skrev om 
mina manus efter fälttesten. Med nya välkända artister som 
bakgrundsmusik anser jag att det bara stör ut budskapet, men 
tillsammans med de små riffen från ”gamla godingar” känns det mer 
som att budskapet når fram. Ett konstaterande jag gjort efter det här 
arbetet är att barn är det första en reklambyrå använder för att 
komma åt givare. Oavsett målgrupp är det lättare när det finns med 
en liten pojke eller flicka med i bilden. Om det är misär eller 
människor som far illa eller om det är lyckade projekt spelar ingen 
roll. En allvarlig röst som berättar hur farligt det kan vara på ett eller 
annat ställe, som efterföljs av ett barns berättelse är inte bara 
informerande utan även mycket säljande. Det återkommer i många 
spotar, filmer, bilder och texter som jag tittade på innan jag 
bestämde mig för att arbeta med audiellt material. 
 
6.5 Till sist 
Att skapa en spot är otroligt svårt. Det ska till en mix av miljö, 
musik och känsla. Men det viktigaste av allt när det kommer till det 
jag arbetat med, välgörenhet, är att få fram sitt budskap.  
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BILAGA 1 – Karaktärer och Manus 
 
 
Mia 
 
Karaktär 
Flicka 6-8 år ca 150 cm lång, står med klubba i munnen och förklarar lite blygt och 
”puttenuttigt”, samtidigt som hon kramar sin docka i handen och har terriern Ture vid 
sidan. Ture har varit med i 3 år och är trotjänaren nummer ett. Han voffar till av 
glädje när han får vara med. Han är världens snällaste hund som Mia lärt en massa 
trix som han får göra när det gula täcket inte sitter på. 
 
Manus 
 
Mia 
Jag heter Mia och det här är Ture 
Han hjälper mig när jag blir sjuk och så.. 
Som när jag glömt ta insulinsprutan…  
Då krafsar han mig på benet! 
 
Patrik 
Hej  
Jag heter Patrik 
Är du under 25 och funderar 
På att utbilda din hund till servicehund 
Besök jagochminhund.se för mer information 
 
Musik: introriff till Simon and Garfunkel – I Am a Rock 
             Cornelis Vreeswijk – Turistens Klagan 



 

 
Zed 
 
Karaktär 
(Zed är hunden) 
Kille, kallas Fredde, ca 15-17 år, med svår ledsjukdom typ reumatism som är i en 
ganska svår fas i och med att han växer. Just nu har han ganska tråkigt eftersom han 
bland annat behöver färdtjänst till skolan och få hjälp upp och ner för trappor. Istället 
för att uttrycka sin ilska över detta blir han tonårstrött, det vill säga börjar prata och 
uttrycka sig slött som om att han skiter i allt. Men sedan ett år tillbaka har han Zed 
som hjälper honom med det mesta. Zed är en Malanois, en stor hund vilket Fredde 
tycker ser coolt ut. Det är även en ”boost” i hans självförtroende som han själv 
uttrycker det. Coolt va? 
 
Manus 
 
”Fredde” 
Ibland gör det för ont att böja sig ner 
Musklerna är typ lite stela liksom 
Zed är schysst och hämtar fjärrisen 
och drar igång dumburken  
coolt va? 
 
Patrik 
Hej  
Jag heter Patrik 
Är du under 25 och funderar 
På att utbilda din hund till servicehund 
Besök jagochminhund.se för mer information 
 
Musik: Nirvana – Oh Me 
             Cornelis Vreeswijk – Turistens Klagan 



 

 
Berit 
 
Karaktär 
En modersgestalt i 50-årsåldern  med en lite ”baka-bullar-vid-spisen-stil”, knyppling, 
dansband, Våra Bästa År, och Ellos senaste katalog är favoriter för det mesta. Dottern 
har haft diabetes sedan 8 års ålder och vid 17 års ålder blev den värre. De fick höra 
om servicehundar efter ett akut sjukhusbesök när hon nästan dog, på grund av att 
ingen såg henne när hon låg avsvimmad.  När de kom hem läste de om servicehundar 
på internet och bestämde sig för att köpa hund och utbilda den. Idag är det ett mycket 
bättre liv, en bättre frihet och dottern är självständig med sin Collie Rex. 
 
Manus 
 
Ursprunglig 
Hej jag heter Berit 
Vi utbildade Rex med hjälp av medel 
från Fonden Jag och Min Hund 
Vi fick resan och boendet betalt 
idag har min dotter en diabeteshund 
som ser efter henne på dagarna 
 
Redigerad 
 
Berit 
Hej jag heter Berit 
Min 17-åriga dotter har idag en diabeteshund som ser efter henne  
och det var medel 
från Fonden Jag och Min Hund 
som bidrog till utbildningen	  	  
 
Patrik 
Hej! 
Jag heter Patrik 
Fonden Jag och Min hund 
Bidrar till utbildningen av servicehundar 
Besök jagochminhund.se 
För mer information 
 
Musik: Rolands – Orden Hon Sa 
             Cornelis Vreeswijk – Turistens Klagan 



 

 
Patrik 
Karaktären är mig själv 
 
Jo jag var ute och skottade när Tarzan började skälla 
De hittade mig med huvudet i en snödriva 
Jag hade fått ett epileptiskt anfall 
Hej! 
Jag heter Patrik 
Jag är grundare av fonden jag och min hund 
Om du är under 25 och har epilepsi 
Kanske ett liv med servicehund 
Kan vara något för dig 
Besök min hemsida: 
jagochminhund.se 
 
Musik:  Misslyckad heminspelning 
              Cornelis Vreeswijk – Turistens Klagan 
 
Patrik – omarbetad 
Hej! 
Patrik heter jag 
Fonden jag och min hund vill att ungdomar som behöver ska få möjlighet till 
servicehund det tycker jag är självklart! 
Lite mer frihet helt enkelt 
Jag-och-min-hund.se 
 
Musik: Bob Marley & The Wailers – One Love



 

 
Patrik – repliker i spotar (innan omarbetning)	  
 
Mia 
Hej  
Jag heter Patrik 
Är du under 25 och funderar 
På att utbilda din hund till servicehund 
Besök jagochminhund.se för mer information 
 
Berit 
Hej! 
Jag heter Patrik 
Fonden Jag och Min hund 
Bidrar till utbildningen av servicehundar 
Besök jagochminhund.se 
För mer information 
 
Zed 
Hej  
Jag heter Patrik 
Jag är grundare av fonden Jag och min hund 
Är du under 25 och ska utbilda en servicehund 
Besök hemsidan 
jagochminhund.se för mer information 



 

BILAGA 2 – Manus till analyserade radiospotar 
 

Rädda Barnen – ”Det var sämre förr” 
 
Aga 
Bli inte bortskämda med goda nyheter 
Så här kommer lite omväxling 
Idag skyddas 55 miljoner av Europas barn av agalagstiftning 
Jämfört med inga alls för 30 år sen 
Men det finns mycket kvar att göra 
Bli månadsgivare på räddabarnen.se 
 
 
 
UNICEF – Julkampanj 2009 
 
Bror 
Funderar du på vad du ska ge din bror i julklapp? 
Överraska honom med 200 doser poliovaccin 
Just nu bara 280 kronor 
Och om din bror inte har nånting emot det 
Så skickar vi det gärna vidare vaccinet till barn i världen som behöver det bättre 
Som dom i Nigeria till exempel 
Så får din bror ett fint gåvobevis istället 
Köp dina julklappar på unicef.se 
 
 
 



 

Bilaga 3 – Frågeformulär 
 
 
 
 
 
 
Se nästa sida 



NUMMER:	  
	  
Hej	  och	  tack	  för	  din	  hjälp!	  
Observera	  att	  detta	  är	  frågor	  som	  ska	  testa	  kvalitén	  på	  materialet	  du	  just	  har	  fått	  
lyssna	  på	  och	  inte	  ditt	  minne.	  Jag	  ber	  dig	  att	  svara	  på	  följande	  frågor	  under	  
tystnad	  och	  att	  när	  du	  är	  klar	  inväntar	  tills	  övriga	  är	  klara.	  Om	  det	  är	  någon	  du	  
inte	  kan	  svara	  på,	  lämna	  den	  tom	  och	  fortsätt	  med	  nästa.	  
Du	  är	  självklart	  helt	  anonym.	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  

	  
1. Överlag,	  vilket	  snittbetyg	  ger	  du	  organisationernas	  ljudklipp?	  
	  
	  	  	  Rädda	  Barnen	   	   UNICEF	   Fonden	  Jag	  och	  Min	  Hund	  

	  
Bra	  
	  
Varken	  bra	  
eller	  dåligt	  
	  
Dåligt	  
	  
	  
	  

	  
2.	  Framgick	  det	  tydligt	  vem	  eller	  vilka	  som	  tar	  fördel	  av	  pengarna?	  

	  
	  	  	  Rädda	  Barnen	   	   UNICEF	   Fonden	  Jag	  och	  Min	  Hund	  

	  
Ja	  
	  
Nej	  
	  
Ingen	  åsikt	  
	  
	  

	  
3.	  Stördes	  du	  av	  bakgrundsmusiken	  eller	  bakgrundsljudet?	  

	  
	  	  	  Rädda	  Barnen	   	   UNICEF	   Fonden	  Jag	  och	  Min	  Hund	  

	  
Ja	  
	  
Nej	  
	  
Uppfattade	  
ingen	  musik	  
	  
	  



4.	  Skulle	  du	  kunna	  tänka	  dig	  att	  donera	  100:-	  till	  en	  av	  
organisationerna	  efter	  att	  ha	  hört	  detta	  ljudklipp?	  

	  
	  	  	  Rädda	  Barnen	   	   UNICEF	   Fonden	  Jag	  och	  Min	  Hund	  

	  
Ja	  
	  
Nej	  
	  
donerar	  	  
aldrig	  pengar	  
	  
	  

5.	  Rangordna	  ljudklippen,	  	  
vilket	  tycker	  du	  var	  mest	  trovärdigt?	  

	  
	  	  	  Rädda	  Barnen	   	   UNICEF	   Fonden	  Jag	  och	  Min	  Hund	  

	  
1	  
	  
2	  
	  
3	  
	  

	  
6.	  Är	  du:	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kvinna	   	   	   	  	  	  Man	  

	  
	  
	  
	  
	  

7.	  Har	  du	  barn?	  
	  

	  	  	   Ett	   	   	   	  	  	  Två	   	   	   	  	  Tre	  eller	  fler	  	   	  
	  
Ja	  
	  
	  
Nej	  
	  
	  
	  
	  
Tack	  för	  din	  medverkan!	  
	  




