
Mittuniversitetet                Jonas Johansson & Robert Fant 

MKV, Sundsvall       Info&PR10 

C-uppsats, Campus 15p 

HT v.46 2012 – v.4 2013 

Publiceringsdatum: 2012-01-18 

Handledare: Catrin Johansson 

Examinator: Elisabet Ljungberg 

            
 

 

 
 

En studie i kampanjskapande på Facebook utifrån projektledare och publik. 

 

 

 

 

 

 



	   2	  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	   2	  

FÖRORD	   4	  

ÄMNE	   5	  

SAMMANFATTNING	   5	  

1.	  INLEDNING	   6	  
1.1	  PROBLEMBAKGRUND	   6	  
1.2	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNINGAR	   7	  
1.3	  AVGRÄNSNING	   7	  

2.	  TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	   8	  
2.1	  VIRTUELLT	  KAMPANJSKAPANDE	   8	  
2.2	  MARKNADSFÖRING	  I	  SOCIALA	  MEDIER	   10	  
2.3	  TECHNOLOGY-‐IMAGE	  EXPECTANCY	  GAP	   12	  

3.	  METOD	   15	  
3.1	  KVALITATIV	  METOD	   15	  
3.2	  METODVAL	   16	  
3.2.1	  HERMENEUTIK	   16	  
3.2.2	  HERMENEUTISKA	  SPIRALEN	   17	  
3.3	  INFORMANTINTERVJUER	   17	  
3.3.1	  URVAL	  INFORMANTINTERVJUER	   18	  
3.4	  FOKUSGRUPPER	   19	  
3.4.1	  URVAL	  FOKUSGRUPPER	   19	  
3.4.2	  GENOMFÖRANDE	  FOKUSGRUPPER	   20	  
3.4.3	  STRUKTURERAD	  ELLER	  OSTRUKTURERAD	  FOKUSGRUPP	   21	  
3.5	  UNDERSÖKNINGENS	  KVALITÉ	   22	  
3.5.1	  METODPROBLEM	   22	  
3.5.2	  DISKUSSION	  METOD	   23	  

4	  RESULTAT	   24	  
4.1	  EMPIRISK	  BAKGRUND	   24	  
4.1.1	  	  PRALINSPELET	  -‐	  ALADDIN	   24	  
4.1.2	  SANTA	  PAUSE	  -‐ PAUSE	  LJUD	  &	  BILD	   24	  
4.1.3	  ABSOLUT	  GREYHOUND	  -‐	  ABSOLUT	  VODKA	  &	  SWEDISH	  HOUSE	  MAFIA	   25	  
4.2	  RESULTAT	  INFORMANTINTERVJUER	   25	  
4.2.1	  OLA	  GRANFELDT,	  PRIME	  PR	  –	  ALADDIN,	  PRALINSPELET	   25	  
4.2.2	  HENRIK	  ADENSKOG,	  ÅKESTAM	  &	  HOLST	  –	  PAUSE	  LJUD	  &	  BILD,	  SANTA	  PAUSE	   26	  
4.2.3	  NILS	  EKESTRAND,	  GREAT	  WORKS	  –	  ABSOLUT	  VODKA,	  ABSOLUT	  GREYHOUND	   26	  
4.2.4	  PROJEKTLEDARNA	  OM	  VIRALT	  KAMPANJARBETE	   26	  
4.3	  FOKUSGRUPPER	   30	  
4.3.1	  PRIME	  PR	  –	  ALADDIN,	  PRALINSPELET	   30	  
4.3.2	  GREAT	  WORKS	  –	  ABSOLUT	  VODKA,	  ABSOLUT	  GREYHOUND	   32	  
4.3.3	  ÅKESTAM	  &	  HOLST	  –	  PAUSE	  LJUD	  &	  BILD,	  SANTA	  PAUSE	   34	  
4.4	  LYCKAD	  KAMPANJ	  ENLIGT	  FOKUSGRUPPEN	   36	  



	   3	  

5.	  ANALYS	   37	  
5.1	  VILKA	  LIKHETER	  OCH	  SKILLNADER	  GÅR	  ATT	  FINNA	  MELLAN	  PROJEKTLEDARNA	  OCH	  EN	  VISS	  PUBLIK	  I	  
DERAS	  UPPFATTNINGAR	  AV	  DE	  UTVALDA	  KAMPANJERNA?	   37	  
5.1.1	  ALADDIN,	  PRALINSPELET	   37	  
5.1.2	  HENRIK	  ADENSKOG,	  ÅKESTAM	  &	  HOLST	  –	  PAUSE	  LJUD	  &	  BILD,	  SANTA	  PAUSE	   38	  
5.1.3	  NILS	  EKESTRAND,	  GREAT	  WORKS	  –	  ABSOLUT	  VODKA,	  ABSOLUT	  GREYHOUND	   39	  
5.2	  VAD	  ANSER	  PROJEKTLEDARNA	  OCH	  EN	  VISS	  PUBLIK	  KARAKTÄRISERA	  EN	  FRAMGÅNGSRIK	  KAMPANJ	  PÅ	  
FACEBOOK?	   40	  
5.2.1	  INFORMANTINTERVJUER	   40	  
5.2.2	  FOKUSGRUPPER	   42	  

6.	  SLUTSATSER	   43	  
6.1	  VILKA	  LIKHETER	  OCH	  SKILLNADER	  GÅR	  ATT	  FINNA	  MELLAN	  PROJEKTLEDARNA	  OCH	  EN	  VISS	  PUBLIK	  I	  
DERAS	  UPPFATTNINGAR	  AV	  DE	  UTVALDA	  KAMPANJERNA?	   43	  
6.2	  VAD	  ANSER	  PROJEKTLEDARNA	  OCH	  EN	  VISS	  PUBLIK	  KARAKTÄRISERA	  EN	  FRAMGÅNGSRIK	  KAMPANJ	  PÅ	  
FACEBOOK?	   45	  
6.3	  PRAKTISKA	  TIPS	   48	  

7.	  DISKUSSION	   49	  
7.1	  FÖRSLAG	  PÅ	  FORTSATT	  FORSKNING	   49	  

8.	  KÄLLFÖRTECKNING	   50	  
8.1	  LITTERATUR	   50	  
8.2	  E-‐LITTERATUR	   54	  
8.3	  DIGITALA	  KÄLLOR	   54	  

BILAGOR	   55	  
FRÅGEMANUAL	  INFORMANTINTERVJUER	   55	  
FRÅGEMANUAL	  FOKUSGRUPPER	   56	  
KAMPANJMATERIAL	   58	  

 

	    



	   4	  

FÖRORD 

Vi vill börja med att tacka de medverkande som gjort denna uppsats möjlig. Catrin Johansson, 

vår handledare som väglett oss genom teorikapitel och metodproblem. Tack till de 

informanter som valde att ställa upp med sina erfarenheter; Ola Granfeldt, Henrik Adenskog 

och Nils Ekestrand. Vi vill även tacka alla som ställde upp och deltog i Fokusgrupperna, som 

bidragit med intressant material och lade grunden för vår analys. Slutligen vill vi passa på att 

tacka Anna Högström för hjälpen med den fina innehållsförteckningen.  

 

Denna uppsats har öppnat våra ögon för hur virtuellt kampanjarbete kan utföras men även hur 

svårt det kan vara. 

 

För att se dokumentation av arbetet med uppsatsen, besök gärna vår blogg. 

www.ensocialuppsats.blogg.se  

Det går även att ta del av en Youtube-film med de praktiska tips som vi kom fram till. 

http://www.youtube.com/watch?v=ovUEVIivJ2U 

 

Jonas Johansson                   Robert Fant 

	    



	   5	  

ÄMNE 

Strategisk kommunikation, Facebook, Virtuellt kampanjskapande, Marknadsföring i sociala 

medier, Technology-image expectancy gap. 

SAMMANFATTNING 

Studien undersöker tre strategiskt valda Facebook-kampanjer där projektledarna blivit 

intervjuade om deras uppfattningar av kampanjerna. Fyra grupper undersöktes sedan med fyra 

deltagare i varje för att se hur denna publik uppfattade kampanjerna. Därefter jämfördes 

skillnader och likheter i uppfattningarna mellan projektledarna och den utvalda publiken. I 

studien undersöks även vad båda parter anser karaktärisera en lyckad Facebook-kampanj. 

     Teorierna som används är technology-image expectancy gap teorin som uppmärksammar 

hur publikens förväntningar kan mötas upp av organisationen och virtuellt kampanjskapande 

samt marknadsföring i sociala medier. Kvalitativa analyser av projektledarna och den valda 

publiken har genomförts för att undersöka skillnader och likheter i deras uppfattningar av de 

utvalda kampanjerna och vad de anser karaktäriserar en lyckad Facebook-kampanj. 

     I analysen av resultatet kunde vi utifrån teorierna hitta skillnader och likheter i 

projektledarnas och publikens uppfattning av de kampanjer vi undersökte. När det kom till 

uppfattningarna kring vad som karaktäriserar en lyckad kampanj på Facebook var deras 

åsikter till största del lika med undantaget att projektledarna även poängterade 

omvärldsbevakning som en viktig del i kampanjskapandet på Facebook. 

     Vi såg i resultatet att det fanns ett gap mellan projektledare och publiken i den mån att det 

inte handlar om att skapa den häftigaste kampanjen bara på Facebook då publiken genom 

andra medier påverkas att interagera med organisationen och därmed ser nyttan med att delta i 

kampanjen. Intressant och anpassat innehåll för publiken är faktorer som ger spridning på 

Facebook men främst genom andrahandskällor som exempelvis nyhetsinslag eller videoklipp 

från externa webbplatser, vilket tyder på att andra medier bör bearbetas under kampanjen.  

     Främst ska kampanjen vara till nytta för publiken i form av underhållning eller en tjänst. 

Kampanjen bör även väcka en viss nyfikenhet hos publiken genom igenkännande av en 

produkt eller en känd person. Dagens kampanjer kräver ett gediget förarbete med 

omvärldsbevakning av publikens intressen vilket kan generera ett intressant innehåll och 

kunskap för dem som jobbar med kampanjen. Detta följs av omfattande 

realtidskommunikation med publiken.	    
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1. INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Enligt en undersökning gjord av Novus och Sveriges annonsörer är kommunikatörer inom 

sociala medier den yrkesgrupp och den kunskap som främst efterfrågas bland annonsörer. 

Organisationer upplever att de kan ha svårt att nå fram till sin publik i de sociala medierna på 

ett kärnfullt sätt (novus.se).  

     Anders Eriksson, vd för Sveriges annonsörer har tidigare kommenterat i Resumé att det 

”krävs inte minst ett mer särskiljande budskap för att nå fram”. Novus hade då i en tidigare 

undersökning kommit fram till att dagens reklambudskap inte är anpassade för ett socialt 

medium och att det fortfarande finns mycket att lära om konsumenters beteenden där 

(resume.se). Forskning visar även att framgångsrik viral marknadsföring behöver innehålla ett 

värde för publiken, då de inte vill känna sig utnyttjade i processen när de sprider vidare 

information vilket ses som en stor utmaning för marknadsförarna (Dobele, m. fl, 2005, s. 

149). 

     Facebook som socialt medium är ett ypperligt verktyg för organisationer att synas på men 

även för att kunna engagera sin publik i varumärket (Wilcox & Cameron, 2012, s. 340). I 

Sverige är 52 % av befolkningen medlemmar på Facebook enligt en undersökning från 2011 

(Findahl, 2011, s. 18). Det sociala mediet uppmuntrar till samarbete mellan publik och 

organisation där de olika parterna nu inte bara kommunicerar till, utan också med varandra 

(Solis & Breakenridge, 2009, s. 46). Den här relationen i sociala medier kombinerar 

marknadsföring med PR för att kommunicera direkt med publiken (Kazloeas & Teigen, 2006, 

s. 421f). 

     För att däremot få spridning på en kampanj krävs verktyg som nyhetsförmedlingar för att 

kommunicera strategiskt i flera olika medier (Kotler, m. fl, 2008, s. 764f). Forskning visar att 

reklammarknadsföring gynnas av samarbete med strategisk kommunikation för att nå ut i 

sociala medier, vilket ger produkten eller tjänsten ett mervärde. Integrerad 

marknadskommunikation ger möjligheten till att strategiskt kombinera reklam och 

säljfrämjande åtgärder med taktiker inom strategisk kommunikation (McKie & Willis, 2012, 

s. 851).  

     Genom interaktion i sociala medier kan publiken få nya värden till varumärket som inte 

traditionella medier kan ge. Den här effektiva marknadsföringen stärker relationen till 

publiken och erbjuder dem att kommunicera med varumärket och andra kunder (Kim & Ko, 

2012, s. 1484f). Facebook tillåter att en dialog numera förs mellan publik och organisation, 
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vilket uppmanar publiken till att kunna ta ställning och ge feedback gentemot organisationen 

(Holtz, 1999, s. 231).  

     Technology-image expectancy gap teorin beskriver hur publikens uppfattningar på 

kommunikationsteknik ofta avviker ifrån organisationernas egen uppfattning om hur de bör 

möta upp publikens behov (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 417). Genom att jämföra och tolka 

återkommande mönster och teman i uppfattningar kring tre olika Facebook-kampanjer mellan 

dess projektledare och en viss publik så går det att titta på vilka avvikelser som finns eller ej. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet är att jämföra uppfattningar kring tre olika Facebook-kampanjer mellan dess 

projektledare och en viss publik samt söka förståelse för vad de båda anser karaktärisera en 

lyckad kampanj på Facebook. 

 

• Vilka likheter och skillnader går att finna mellan projektledarna och en viss publik i 

deras uppfattningar av de utvalda kampanjerna? 

 

• Vad anser projektledarna och en viss publik karaktärisera en framgångsrik kampanj på 

Facebook? 

1.3 Avgränsning 

Studien ämnar inte undersöka publikens vanor på Facebook för att se hur deras sociologiska 

förhållanden med omvärlden ser ut med utgångspunkt från sociologiska teorier. Vi undersöker 

inte vart exakt de rör sig i mediet då vi med kampanjerna inte vill anfalla publiken i mediet 

utan snarare hitta medel för att effektivt locka dem till sig. 

     Vi kommer inte att använda oss av teorier om budskapsformulering som issues 

management. Vår syn på issues management är att den inte gynnar publiken på lång sikt. 

Budskapen anser vi inte endast ska gynna organisationens intressen, även om de blivit 

påverkade av publikens åsikter vid utformandet av dem. Vår studie kommer att utgå ifrån att 

själva relationen mellan publiken och organisationen ska stärkas och inte bara budskapen 

(Heath, 2006, s. 67). 
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2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Här presenteras tidigare forskning på området och studiens teoretiska utgångspunkter; 

virtuellt kampanjskapande, marknadsföring i sociala medier och technology-image 

expectancy gap. 

2.1 Virtuellt kampanjskapande  

Idag krävs det att organisationer lägger stort fokus på att uppfylla konsumenterna behov och 

viljor (Kotler, m. fl, 2008, s. 156). Strategiska kommunikationskampanjer kan vara ett 

effektivt verktyg för att skapa kännedom om organisationer hos publiken för en lägre kostnad. 

Genom en intressant historia kan strategisk kommunikation få samma effekt som reklam 

(Kotler, m. fl, 2008, s. 761).  

     Organisationer kan lära sig att skapa strategier som uppfyller publikens behov på 

Facebook och därmed få ut viktig information som publiken lätt kan ta till sig. Inom strategisk 

kommunikation används olika kommunikativa verktyg för att attrahera exempelvis en latent 

publik. En latent publik kan vara medvetande om vissa problem eller sakfrågor i samhället, 

men kan ha svårt att ta till sig information i frågan. Med hjälp av rätt kommunikation kan de 

däremot bli mer aktiva i frågan (Toth, 2006, s. 507). 

     I tidigare forskning från University of Singapore fick en kommande viral kampanj 

diskuteras i fokusgrupper kring hur en specifik Facebook-sida kunde se mer tilltalande ut 

inför lanseringen. Facebook-sidan var till för att få befolkningen att ingå äktenskap och 

därmed motverka det minskade antalet barnafödslar (Lee, 2012, s. 515). 

     Vid tidigare kampanjforskning har retoriska elementen undersökts i det som 

kommuniceras i kampanjen, vilka följts av intervjuer med publiken om hur kampanjerna 

upplevts. I fallet undersöktes Absolut vodka, en organisation som studeras även i denna 

undersökning (Kenyon & Hutchinson, 2007, s. 594). 

     Genom att skapa olika typer av nyhetsförmedlingar går det att kommunicera strategiskt 

med en kampanj i olika medier och få den att spridas. Inom strategisk kommunikation är 

presskonferenser vanliga för att möta medias frågor, vilket kan vara allt ifrån öppnandet av en 

butik till att hålla utbildande föredrag som idag kan informeras om via event på Facebook. 

Pressreleaser är ett ypperligt verktyg för att nå specifika marknader i olika medier. (Kotler, m. 

fl, 2008, s. 764f). 

     Några vanliga nyhetsvinklar är att skriva om det oväntade, där organisationen slår hål på 

myter, genomför ett udda samarbete eller gör något spektakulärt genom storartade aktioner. 

Kändisar som samarbetar eller gör ett uttalande om organisationen är också lätt att skriva om 
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då igenkänningsfaktorn är hög, likaså en aktuell händelse som går att applicera på den egna 

organisationen. Viktigt är att vara säregen och hitta på något fyndigt som är lätt att ta till sig 

(Westander, 2011, s. 18f). Forskning i Kina visar även att tidigare attityder och kännedom om 

ett varumärke spelar roll för om publiken väljer att dela med sig av en viral video på nätet 

eller ej (Huang, m. fl, 2012, s. 44).  

     Skapandet av en virtuell plats är en annan metod där organisationen skapar en egen liten 

”värld” i mediet som fängslar publiken till företagets kultur, som att exempelvis besöka 

tomtens verkstad, fast virtuellt. Mashup-applikationer är samlad information från olika 

funktioner som opererar på din sida för att besökaren ska kunna orientera sig med dessa 

funktioner. Ett exempel är att använda olika sökmotorer som kartor från Google-maps eller 

adressuppgifter från hitta.se. 

     Att skapa en grupp eller fan-sida på Facebook där uppdateringar kring en person 

förekommer även, den här plattformen skapar möjligheter för diskussion kring ett visst ämne. 

En organisation kan exempelvis vara värd för ett Facebook-event när de vill uppmärksamma 

en händelse kring deras produkter eller tjänster, vilket kan aktivera publiken att exempelvis gå 

på eventet eller lämna en kommentar. Alternativt finns även tävlingar, vilka ofta går ut på att 

besökaren kan interagera i exempelvis ett spel. Därmed erbjuds en belöning till publiken för 

att de delar med sig av sitt spel med en publik och får chansen att vinna priser (Solis & 

Breakenridge, 2009, s. 261). 

     Videoklipp online har även blivit ett allt större kommunikativt medel (Kotler, m. fl, 2008, 

s. 764f). Videoklipp som skapar engagemang på en nätverksplats blir allt vanligare. Digitala 

livesändningar med exempelvis intervjuer av kunder eller kändisar som delar med sig av sina 

erfarenheter om organisationen. Genom att organisationer skaffar sig ett Youtube-konto kan 

de lägga upp olika videoklipp med demonstrationer, tips och inspiration (Solis & 

Breakenridge, 2009, s. 260).  

     Forskare från Kina har tittat på huruvida en publik kan tänka sig att dela en viral 

kampanjvideo på nätet. De har sett att en viral video med en interaktiv miljö och den effekten 

som en video ger är idag viktig för marknadsföringen av en kampanj. En viral video som 

uppmanar publiken till att dela eller interagera med den bidrar till en effektivare övertalning 

hos publiken, till skillnad från traditionell marknadsföring där de inte själva kan interagera 

med kampanjen (Huang, m. fl, 2012, s. 43f). 

     Identitetsskapande med logotyper, märken, form och kläder kan bli synonyma med ett 

företag genom enhetlig kommunikation. Sponsring, välgörenhet och andra goodwill aktioner 

är även ett vanligt förekommande element inom strategisk kommunikation. De verktyg som 
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dock används mest frekvent inom kampanjarbete handlar om att förmedla nyheter och där 

finns det många olika nyhetsvinklar att ta till vara på (Kotler, m. fl, 2008, s. 764f).  

     För att en organisation ska kunna dra till sig en publik på Facebook så går det inte att 

enbart börja med att genomföra en kampanj där. Alla medier kan skapa kännedom om en 

organisation, bearbetas andra medier kan det leda till att publiken väljer att gilla 

organisationen på Facebook. Genom bra innehåll och PR kan de förtjäna sin publik på 

Facebook (Lapointe, 2012, s. 286f). 

     Det viktigaste för att publiken ska engagera sig i en kampanj är att informationen om en 

tjänst eller produkt är värdefull eller användbar för att de ska vilja föra den vidare. De är 

hjälpsamma genom att dela med sig av viktig information som signalerar att de gör något bra 

och är något som de vill identifiera sig med (Ho & Dempsey, 2010, s. 1005). 

     Kampanjer på Facebook kräver mer av publiken och ber dem att interagera med 

kampanjen för att påverka dess utgång, vilket uppmuntrar till samarbete mellan publik och 

organisation så att de olika parterna kommunicerar med varandra (Solis & Breakenridge, 

2009, s. 46).  

2.2 Marknadsföring i sociala medier 

Mycket av marknadsföringen som opererar på nätet handlar om att kunna dela med sig av 

händelser, exempelvis när en konsument nyss köpt en produkt eller engagerat sig i en 

organisation. Att kunden stärker relationen till organisationen gör att han eller hon kan välja 

att interagera med andra kunder hos organisationen. Sidor för ett specifikt ämne på Facebook 

är ett exempel på den här typiska trenden likt bloggar och forum som skapar möjligheter för 

organisationer i sitt användande av sociala medier. Här hittas feedback gentemot 

organisationer och även aktivism om det skulle behövas (Kotler, m. fl, 2008, s. 844). 

     Lyx-klädesvarumärken använder sig av marknadsföring i social medier genom 

modevisningar på bloggar eller applikationer som håller sina kunder uppdaterade om 

varumärket (Kim & Ko, 2012, s. 1480). Härigenom lockar Organisationen journalister och 

bloggare med innovativa eller spektakulära händelser som tilltalar en specifik publik (Solis & 

Breakenridge, 2009, s. 89).  

     Att skapa en applikation eller widget gör att publiken kan ladda ner den till sin hemsida, 

datorskrivbord eller mobil. En applikation används mer som ett verktyg som publiken 

efterfrågar och blir inte aktiv förrän användaren själv går in på den. Med en widget kan 

publiken hålla sig uppdaterad om vad som händer i organisationen genom ett fönster som 
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ständigt uppdateras om exempelvis aktiers värde, vädret, nya erbjudanden med mera (Solis & 

Breakenridge, 2009, s. 261). 

     Forskning visar att dessa typer av händelser är underhållande och bidrar till interaktion 

med varumärket, vilket ger publiken nya värden som inte traditionell media kan ge. Den här 

effektiva marknadsföringen visade sig stärka varumärkens kundrelation genom skapandet av 

mötesplatser på medieplattformar som erbjuder publiken att kommunicera med varumärket 

och andra kunder (Kim & Ko, 2012, s. 1484f).  

     Facebook tillåter en dialog mellan publik och organisation, vilket uppmanar publiken till 

att kunna ta ställning och ge feedback gentemot organisationen (Holtz, 1999, s. 231). Denna 

relation i sociala medier kombinerar marknadsföring med PR för att leverera meddelanden 

direkt till sin publik (Kazloeas & Teigen, 2006, s. 421f).  

     Forskning visar att marknadsföring gynnas av samarbete med PR för att ge ett mervärde 

till en produkt eller tjänst. Genom integrerad marknadskommunikation går det att strategiskt 

kombinerar reklam och säljfrämjande åtgärder med taktiker inom strategisk kommunikation 

(McKie & Willis, 2012, s. 851). 

     Framgångsrik viral marknadsföring behöver innehålla ett värde för publiken, då de inte vill 

känna sig utnyttjade i processen när de sprider vidare information. Detta är en stor utmaning i 

skapandet av viral marknadsföring när organisationer vill påverka marknaden genom att prata 

direkt till publiken med låga kostnader (Dobele, m. fl, 2005, s. 149). 

     I Australienska studier kunde forskare identifiera ett antal strategier kring hur 

marknadsförare kunde positionera sina varumärken. De framgångsrika faktorerna 

karaktäriserades av fantasi, nöje och intriger som engagerande för publiken i de virala 

kampanjerna (Dobele, m. fl, 2005, s. 146). 

     Genom interaktion mellan publik och organisation används ett ”dragkoncept” där publiken 

själva kan välja hur mycket de vill involvera sig i organisationens hemsida eller Facebook-

sida. De söker själva upp information utan att organisationen behöver göra några 

påtryckningar för att få ut sitt budskap (Wilcox & Cameron, 2009, s. 331).  

     Att finnas i ett socialt medium räcker dock inte för att publiken verkligen ska involvera sig 

i en organisation. I en rekryteringskampanj mot ungdomar användes talespersoner från 

arbetsplatsen för att främja en dialog med unga på det sociala mediet Bebo i Nya Zeeland 

(Henderson & Bowley, s. 244). Det visade sig dock att organisationen inte lyckades involvera 

ungdomarna i deras frågor då de tog för givet att ungdomarna var så ivriga Bebo-användare 

att de själva skulle driva kampanjen vidare. Organisationen hade ingen större strategi för att 

främja dialogen på lång sikt med sin publik och dessutom agerade de storebror på sin egen 
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sida och raderade olämpliga kommentarer så att en öppen diskussion inte kunde föras 

(Henderson & Bowley, s. 252f). 

2.3 Technology-image expectancy gap     

Den senaste undersökningen av svenskar och internet 2012 kom fram till att publiken är 

mindre aktiva med statusuppdateringar på Facebook, vilket kan vara ett uttryck för mättnad 

(Findahl, 2012, s. 16). Mättnad medför att organisationerna måste särskilja sig mer i sina 

strategier för att engagera publiken vid kampanjskapandet enligt Anders Ericsson från 

Sveriges annonsörer (resume.se). Organisationerna måste här lära sig att möta upp till de 

förväntningar som publiken har (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 417). Omvärlden är alltid större 

än organisationen som är beroende av publikens feedback, vilkas efterfrågan de vill uppfylla 

(Heath, 2006, s. 73).   

     Technology-image expectancy gap teorin påvisar det faktum att organisationer kan känna 

att de har svårt att nå sina målgrupper med alla de nya möjligheter som 

kommunikationsteknikerna har i dagens sociala medier. Teorin menar att publikens 

förväntningar och organisationernas agerande ofta skiljer sig från varandra, vilket kan skapa 

ett gap mellan organisationens tekniska begränsningar och publikens behov (Kazoleas & 

Teigen, 2006, s. 417). 

     PR-konsulter och projektledrare inom branschen har mycket att lära av den tekniska 

utvecklingen. Konsulterna måste skaffa sig en större förståelse för tekniken så att de kan 

bemästra nya kanaler och verktyg som kommer med de sociala medierna. Där de olika 

publikerna rör sig på. Därefter kan organisationer smidigt samverka med deras publik och ta 

del av deras inflytande (Solis & Breakenridge, 2009, s. 272). 

     För att behålla sin publik krävs det att organisationerna inte halkar efter med de tekniska 

bitarna, för då riskerar de att publikens förväntningar inte uppfyllds. Samhälle, media och 

privatpersoner förväntar sig att organisationer kan uppfylla förväntningarna, vilka ska fungera 

till 100 procent. Behöver publiken kommunicera med organisationer så måste organisationer 

idag ge dem möjligheten att göra detta på ett effektivt sätt, helst året om och 24 timmar om 

dygnet (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 426).  

     Tillfredställelse mellan publik, produkter och organisation uppnås först när publikens 

förväntningar faktiskt förverkligas från organisationens sida beträffande deras prestanda och 

funktioner. Exempelvis om ett företag finns på internet, men publiken inte kan få tag på några 

kontaktuppgifter. Då har organisationen inte uppfyllt ett grundläggande behov hos publiken 

på mediet (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 417).  
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     Ansvaret ligger på organisationen så att de ska kunna tillmötesgå publikens 

förväntningsnivå så att denna inte minskar eller försvinner helt. Det finns däremot risk för att 

förväntningarna kan blir orealistiska. Organisationen går då på djupt vatten om de inte kan 

möta upp till de för högt uppsatta förväntningarna som framställts. Det leder till att anseendet 

skadas om organisationens resultat inte kan uppfylla dessa orealistiska förväntningar hos 

publiken (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 416).  

     Organisationerna måste ständigt ligga i framkant och följa de svängningar som sker i den 

tekniska utvecklingen så att publiken inte tappar intresset för organisationen och deras 

produkter eller tjänster. Här finns en annan fara, enligt technology-image exeptancy gap 

teorin. För att verka konkurrenskraftig och få uppmärksamhet måste organisationen även se 

till att lova bättre produkter eller tjänster med bättre och snabbare service. Processen av 

upptrappningen ökar successivt förväntningarna hos publiken (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 

421).  

     Exempelvis startade SJ AB ett eget konto på Twitter så att resenärer kunde ställa frågor 

direkt till deras kundtjänst och få svar relativt snabbt jämfört med ett telefonsamtal till 

kundtjänst. Genom ett pressmeddelande kunde SJ i mars 2012 meddela att de utsetts till 

vinnare inom branschen i kommunikation. Förseningar som kunde påverka större delar av 

tågtrafiken exempelvis förseningar till och från Stockholms Centralstation kan numera 

meddelas på twitter (Mynewsdesk.com). 

     Riktade budskap är ofta det yttersta målet för kommunikation, baserat på antagandet att det 

är den mest kraftfulla form av kommunikation (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 421). Hade nu SJ 

inte skött denna kommunikationskanal fullt ut, så hade resenärernas förväntningar inte kunnat 

levas upp till.  

     Därför är det viktigt att organisationen ser till att arbetet med kommunikationen inte slutar 

vid lanseringen av tjänsten, utan att jobbet fortgår så att publiken blir nöjd och att deras 

tillfredställelse säkerställs. Görs inte detta möter organisationen en rad problem och risken 

finns att de till slut inte hinner med att ta hand om exempelvis en Facebooksida eller ett 

Twitterkonto, vilket i sin tur ökar sannolikheten för besvikelse hos publiken (Kazoleas & 

Teigen, 2006, s. 421). För att vara framgångsrik idag, bör en organisation ha en teknisk 

närvaro (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 245).  

     Det är viktigt att påpeka var organisationen finns och gärna se till att vara först inom sin 

bransch på ett visst socialt medium för att skapa uppmärksamhet kring sin tjänst. För 

organisationer kan det vara svårt att möta förväntningar hos publiken och lyckas i den nya 
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arenan med alla konkurrerande agendor som rör sig på nätet. Därför måste organisationer 

skilja sig mer för att kunna etablera sitt varumärke (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 423f).  

     I takt med utvecklingen av smarta telefoner och surfplattor fortgår gäller det att 

organisationer håller en stadig takt för att kunna hålla sig kontaktbar på en rad olika sociala 

medier som Facebook, Twitter med mera. På många sätt har onlinearenan blivit ansiktet på 

organisationen under 2000-talet (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 421). Tack vare användandet av 

direkta meddelanden via sociala medier såsom Facebook har det skapats något vi kan kalla för 

nätrelationer via realtidskommunikation.  

     Vad nätrelationer gör är att de kombinerar marknadsföring med PR för att leverera 

meddelanden direkt till sin publik, men använder sig även av onlineskribenter för att nå sin 

publik. Det inkluderar att kommunicera direkt med sina målgrupper genom att leverera 

information via nätet (Kazloeas & Teigen, 2006, s. 421f). 
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3. METOD 

I detta kapitel presenterar vi våra metoder, dess genomförande samt undersökningens kvalité.  

3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod medför en tolkande och mer förklarande natur och väger in ett större 

spektrum av möjligheter i analysen (Denzin & Lincoln, 2004, s. 14). Eftersom vi har studerat 

verkligheten med alla de sociala aspekter som kan påverka uppfattningen av den (Kirk & 

Miller, 2004, s. 14). För att kunna skapa en gedigen förståelse för ämnet som diskuteras bör 

en kvalitativ metod användas. Därigenom kan vi som forskare identifiera och förstå hur 

publikens mönster kring resonemang och reaktioner kan särskiljas i deras varierade 

handlingar (Trost, 2010, s. 32). 

     Att använda sig av en kvalitativ metod tillåter sig undersökningen att försöka förstå och 

skapa en begriplig mening av de frågor som ställs (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 252). Metoden 

använder en analyserande ton vid sina direktobservationer, där tolkningar spelar stor roll för 

resultatets utformning. Med direktobservationer menas att inte endast svaren i sig betraktas 

utan även samspelet mellan personerna i gruppen och hur den sammansatta gruppens 

egenskaper ser ut. (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 361f).  

      Kvalitativa metoder kan även ge tolkningar av svar och deras observationer kan lägga 

fram nya perspektiv för förståelse kring ämnet som undersöks. Essentiellt för fokusgrupper är 

att perspektiven ger upphov till nya idéer kring exempelvis utformning av en kampanj. Denna 

kvalitativa metod har däremot sina begränsningar som tolkande undersökning. Det går inte att 

ge några generella uttalanden om en viss målgrupp likt en kvantitativ undersökning. Utan här 

påvisas bara vad dessa grupper har diskuterat. Tolkningarna av diskussionerna kan sedan 

skapa nya perspektiv på området. Detta bidrar till hur vi i framtiden kan angripa exempelvis 

framtida kampanjer på ett nytt sätt (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 363). Genom studien påträffas 

unika tankar som identifierar behov eller förväntningar på en produkt eller tjänst, vilka kan 

generera till nya användningsområden för exempelvis ett socialt medium som Facebook.  
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3.2 Metodval 

Våra frågeställningar om projektledarnas syn ska jämföras med en publiks uppfattningar av de 

valda kampanjerna samt vad de båda anser karaktäriserar en framgångsrik Facebook-

kampanj. Därav har vi valt att genomföra informantintervjuer för förståelse kring 

projektledarnas syn om de tre kampanjer vi undersöker. Därefter anordnades fokusgrupper för 

att få en inblick i hur kampanjerna kan uppfattas av en publik som rör sig på sociala medier 

som Facebook. 

     Vid en Informantintervju används svarspersonerna som vittnen eller ”sanningssägare”, där 

dessa personer bidrar med information om hur verkligheten är beskaffad i ett visst avseende. 

En informantintervju används för att forskaren skall kunna ge den bästa möjliga skildringen 

av ett händelseförlopp (Esaiasson m. fl, 2007, s. 257). Därför genomfördes i början av studien 

informantintervjuer med de projektledare som arbetat med de valda Facebook-kampanjerna. 

     Materialet från informantintervjuerna användes sedan som bas för vårt nästa metodval; 

fokusgrupper. De senaste trettio åren har användningen av fokusgrupper fått ett stort 

genomslag, då flera vetenskapliga områden har tagit till sig metoden (Fern, 2001, s. 3). 

     Att använda fokusgrupp som metod har inneburit att vi fått fram många olika och nya 

perspektiv kring kampanjerna. Vi har genomfört en explorativ forskning med insamlande utav 

känslor, tankar och beteenden hos fokusgrupperna. Bidragande faktorer för en lyckad 

explorativ forskning för oss är möjligheten att kunna identifiera återkommande attityder samt 

okända attityder hos dem (Fern, 2001, s. 5). 

3.2.1 Hermeneutik 

Den hermeneutiska traditionen är genomgående i hela studien då vi använder ett tolkande 

perspektiv i de kvalitativa metoderna. Informantintervju och fokusgrupp som metoder har gett 

oss ett induktivt resultat. De induktiva slutledningarna gav oss en förståelse för 

projektledarnas och publikens åsikter kring våra frågor (Sohlberg, 2009, s. 247). 

     Vanligtvis när man talar om induktion är det genom uppräkning, som bygger på 

observationer och säger att samtliga undersökta fenomen leder till en generaliserad slutsats. 

Exempelvis så syns solen vid horisonten varje dag hitintills och då kan vi sluta oss till att den 

även finns där nästkommande dag. Dock finns det alltid en osäkerhet i induktiva resonemang, 

därför finns det också sannolikhetsresonemang. Sannolikheten kan variera men aldrig nå upp 

till 100 %, för möjligheten att världen kommer vara annorlunda imorgon finns alltid 

(Sohlberg, 2009, s. 128f). 
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     Eftersom vi fick reda på, vartefter fokusgrupperna anordnades, vad uppfattningarna var 

kring kampanjerna jämfört med vad dess projektledare själva sagt så kunde det växte fram en 

tolkning ur det material som framställdes vilket gav oss ett induktivt perspektiv (Sohlberg, 

2009, s. 247).  

3.2.2 Hermeneutiska spiralen 

I tolkningsarbetet i en studie tillämpas hermeneutiska spiralen för att påvisa hur ett objekts 

olika delar bör tolkas. Spiralen ifråga syftar på flera relationer, men en av de viktigaste är 

relationen mellan delen och helheten. För att förstå en specifik del måste man ta hänsyn till 

helheten runtomkring delen (Esiasson, m. fl, 2007, 252). Inom en fokusgrupp måste flera 

aspekter vägas in, dels svaret som personerna uttrycker men även helheten där 

undersökningen av fokusgruppen utspelar sig. Det kan exempelvis finnas anledningar för 

deltagarna att skynda på processen om de snart ska vidare på ett annat möte, viket kan 

generera mindre material. I tolkningsarbetet måste hela kontexten räknas in för att förstå 

innebörden av gruppens svar. Hur dynamiken av gruppen tedde sig eller huruvida personerna 

var aktiva användare av social medier eller inte (Esaiasson, m. fl, 2007, 252). 

3.3 Informantintervjuer 

Vid tidigare forskning kring marknadsföring och dess yrkesutövare på byråer så har 

informantintervjuer använts för att kunna vända sig till de personer som haft direkt 

anknytning till hur arbetet på byråerna fungerar. Detta för att få yrkesutövarnas syn på vilka 

olika strategier och faktorer som de anser är användbara i yrkesutövandet. Exempelvis det fall 

där Nyilasy och Reid i sin artikel beskriver hur yrkesutövare på byråer själva anser hur bra 

marknadsföring fungerar (Nyilasy & Reid, 2009, s. 84). 

     Informantintervjuerna genomfördes därför att vi först ville prata med de yrkesutövare som 

varit drivande i de utvalda kampanjerna och som jobbat med dem från början till slut. Deras 

specifika egenskaper visade oss hur deras tankar kring arbetet med kampanjerna sett ut. 

Därmed fick vi reda på vad de ansåg varit lyckat respektive mindre lyckat med kampanjerna. 

(Denscombe, 2000, s. 142).  

     Denna metod genomfördes för att i fokusgrupper sedan kunna se vilka likheter och 

skillnader som kan finnas mellan yrkesutövarna och dess publik. Detta för att se om samma 

beståndsdelar som nämnts i informantintervjuerna även nämns under fokusgrupperna om hur 

kampanjen upplevs och vad som gjort den lyckad och varför. Kvalitativa intervjuer utmärks 

bland annat av att forskare ställer enkla raka frågor för att få komplexa och innehållsrika svar 

(Trost, 2010, s. 25).  
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     Svaren från den första av de tre informantintervjuerna kom att hjälpa oss inför 

nästkommande intervjuerna som skedde via telefon. Det första material från första 

informantintervjun genererade information som kunde användas till nya och mer 

specificerade frågor som ställdes i de följande intervjuerna (Esaiasson m. fl, 2007, s. 258). 

3.3.1 Urval informantintervjuer 

För att göra ett urval bland Facebook-kampanjerna utgick vi ifrån tre kriterier som skulle 

fastställa vår sökning efter kampanjer. Första kriteriet var att kampanjen skall ha funnits på 

Facebook, andra var att den skulle ha skapats av en PR eller reklambyrå. Sista kriteriet var att 

kampanjen skulle varit omnämnd av branschmedier som Resumé och Dagens Media. 

     Kampanjerna som vi väljer blir således strategiskt utvalda då vi väljer att inkludera ett 

mindre antal fall av Facebook-kampanjer (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 179). Med dessa kriterier 

utgick vi ifrån Google-träffar samt PR och reklambyråers hemsidor för att hitta intressanta 

exempel till studien. Kampanjerna behöver dock nödvändigtvis inte haft ett stort genomslag 

på Facebook då vi ville använda oss av olika typer av kampanjer. Urvalet är strategiskt då 

personerna haft en unik erfarenhet som de kan bidra med i position som projektledare 

(Denscombe, 2000, s. 142).  

     Vi intervjuade tre projektledare för tre olika kampanjer som figurerat på Facebook. Där 

urvalet grundar sig på den vanligaste principen för informantintervjuer. När personen i fråga 

ska vara en centralplacerad källa. I detta fall projektledaren för de kampanjer som undersökts 

(Esaiasson, m. fl, 2007, s. 291). 

3.3.2 Genomförande informantintervjuer  

När vi fick tillåtelse att intervjua personerna började vi utforma intervjufrågor som skulle 

kunna ge oss en tydlig koppling gentemot publikens frågor så att vi lätt kunde analysera vad 

projektledarna och publiken tyckte i frågorna. En av intervjupersonerna kunde vi genomföra 

ett personligt möte med, vilket är att föredra. Vid ett personligt möte ges forskaren dessutom 

en större kontroll över vem som svarar på frågorna (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 265).  

     På grund av att de två övriga informanterna inte var anträffbara de dagar som vi befann oss 

i Stockholm fick vi istället genomföra telefonintervjuer med dem. Att använda sig av 

telefonintervjuer blev den mest naturliga utgången efter att alternativet med ett personligt 

möte inte kunnat genomföras. Speciellt då komplexa frågor skulle besvaras i en kvalitativ 

intervju (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 266). 
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     Intervjuerna spelades in och transkriberades. Detta kunde då ge oss en bra bild om hur 

yrkesutövarna arbetade med kampanjerna och hur de upplevde dess utgång. Denna 

information låg även till grund för hur vi ville genomföra fokusgrupperna. 

3.4 Fokusgrupper 

I studien sattes fyra fokusgrupper ihop så att de kunde reflektera kring framgångsfaktorer och 

jämföra sina egna erfarenheter med andra om vad de tyckte var intressant med kampanjerna. 

Fanns där inget intresse blev det istället direkt intressant att veta vad som skulle intressera 

dem istället. Dessa fokusgrupper jämfördes sedan med informantintervjuerna där 

projektledarnas syn kring de utvalda kampanjerna framställts (Wibeck, 2010 s. 52). 

     Peter Esaiasson definierar fokusgrupper som en mer planlagd eller strukturerad 

gruppintervju. Användandet av fokusgrupper är vanligtvis förknippat med reklam och 

marknadsföring, när de inom branschen vill ta reda på huruvida en ny logotyp är trendig eller 

tilltalande för den specifika publiken på marknaden (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 361). 

     Anledningen till att metoden passar in på just vårt syfte och våra frågeställningar är att 

denna typ av undersökning speciellt tar fram en grupps motivation och handlande till 

exempelvis kampanjer och vilka motiv de i så fall har (Wibeck, 2010, s. 52).  

     Att använda fokusgrupp som metod ger undersökningen en bredd samt ett djup till studien 

med fler åsikter och mer detaljerad förståelse av attityderna som undersöks. Genom 

fokusgrupperna får publiken större frihet att diskutera sina attityder med viss ledning av en 

samtalsledare (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 362).  

     En fördel med fokusgrupper i förhållande till enskilda samtalsintervjuer är minskningen av 

intervjuarens styrande roll. Poängen med fokusgrupper är att få igång ett samtal mellan 

deltagarna där olika frågor eller påståenden riktas till varandra (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 

362). Deltagarna kan känna stöd av varandra och ha lättare att öppna sig, jämfört med när de 

sitter i avskildhet med en intervjuare. I resultatet ges dock inte möjligheten att göra generella 

uttalanden kring olika grupper. Det handlar istället om att kartlägga de olika resonemang som 

framkommit (Esaiasson, m. fl, 2007, 363). Vid gruppintervju förmedlas ett bredare spektrum 

av idéer än vid individuella intervjuer (Wibeck, 2010, s. 51). 

3.4.1 Urval fokusgrupper 

Vårt urval har gett oss fokusgrupper där medlemmarna varit homogena tillsvida att alla varit 

studerande och tillhört en ung generation, åldrarna 20-26 år. Fördelen med homogena grupper 

är att deltagarna lättare kan prata kring det valda ämnet (Esaiasson m. fl, 2007, s. 366). 

Åldersgruppen 16-24 är dessutom den mest aktiva gruppen på internet med 19 timmar i 
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veckan enligt forskning och blir därmed en bra representativ publik av sociala medier. 

(Findahl, 2012, s. 11). 

     Majoriteten av studenterna var dessutom kommunikationsstudenter och rör sig därmed 

mycket inom sociala medier och har en vana av att reflektera kring kommunikativa 

kampanjer. 

3.4.2 Genomförande fokusgrupper 

Vid insamlandet av personer till våra forskningsgrupper vände vi oss till studenter inom 

kommunikationsvetenskap på Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi fick även tag på tre studerande 

deltagare via en arbetsplats, som inte studerade kommunikationsvetenskap. Vid insamling av 

deltagare till fokusgrupperna uppmanades även besökare av vår blogg att de kunde anmäla sig 

till vår undersökning om Facebook via e-mail, detta gav dock inget resultat.  

     De studenter som anmälde intresse försökte vi sprida ut mellan de fyra fokusgrupperna, 

eftersom flertalet kände varandra genom universitetet. Vid fokusgrupper ska deltagarna 

föredragsvis inte känna varandra sedan tidigare då de kan påverkas av redan upprättade roller 

eller normer i gruppen. Eftersom även den fysiska miljön kan påverka gruppdynamiken har 

alla fokusgrupper genomförts i samma lokal, vilket ger fokusgrupperna likartade förhållanden 

(Esaiasson m. fl, 2007, s. 367).  

     Hur de sitter kan spela en viktig roll så att mötet ska kunna flyta på bra. Vi skapade ett 

passande avstånd mellan deltagarna genom att använda oss av ett litet bord utan att de 

behövde tvingades sitta alltför trångt. Att sitta trångt kan leda till att deltagarna känner obehag 

och försöker skydda sitt territorium (Wibeck, 2010, s. 33). 

     I denna undersökning var fokusgrupperna av en strukturerad karaktär där samtalsledaren 

presenterade ämnet och sedan vägledde samtalet. Det blev ett effektivt möte där vi såg till att 

ämnet som undersöktes faktiskt behandlas samtidigt som vi även kunde försäkra oss om att 

alla blev delaktiga i samtalet (Wibeck, 2010, s. 56). 

     När alla samlats till grupprummet på universitetet inleddes mötet med en fika och lite 

mingel så att personerna i de homogena grupperna fick lära känna varandra en aning och 

presentera sig. Vi som forskare fick chans att presentera oss på ett mer avslappnat sätt vilket 

gjorde att vi alla kunde känna oss mer trygga med situationen och det blev lättare att prata 

mer öppet (Denscombe, 2010, s. 147).  

     När deltagarna anlänt kunde de sätta sig ner för att ta del av vår Keynote-presentation av 

ämnet där vi berättade om hur undersökningen skulle gå till väga. Vi poängterade även att 

samtalet var till för en öppen diskussion utan rätt eller fel då just deras attityder var viktiga för 
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studien (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 368). För att vi som forskare ska få användning av dessa 

fokusgrupper ville vi få möjligheten att upptäcka hur en publik pratar om ämnet och därmed 

få en så bred bild som möjligt av hur de tänker (Wibeck, 2010, s. 71).  

     Vår presentation innehöll olika videoklipp om kampanjerna, vilket underlättade för 

intervjudeltagarna att få igång ett samtal (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 368). Deltagarna 

informerades om att samtalet skulle spelas in för att vi som forskare inte skulle gå miste om 

viktig information under mötet med fokusgruppen (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 370). Slutligen 

poängterade samtalsledarna deras tystnadsplikt och att materialet endast skulle användas i 

syfte för vår forskning (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 363). 

     Undersökningen innehöll tre huvudsakliga moment där de tre olika Facebook-kampanjerna 

presenterades var för sig. Vi kunde fråga alla om vad de tyckte om varje kampanj med 

uppföljningsfrågorna; Varför? Hur tänker du då? Kan du ge exempel? Detta för att de skulle 

få en chans att utveckla sina svar ytterligare (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 299).  

     För att ge våra frågeställningar en bredd använde vi fokusgrupper för att kunna diskutera 

våra frågor. Generellt i fokusgrupper diskuteras få ämnen till skillnad från vad som är vanligt 

i en enskild intervju (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 362). 

      Vi ville genom en presentation av kampanjerna och vårt forskningsarbete kunna visa 

deltagarna tydligt vad vår studie handlade om för att få en mer effektiv diskussion. Efter varje 

fokusgruppsmöte fick deltagarna möjlighet att besvara en kort utvärdering av mötet. 

     Genomgående i utvärderingen var att många upplevde det positivt med en tydlig ledare 

utav diskussionen som frodades tack vare tydliga och intressanta frågor. Dessutom 

poängterade större delen av deltagarna att de upplevde diskussionen som fri och öppen där 

alla fick komma till tals. Trotts att våra fokusgrupper har varit strukturerade så har deltagarna 

ändå känt att de faktiskt kunde dela med dig av sina egna tankar på ett fritt sätt. Mötet 

avslutades med ett tack för deras medverkan och vi informerade dem om möjligheten att följa 

arbetet via vår blogg där resultatet kommer offentliggöras av studien. 

3.4.3 Strukturerad eller ostrukturerad fokusgrupp 

Det är alltid en balansgång mellan vad som kan sägas vara en strukturerad eller ostrukturerad 

fokusgrupp. Vi ville att fokusgrupperna skulle känna sig oberoende av oss likt en 

ostrukturerad fokusgrupp eftersom fördelen då blir att kontroversiella aspekter kan komma till 

tals. Vi ville däremot inte ge deltagarna för fria tyglar då nackdelen med ostrukturerade 

fokusgrupper är att de lätt kan bli oorganiserade, vilket gör diskussionerna svåra att analysera 

i efterhand (Wibeck, 2010, s. 58).  
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     Slutligen bestämde vi oss för fokusgrupper av en strukturerad karaktär, vilket innebär att 

samtalsledaren har viss kontroll över ämnet som diskuteras. Därmed kunde vi bryta när 

diskussionen hamnar för långt utanför det aktuella ämnet som skulle diskuteras och då leda 

gruppen tillbaka till ämnet. Nackdelen med en strukturerad fokusgrupp är dock att 

samtalsledaren kan komma att styra interaktionen i gruppen så pass mycket att det finns risk 

för att forskargruppens föreställningar och förförståelse fortplantas till gruppmedlemmarna 

(Wibeck, 2010, s. 56). 

3.5 Undersökningens kvalité 

3.5.1 Metodproblem 

Vår förhoppning med informantintervjuerna var att kunna möta alla personligen vid 

intervjutillfället. I detta fall passade inte vår planering av Stockholmsresan med samtliga 

informanter. Vi fick istället utföra två av intervjuerna via telefon med tanke på det 

geografiska avståndet som rådde vid arbetet av studien. Telefonintervjuer är ett något sämre 

alternativ vid intervju eftersom vi inte kan se intervjupersonen och därmed inte tyda deras 

kroppsspråk, vilket kan berätta mer om vad deras svar har för betydelse för dem (Denscombe, 

2000, s. 148).  

     Komplikationer som tillkom under studiens transkriberande var att flera konversationer 

pågick parallellt under mötet, vilket försvårar koncentrationen. Ibland kunde röster drunkna i 

varandra under inspelningen och därmed fanns det risk för att kunna ha missat det mest 

intressanta i diskussionen. De informella samtalen hade en tendens att variera från det ena 

ämnet till det andra (Wibeck, 2010, s. 49f).  
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3.5.2 Diskussion metod 

I både informantintervjuerna och fokusgrupperna så har våra frågor varit få, enkla och öppna 

för ett kunna bidra till en bra diskussion. Genom att frågorna varit direkt kopplade till våra 

frågeställningar har undersökningen inte råkat ut för några systematiska fel där vi mäter fel 

kvalitéer genom felaktigt ställda frågor. När intervjupersonerna haft svårt att uppfatta 

frågornas innebörd har de alltid kunnat fråga samtalsledaren eller intervjuaren om 

förtydliganden. Vi har inte gjort några osystematiska fel som att glömma ställa någon av 

frågorna, vilket skulle medföra ett bortfall i resultatdelen (Esaiasson, m. fl, 2007, s. 70). 

     Hos fokusgrupperna kunde individerna själva skapa problem för vår forskning om de 

förväntade sig få snålskjuts av övriga gruppmedlemmarnas tankar under mötet. I slutändan 

kan det leda det till att denna persons fria tankar skulle hämmas och att svaren blev mer likt 

de andra deltagarnas. I resultatet blir det att denna persons tankar slås samman med de övriga 

deltagarna, vilket leder till att resultatet brister i sin variation (Fern, 2001, s. 110). 

     Vid transkriberingen kunde vi notera att en person vid ett tillfälle endast instämde med vad 

de andra sa om de frågor som ställdes. Samtalsledaren avslutade däremot en av frågorna som 

diskuterades med att be personen i fråga om övriga synpunkter från honom och fick då till 

svar att kampanjen med de involverade artisterna inte intresserade honom och var därmed inte 

intressant att diskutera.  

     Eftersom vi var medvetna om denna risk så försökte vi påvisa att allas synpunkter var av 

värde innan vi inledde fokusgrupperna. Genom att vi vid detta specifika tillfälle även 

uppmanade en mer likgiltig i gruppen att ta ton för att minimera dessa problem kunde vi då ta 

reda på vad som låg bakom agerandet. Däremot kan vi inte påverka deltagarna för att få dem 

att bli mer delaktiga då vi inte vill ha en fokusgrupp som är av en för strukturerad karaktär, 

vilket inte skulle gynna resultatet (Fern, 2001, s. 111). 
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4 Resultat 

4.1 Empirisk bakgrund 

Här presenteras de tre undersökande kampanjerna var för sig, dess upplägg samt vilka som 

arbetat med dem.  

4.1.1  Pralinspelet - Aladdin 

Marabou Aladdin chokladask är ett varumärke med tradition sedan 1939 och är en del av 

Kraftfood (Marabou.se). Ola Granfeldt från Prime PR har arbetat med Marabou sedan några 

år tillbaka och jobbat med att genomföra Aladdinaskens Facebook-kampanjer. Denna 

kampanj, Pralinspelet var en av de senare som spreds viralt julen 2011. 

     Kampanjen är ett spel som går ut på placera chokladbitarna på rätt plats i asken. Detta görs 

för att öka kunskaper om vilka de olika pralinerna i asken är. Vissa har redan favoriter som de 

väl känner till, men spelet syftar till att den som spelar lär sig hela asken utantill. Målet är att 

vet vilka bitar som ska ligga vart och att kunna placera ut dem på kortast möjliga tid. 

     Resultatet kan sedan delas via olika sociala medier som Twitter och Facebook. Spelare kan 

även se sitt eget resultat, vilka som är snabbast av alla som deltar på Facebook samt se resultat 

för sina Facebook-vänner som också deltagit i spelet. Lagom till jul så korades en vinnare 

som utnämndes till pralinmästare. Förutom äran erhöll mästaren en extra stor Aladdinask 

lagom till jul. 

4.1.2 Santa Pause -  Pause Ljud & Bild    

Pause ljud & bild är en elektronikbutik som funnits i Stockholm sedan 1986 och finns idag 

även som webbutik (Pauseljudbild.com). Henrik Adenskog på byrån Åkestam & Holst 

arbetade för Pause ljud & bild julen 2011 då de genomförde Facebook-kampanjen Santa 

Pause. Under julen 2011 genomgick deras Facebooksida en förändring. VD:n, Fredrik 

Hjelmquist, gjordes om till tomte och hela sidan förvandlades och döptes till Santa Pause. 

     Här kunde sedan kunder till butiken, som var vän med Pause ljud & bild på Facebook, 

lämna sina önskningar ur deras webbutik som för tillfället kallades tomteverkstaden. När 

julafton började närma sig gick Santa Pause igenom önskningar som trillat in. De som gjort 

något anmärkningsvärt snällt och samtidigt gjort sig förtjänta av det som de önskat sig skrev 

Santa Pause en förklaring på deras facebook-vägg varför de vunnit. De berättade också att de 

kunde hämta ut sin produkt i butiken i Stockholm. Hade de gjort något dumt fick de istället 

uppmuntran om att bättra sig till nästa år med en rabatt på den produkt de önskat sig. 



	   25	  

4.1.3 Absolut Greyhound - Absolut vodka & Swedish house mafia       

Nils Ekestrand på Great Works arbetade med en Facebook-kampanj för Absolut vodka som 

pågick under uppsatsens skrivande. Absolut vodka har sedan deras introducering i USA 1979 

blivit ett av världens mest ledande spritvarumärken. 

     Varumärket blev kultur genom väl genomförd marknadskommunikation som pågår än idag 

(Absolut.com). För närvarande samarbetar Absolut vodka med housegruppen Swedish House 

Mafia i en integrerad kampanj kallad Absolut Greyhound. I Facebook-kampanjen, som är en 

del av det integrerade kampanjsamarbetet, får publiken ta del av drinkrecept, både på drinken 

Absolute Greyhound, men även andra drinkar ifrån Absolut. Det erbjuds också exklusivt 

material från Swedish House Mafia i form av bakom kulisserna videoklipp där besökarna får 

följa hur arbetet med musikvideon Greyhound gått till samt hur de arbetar fram sin musik. Det 

ges även möjligheten att mixa sin egen version av bandets låt Greyhound som sedan kan delas 

vidare på Facebook. På den Amerikanska marknaden kopplades en tävling till 

remixfunktionen där den personen med flest likes vann ett pris. 

4.2 Resultat informantintervjuer 

Resultatet från informantintervjuerna grundar sig på intervjuer med tre olika projektledare för 

de tre kampanjer vi valt att studera. De kommer från olika byråer och arbetar med strategisk 

kommunikation i digitala medier. Ola Granfeldt från Prime PR har intervjuats om kampanjen 

Aladdinspelet från julen 2011, Henrik Adenskog från Åkestam & Holst om kampanjen Santa 

Pause från julen 2011 och slutligen pratade vi med Nils Ekestrand från Great Works om 

kampanjen Absolut Greyhound som startade hösten 2012 och fortfarande pågick då denna 

uppsats skrevs. 

     Deras huvudsakliga uppgift som projektledare anser de alla är att arbeta mycket gentemot 

kunden och ge dem rådgivning, men även se till att den interna arbetsgruppens arbete flyter på 

bra. Andra viktiga delar i deras arbete som har nämnts, men dock inte av alla, är att se till att 

budgeten för projektet hålls inom de angivna ramarna. Omvärldsbevakning är något som 

informanterna anser vara viktigt samt att se till att idéerna i projekten är genomförbara rent 

tekniskt. Genomgående har de alla varit projektledare i minst två år med tidigare erfarenheter 

av kampanjarbete. 

4.2.1 Ola Granfeldt, Prime PR – Aladdin, Pralinspelet 

Ola Granfeldt från Prime PR säger att arbetet med varumärket Aladdin i sig är väldigt 

tacksamt eftersom många redan har en relation till det. Det finns många roliga saker kring 

varumärket att ta fasta på och i detta fall var det ett långsiktigt arbete då denna kampanj var 
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den sista av deras treåriga samarbete där tävlingar utförts på Facebook. I detta fall tog de fasta 

på att de flesta har en ”top of mind” pralin, men inte oftast känner till de andra pralinerna så 

väl. Spelet ledde till att folk i slutändan lade ner cirka 900 timmar på att flytta runt praliner i 

en ask. Drivkraften i kampanjen var att de hade en rolig tävling, där publiken antingen spelar 

för att vinna eller bara för att det är en kul grej.  

4.2.2 Henrik Adenskog, Åkestam & Holst – Pause ljud & bild, Santa Pause 

Henrik Adenskog från Åkestam & Holst säger att de i detta fall hade en enkel morot där 

publiken bara behövde bli vän med Santa Pause för att sedan kunna önska sig precis vad de 

ville ur deras sortiment. En liten insats gav en stor belöning. Vanligtvis brukar byrån lägga 

större vikt vid att hitta en strategi som får användaren att dela kampanjen på ett önskvärt sätt, 

men nu ville de göra tvärtom och gå en annan väg för att synas i publikens Facebookflöde. 

Publiken fick ta sig till dem istället för att de skulle klampa in i deras vardag för mycket.   

4.2.3 Nils Ekestrand, Great Works – Absolut vodka, Absolut Greyhound 

Nils Ekestrand från Great Works tror att deras kampanj styrka ligger i Absolut vodkas 

samarbete med Swedish House Mafia. Musik och drinkar går bra ihop och publiken har 

möjlighet att remixa sin egen version av låten Greyhound. Kampanjen skulle vara tillgänglig 

globalt och redan tidigt i deras arbete med kampanjen kom tanken med möjligheterna att 

remixa en låt som publiken sedan kan dela med sig av till sina vänner. Detta skulle finnas 

eftersom det är starkt förknippat med Swedish House Mafia och deras arbete. På den 

Amerikanska marknaden kopplades en tävling till remixfunktionen där den personen med 

flest likes på sin remixade låt vann ett pris. Denna typ av tävling där publiken ska rösta fram 

en låt, ger spridning på kampanjen.  

4.2.4 Projektledarna om viralt kampanjarbete 

Facebooks förändring av kampanjarbetet 

De var alla tre överens om att ankomsten av Facebook har förändrat deras sätt att arbeta med 

kampanjer. En av projektledarna pratar i synnerhet om hur det traditionella sättet att arbeta 

med kampanjer har övergått från sändare - mottagare modellen till att en dialog mellan 

sändare och mottagare blivit mer påtaglig, vilket gör kampanjarbetet svårare och mer 

komplicerat. Två av projektledarna nämner att det förut fanns tydligare rutiner för 

arbetsprocessen av kampanjarbetet, men att det idag övergått till att det arbetas med 

kampanjen även när den har släppts och måste underhållas även under tiden som kampanjen 

pågår.  
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”The finishing line is the starting line” 

 

En av projektledarna beskriver det som att ”The finishing line is the starting line” och att 

kampanjarbete idag kräver två ”sak-linjer” i projektet. Dels en där kampanjen ska produceras 

och en andra där arbetet att engagera publiken i kampanjen när den väl kommit ut tas vid. 

     En av projektledarna talade mer om hur Facebooks kampanjarbete förändrats bara senaste 

tiden då det varit en ”inflation i närvaro” på Facebook och att detta kampanjarbete börjat 

tappa sitt syfte då tekniken idag tas för givet att publiken ställer väldigt höga krav på 

Facebooks nytta och nöje.  

Utmaningar i kampanjarbetet på Facebook 

     Alla projektledare håller med om att kampanjarbetet ställs inför större utmaningar där det 

blir svårare att nå och engagera publiken, vilket de tycker varken är bra eller dåligt. 

Kampanjarbetet upplevs bland annat ha gått över till en mer redaktionell karaktär. Något som 

tidigare även nämnts är att kampanjerna numera bör underhållas även efter kampanjstarten. 

Publiken behöver motiveras för att innehåll ska få spridning och det måste skapas intressant 

innehåll under hela kampanjarbetets gång. 

 

”Coola tekniska lösningar har nästan dött ut” 

 

Två av projektledarna nämner att publiken nu upplever en mättnad på Facebook då flödet av 

information har blivit så stort. Publiken har tröttnat på att engagera sig i allt som florerar runt 

och ”Coola tekniska lösningar har nästan dött ut” säger den ena av dem. Intresset anser han 

var mycket högre tidigare då allt var nytt och det fanns ett intresse för de nya funktionerna 

med Facebook. Det var till och med spännande för publiken att bli varumärkesambassadör 

och få en ny relation med sitt favoritvarumärke. Den andra projektledaren menar också att 

bara för några år sedan så var det lättare att nå ut till konsumenter för att få dem att engagera 

sig. Han tror även att många företag riskerar att överskatta sitt varumärkes inflytande på sina 

konsumenter där hans viktigaste insikt är att fundera på ”What’s in it for me?”. 

     Publiken har redan sett det mesta och idag är det helt avgörande att de måste ha en egen 

vinning för sin medverkan. Det har blivit en ”like-hets” där det inte handlar om att hitta en 

publik med ett genuint intresse för varumärket, vilket har gjort att värdet på relationerna har 

minskat. Speciellt i de fall där ett pris tillsammans med en kampanj är inblandat. Det krävs 

därför nya medel för att attrahera nya följare.  
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Hur en Facebookkampanj utformas 

Alla projektledarna ser att långsiktigt arbete med Facebook-kampanjer är att föredra, inte 

”spamma” sin publik med meddelanden, utan att kontinuerligt uppdatera sin Facebooksida 

utifrån långsiktiga mål. Exempelvis en innehållskalender där sidan under kommande halvåret 

ska gå ut med ett meddelande i veckan som handlar om ett visst ämne likt ett målinriktat 

redaktionellt arbete, vilket de ser är en omställning för många organisationer.  

 

”Producera en produkt är som att  

producera ett intressant innehåll kring sin produkt” 

 

Samtliga projektledarna lägger stor vikt vid att skapa innehåll som har en tydlig koppling och 

ligger nära varumärket, vilket lockar rätt publik. Nils Ekestrand pratar om att organisationer 

måste producera ett intressant innehåll kring sin produkt eller tjänst. Ola Granfeldt håller med 

om detta och menar även att det fungerar bättre än att tränga sig på med reklam för att få in så 

många likes som möjligt.  

     I arbetet med Santa Pause var tanken enligt Henrik Adenskog att väcka intresse när 

personer blev vän med Santa Pause på Facebook. Istället för att tränga sig på fick publiken ta 

sig till profilen och utforska själva vad det handlade om. Han pratar också om att det inte 

finns något recept för vad som funkar i arbetet utan att det är olika beroende på kunden och att 

han försöker hitta vad som är unikt för dem med utgångspunkten; kommer någon att vilja 

prata om det här?  

Framgångsrika strategier i sociala medier 

I de tre kampanjerna har spel och humor varit bidragande faktorer för framgång, men att idén 

föredragsvis alltid ska vara större än att bara ge bort saker för att fånga uppmärksamhet. 

Starka igenkänningsfaktorer nämns även, där publiken redan har en relation till en produkt, 

vilket gör att kampanjen uppmärksammas. Exempelvis musik från Swedish House Mafia eller 

Aladdinaskens praliner. Projektledarna betonar att innehållet har varit viktigt för att kunna 

väcka intresse hos publiken genom unika idéer eller samarbeten. 

 

”Att vi inte måste ha en massa likes nu,  

utan vi gör något som ligger nära varumärket” 

 

Återkommande i intervjuerna är att kampanjen ska innehålla ett värde för den mottagande 

publiken. Det ska finnas en nytta i form av en förenkling eller förbättring för publiken själva 
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genom exempelvis en viral tjänst. Att få reda på någonting först genom nyheter eller 

videoklipp är något som många av någon anledning trivs med att skicka vidare till varandra 

och dela med sig av. Intressant och bra innehåll som ger publiken någonting i gengäld är 

essentiellt för att lyckas med sin kampanj på Facebook för att den skall kunna spridas. Vad 

gör att publiken egentligen får något av kampanjen är frågan som ställs. 

     Samtliga projektledare anser att en kampanj måste ha en stark idé som är så pass bärande 

att folk vill sprida den vidare. Internet är organiskt, med menat att det ständigt växer, och 

snabbrörligt, ibland är det faktiskt slumpen som avgör om det blir en godkänd aktivitet eller 

en dundersuccé. Det är svårt att hitta mönster och det finns inget recept. 

Hur publikens förväntningar infrias 

Samtliga projektledare omvärldsbevakar för att kunna tillmötesgå publikens förväntningar. 

Prime PR arbetar tillsammans med United Minds som bland annat gör beteendestudier, vilka 

Ola Granfeldt tar del av för att avläsa trender. De omvärldsbevakar mycket på Prime PR för 

att hålla sig uppdaterade och testar gärna nya idéer som kan generera intresse för publiken. 

Viktigast anser han är att själv vara aktiv för att kunna tillmötesgå små submålgrupper som är 

väldigt nischade. Han anser även att publiken idag har fått mindre makt över Facebook sedan 

det på senare tid blivit mer av ett annonstorg.  

     Henrik Adenskog på Åkestam och Holst nämner även omvärldsbevakning och tycker även 

han att en projektledare ska titta på hur privatpersoner agerar på Facebook när de gjort ett köp 

eller viral reklam dyker upp. 

     Nils Ekestrand från Great Works menar att kunden ibland har konsumentundersökningar 

som de kan utgå ifrån när de ska skapa en tjänst som ska figurera viralt. I ett pågående projekt 

har han valt att sätta sig i publikens säte för att skapa innehåll som kan vara av intresse för 

dem. I detta fall en webbplats där fansen kan hylla Swedish House Mafia med videoklipp och 

bilder. Därigenom skapar Absolut ett intressant innehåll för fansen, där fansen medverkar i 

vissa fall även själva genom att lägga upp bilder med en specifik Hashtag på Instagram.  

Kampanjarbetet i framtiden 

I framtiden tror Ola Granfeldt att Facebook fortfarande kommer ha en central roll som 

plattform men att huvudaktiviteten och engagemanget kommer att flyttas till andra ställen. 

Den digitala identiteten som kommer med Facebook, vilken ofta används för att kunna logga 

in på andra plattformar är något han tror behöver finnas kvar. 

     Henrik Adenskog siar att det kommer bli ännu svårare att sticka ut i mängden och att dessa 

virala kampanjer knappast kommer att minska. Mer reklam gör det svårare att fånga 
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uppmärksamheten och toleransnivån blir lägre. Därför är det viktigare med en hög kreativ 

nivå på kampanjerna.  

 

”Idag så känns det som att det spelar mindre och mindre roll  

vad man har för titel på sin byrå, utan man definieras av det man gör” 

 

Nils Ekestrand nämner att byråer som idag måste arbeta digitalt smälter ihop med olika 

genrer, reklam gör även PR och vise versa. Byråerna definieras av vad de gör inte, vilken titel 

de har. Traditionella annonser kommer alltid att fungera, men kanske i mindre utsträckning än 

vad branschen är van vid i traditionell mening.  

     Tjänster med bra innehåll och ”täck-reklam” kommer vara något som vi även i framtiden 

kommer att se mer av. Istället för att bara få en annons nertryckt i halsen kommer 

annonsfinansierade produktioner vara allt viktigare. Han vill även påpeka att branschen i sig 

många gånger är mer trötta på annonser än vad den stora massan är och menar på att det kan 

finnas högre förväntningar hos dem än publiken själva.  

     Gemensamt tycker de att Facebook har begränsningar i olika avseenden som hur de kan nå 

fram till publiken via app-system eller hur annonsflödet får publiken att tröttna på alla 

information, vilket sänker användarvänlighet och kan påverka kampanjarbetet i framtiden.  

Önskemål om frågor till fokusgrupperna 

Henrik Adenskog var intresserad av att veta hur publiken uppfattar reklam i sociala medier, 

som när företag försöker skapa en dialog med dem via vardagliga inlägg. Speciellt när det 

handlar om multinationella företag som är väldigt aktiva på Facebook. Huruvida inläggen 

känns påträngande eller roliga med vardagliga kommentarer som är inbjudande mot publik, 

likt de under Santa Pause kampanjen.  

4.3 Fokusgrupper 

Fokusgrupperna genomfördes i fyra grupper på sammanlagt 16 personer. Dessa grupper hölls 

mellan tisdagen den 11 och onsdagen den 12 december 2012. Deltagarna var i åldrarna 20 - 

26 år och hade alla en profil på Facebook och 15 av 16 besökte Facebook dagligen.  

4.3.1 Prime PR – Aladdin, Pralinspelet 

Av de 16 tillfrågade så har endast fyra sett Pralinspelet varav en har spelat spelet. Några 

nämner dock att de sett tidigare kampanjer ifrån Aladdin.  

Åsikter om idén bakom kampanjen 
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Överlag så tyckte alla grupper att idén var rolig och att den var smart genomförd där två av 

grupperna upplever idén bakom kampanjen som över lag positiv. De nämner bland annat att 

den passar vid jul då Aladdin kännetecknas som en klassisk och traditionsenligt godis vid 

denna högtid. Faktumet att det är ett spel som engagerar kan locka fram en tävlingsinstinkt i 

dem, vilket resulterar i faktiskt spel som kan delas med vänner och få dem att tävla mot 

varandra.  

     Bland de andra två grupperna är det både ris och ros. De uppfattar spelet som lite för 

enkelt för den tilltänka målgruppen och anser att en yngre målgrupp hade passat bättre. Att 

spel blir vanligare på Facebook gör att de även ställer frågan huruvida just detta ska locka till 

sig spelare i framtiden.  

     Gemensamt för grupperna är att denna kampanj inte tilltalar dem då vinsten inte känns 

motiverande nog för att engagera sig i spelet under en längre tid. En av de två grupperna 

tycker att det krävs mer än bara en chokladask för att locka dagens ungdomar. Flera tycker att 

det krävs en större utmaning i spelet för att det ska kännas lockande och att det ska hända lite 

mer. Då skulle flertalet faktiskt prova på att spela spelet, efter det skulle dock intresset falla 

och tillslut försvinna helt.  

Specifikt tilltalande element i kampanjen 

Själva bilden av asken och även när chokladen är synlig är tilltalande för grupperna. Vem som 

är avsändaren är tydligt, vilket uppfattas som positivt. Den starka kopplingen till jul och 

traditioner diskuteras återigen tack vare askens yttre och den känslan asken speglar. 

Enkelheten i utförandet av spelet är något som nämns av flera, det kräver inte så mycket tid 

och upplägget är ett enkelt och de förstår hur man ska spela. 

 

”Den känns julig” 

 

Vad kampanjen saknar 

När denna fråga ställs så svarar flera av grupperna med att vinsten var lite tråkigt, bara en stor 

ask. Här ses hellre andra former av vinster, dels sådana som kan vinnas varje dag, men även 

vinster veckovis. Detta motiveras med att det skulle fånga fler människor om det skedde fler 

tävlingar under den tid som kampanjen faktiskt fortgår på Facebook.  

Hur de vill förändra kampanjen 

Som tidigare diskuteras vinsten i denna tävling när denna fråga ställs till grupperna. Fler 

tillfällen att vinna, fler vinster och andra typer av vinster. Det talas även om införandet av 
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mindre askar med säsongsbetonade smaker och att gå ifrån den jultradition som Aladdin är så 

starkt förknippad med. Kanske erbjuda en liten rabatt för alla som deltar i spelet.  

 

”Jag skulle vilja bli överraskad lite mer” 

 

Deras förväntningar på Facebooksidan 

Alla fokusgrupper säger här nästan samma sak, inga höga förväntningar på Facebooksidan 

efter avslutad tävling, då intresset för facebook-sidan försvinner efter jul. De förväntningar 

som kan tänkas vara är erbjudanden med bra rabatter och roliga tävlingar, dock 

återkommande kring jul. Det nämns även att uppdateringar efter jul kan ses som störande och 

att de då väljer att ta bort sidan från deras Facebooksida. 

Förväntningar på produkten efter kampanjen 

Även här så är förväntningarna på asken inte särskilt stora. Aladdin är en så naturlig del av det 

svenska julfirandet och har sett likadan ut så länge att några större förändringar knappast 

förväntas.  

 

”Jag tror inte det är många som går in på en affär och säger,  

åh Aladdin vad är det? Det kanske man ska testa?!” 

 

Förra årets kampanj, vilken flera deltagare känt igen där en ny pralin skulle bytas ut genom en 

omröstning. Det är enda förändringen som hänt Aladdinasken på en väldigt lång tid och mer 

än så förväntas inte hända menar en grupp. 

4.3.2 Great Works – Absolut vodka, Absolut Greyhound 

Bland deltagarna så har ungefär hälften sett musikvideon och kände till samarbetet. Ingen 

hade tagit del av Facebookkampanjen, mycket på grund av den 25-årsgräns som råder på 

kampanjen. En deltagare berättade att det inte var förrän nu som hon förstod varför 

vodkaflaskan figurerade i slutet av den.  

Åsikter om idén bakom kampanjen 

Här är grupperna eniga om två saker. Denna kampanj är smart och gjord rätt i tiden med 

samarbetet Absolut Vodka, Swedish House Mafia och housemusik. Dessa tre kategorier som 

är starkt förknippade med Sverige just nu gör att många av deltagarna tycker att kampanjen 

känns väldigt modern och gjord vid precis rätt tillfälle.  
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”Väldigt integrerat budskap. Med Swedish House Mafia mixar du musiken,  

med Absolut Vodka mixar du drinken” 

 

Att kampanjen är så integrerad uppskattas även då typsnittet på de båda är detsamma, vilket 

gör det enhetligt. De nämner att Absolut Vodka alltid har så snygga annonser med bra bilder 

och snygga typsnitt, vilket de menar att denna kampanj också har. Kritiken däremot kommer 

dels i form av att åldersgränsen som Facebook satt är 25 år då den uppfattas som hög av vissa 

deltagare. De undrade över hur många i åldern 25 år som verkligen skulle sitta och mixa 

musik på Facebook och känner att en sådan aktivitet är mer passande för 15-åringar än någon 

på 25. 

     De spekulerar även i hur mycket publik som denna kampanj missar då flera länder har en 

alkoholgräns som är under 25 år, Sverige har 20 exempelvis. Några deltagare uppfattar 

introduktionsvideon som bitvis rörig och lång innan den börjar om igen. De känner att de 

skulle tappa intresset fort och stänga av. Vissa av deltagarna känner att de gärna skulle kunna 

tänka sig att testa drinken medan andra inte alls gör det. Överlag så uppskattas idén bakom 

denna kampanj. 

     Vissa grupper känner ett starkt intresse för denna kampanj och dess utförande. Dock 

känner vissa att det har varit väldigt mycket med gruppen Swedish House Mafia den senaste 

tiden, då de har figurerat på väldigt många platser under en kort tid och känner därför en 

mättnadskänsla på just dem. Vissa uttrycker sitt intresse för kampanjen just för den inte är 

typisk svensk och att de inte sett någon liknande kampanj förut. 

Specifikt tilltalande element i kampanjen 

Samarbetet mellan Absolut vodka och Swedish House Mafia är ett givande element som gör 

att kampanjen tilltalar flertalet deltagare i de olika grupperna. Videon som spelar i början som 

bland annat erbjuder in inblick i deras arbetsvardag är intressant för vissa. Exklusiva 

materialet när musiken jobbas fram var även intressant då detta har varit något som många 

inte kunnat ta del av tidigare.  

Vad kampanjen saknar 

Överlag så är de flesta grupperna nöjda med denna kampanj och hur den är genomförd. De 

har lyckats få med det mesta och den känns även exklusiv i den meningen att Swedish House 

Mafia inte gör så många samarbeten med andra varumärken.  
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Hur de vill förändra kampanjen 

Någon deltagare nämner att det skulle kunna finnas någon form av belöning för att de går in 

och mixar, att det efter genomförd mixning av musiken då kunde vara en liten tävling där den 

som får mest likes eller delningar belönas på något sätt. 

Deras förväntningar på Facebooksidan 

Fler samarbeten med både svenska samt internationella artister är något som fokusgrupperna 

gärna ser att de fortsätter med. Matcha artister med drinkar och drinktips är något som skulle 

förväntas av Facebooksidan.  

     I en av grupperna diskuteras hur bra det är att gilla Absolut Vodka på Facebook och om de 

verkligen vill skylta med att gilla ett spritmärke. Överlag tycker en av grupperna att de i 

kampanjen skulle fortsätter att matcha olika artister med drinkar och även se till att behålla en 

känsla av att det fortfarande är nytt och fräscht. 

Förväntningar på produkten efter kampanjen 

 För vissa så varken höjs eller sänks förväntningarna, för andra så kunde suget efter en drink 

göra sig lite påmind och att just testa Greyhounddrinken eller att göra den själv kunde vara av 

intresse. En deltagare berättar att hennes förväntningar blir högre tack vare väl genomförd 

reklamkampanj då det kan bidra till mer positiva associationer för varumärket. En annan 

deltagare nämner att förväntningarna redan var höga innan hon sett denna kampanj därför att 

Absolut Vodka är enligt henne den bästa vodkan och deras tidigare kampanjer har hållit hög 

klass.  

4.3.3 Åkestam & Holst – Pause ljud & bild, Santa Pause 

Ingen av deltagarna i samtliga grupper har sett denna kampanj tidigare, ingen är heller vän 

med Santa Pause på Facebook. 

Åsikter om idén bakom kampanjen 

De flesta tycker att idén är rolig och personlig, dock finns det en viss tvekan bland en del av 

deltagare om att en vän-relation på Facebook måste etableras. Detta råder det dock delade 

meningar om, vissa tycker att det är ett bra koncept för att kunna säkerställa ett fortsatt 

förhållande till användarna i framtiden. Eftersom användarna blir vän gör det att butiken till 

skillnad från andra gilla-sidor kan synas mer i användarens Facebook-feed med evenemang, 

rabatter och erbjudanden.  

Specifikt tilltalande element i kampanjen 

Att användarens vänner ser vad som händer i Facebook-flödet är en bra fördel för 

organisationen. Många gillade idén med att de själv kunde bestämma vilket pris de ville ha. 
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Det kan generera ett intresse hos andra som ser att en användare blivit vän med Santa Pause 

konstaterar en av deltagarna.  

Vad kampanjen saknar 

Det är otydligt hur många de går igenom, kollar de verkligen allt och vem väljer vilka som 

vinner är några funderingar. Kampanj inte uppfattas lite oseriös och att det känns mer som en 

plojgrej först.  

Hur de vill förändra kampanjen 

Att göra den tillgänglig för hela Sverige var ett förslag då de kan buda vinsterna men att de 

tror att denna kampanj är bra för en mindre publik.   

Deras förväntningar på Facebooksidan 

Att tävlingarna fortsätter, inte bara ämnat för julen, kanske utlottningar av saker med mera 

nämner en grupp. Att de fortsätter uppehålla samma typ av jargong i språket som de använde 

under Santa Pause tävlingen, även efter att de gått tillbaka till företagssidan. Annars kanske 

några tar bort butiken som vän påpekar en deltagare och fortsätter med att tycka att de inte 

behöver gå över till någon alltför seriös företagssida. De kan slänga upp lite sköna 

statusuppdateringar emellanåt, som en vanlig vän gör. Några deltagare i en av grupperna 

berättar att de troligen skulle ta bort Santa Pause efter att tävlingen är genomförd.  

Förväntningar på butiken efter kampanjen  

Att samma typ av känsla och jargong som genomsyrar kampanjen även ska finnas i butiken 

och bli väl omhändertagen vid besök. Lite glimten i ögat som en av deltagarna säger, vilket de 

tycker att kampanjen upplevs ha. I en av grupperna skulle samtliga fyra deltagare få större 

förväntningar på företaget efter genomförd kampanj och att om de vid besök i Stockholm 

skulle se butiken så skulle de inte tveka att göra ett besök.  

 

”Jag är kompis med den på Facebook” 

 

En av deltagarna i fokusgrupperna har faktiskt besökt butiken och känner att den inte alls 

stämmer överens med hur denna kampanj ser ut. Hon beskriver butiken som väldigt stilren 

och mycket svart och vitt i inredningen. Känslan här är mycket mer familjär och gemytlig, 

men det kanske är det butiken vill ha när det är jul. 

 

”Det är inte den känslan som uppstår när man besöker affären” 
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4.4 Lyckad kampanj enligt fokusgruppen 

Den kampanj som tilltalade publiken mest 

Två av grupperna sätter Santa Pause kampanjen som deras favorit medans de övriga två sätter 

Absolut Greyhound som favorit. Däremot nämns Santa Pause hos merparten som den mest 

innovativa kampanjen. 

     Santa Pause uppskattas av flertalet deltagare i fokusgrupperna tack vare dess enkelhet att 

delta, du väljer själv pris och samtidigt förlorar du inget på att vara med. Priset är dessutom 

mycket bättre än vad Aladdinspelet erbjöd. Själva konceptet med Santa Pause är dessutom 

nytt för många, till skillnad från övriga tävlingar där det är olika tävlingar eller att deltagande 

kräver en ”like” eller en ”delning”, detta uppskattades och kändes som nytänkande av flera 

deltagare.  

     Att Absolut valdes av två grupper motiverades med att den gjorde ett intryck som de andra 

kampanjerna inte lyckades skapa. Den känns intressantare i den mening att det är ett väldigt 

roligt koncept och kan locka till sig många människor på ett sätt som de andra kampanjerna 

inte riktigt kan nå upp till och lockar även de minst inbitna lyssnarna av housemusik.  

 

”Jag har inget större intresse för Swedish House Mafia,  

men det är ändå ett väldigt roligt koncept”  

 

Kampanjer som intresserar publiken 

Deltagarna tyckte att ett tydligt budskap är viktigt och en deltagare påpekar att det gärna bör 

vara integrerat, likt Absolut vodka och Swedish House Mafia samarbetet då den inte 

uteslutande bedrivs på Facebook. Vidare berättar samma person att utöver integrering bör den 

också vara personlig och stämma överens med varumärket.  

     Det egna personliga intresset styr så klart valet i huruvida du klickar in på en 

Facebookkampanj påpekar en av deltagarna och fortsätter med att nämna sitt intresse inom 

design. Innehåller en kampanj eller en reklam mycket design så föll det sig naturligt för denna 

att klicka sig vidare. Flera deltagare har pratat om att överflödet av kampanjer och spel på 

Facebook kan göra att det kan bli jobbigt när de är överallt i ens flöde. Känslan att bli på-

prackad kan bli väldigt påtaglig och det börjar bli uttjatat med spel och reklam från olika 

företag. En av deltagarna uttrycker en önskan om mer subtil reklam där avsändaren inte 

nödvändigtvis bör vara det första som syns. 

 

”Sen den här grejen med spel på Facebook känns som det har blivit så uttjatat”	    
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5. ANALYS 

Utifrån projektledarnas och publikens syn av kampanjerna kan vi med det empiriska resultatet 

se skillnader och likheter mellan dem. I analysen genomför vi kopplingar till teorikapitlet om 

virtuellt kampanjskapande, marknadsföring i sociala medier och technology-image 

expectancy gap. 

5.1 Vilka l ikheter och skil lnader går att finna mellan projektledarna och en viss 

publik i  deras uppfattningar av de utvalda kampanjerna? 

5.1.1 Aladdin, Pralinspelet 

Drivkraften i kampanjen ansåg projektledaren Ola Granfeldt var att de hade en rolig tävling, 

där publiken spelar för att vinna eller bara för att det är en kul grej. Att varumärket redan är 

känt och att många har en relation till den tog de fasta på genom att utmana publiken i deras 

kännedom om pralinerna och deras placeringar. När igenkänningsfaktorn är hög finns större 

möjlighet för en produkt att locka publiken med något fyndigt som är lätt att ta till sig 

(Westander, 2011, s. 18f). Tidigare kännedom om ett varumärke har i forskning kring sociala 

medier även noterats ha en betydande spelat roll för publikens vilja att sprida vidare 

information (Huang, m. fl, 2012, s. 44).  

     Aladdin och Pralinspelet fick överlag bra kritik från fokusgrupperna med ett smart upplägg 

och att de likt projektledaren ser kampanjen som en rolig idé men att vinsten inte känns 

tillräckligt motiverande. I kampanjen skapades en virtuell värld där publiken kan besöka 

asken och fånga deras intresse för produkten, dessutom är denna virtuella värld kombinerat 

med ett spel som ska engagera publiken (Solis & Breakenridge, 2009, s. 261). 

Fokusgrupperna upplevde dock spelet som lite väl statiskt och simpelt för att de ska vilja följa 

kampanjen. Vid ett tillfälle pratade de om att det skulle behövas en förändring ända in på 

produkten. 

     Mer underhållningsarbete från organisationen skulle vara bra för att göra organisationen 

mer tillgänglig. Exempelvis att de varje vecka utser en vinnare så att alla då får en ny chans 

att vinna i nästkommande vecka. Det blir en cliffhanger varje vecka och kan då uppstå ett 

intresse för publiken att återkomma till kampanjen (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 426). 

     Det bör tillföras något i spelet som får publiken att känna ett engagemang från 

organisationen sida. Istället för att utnyttja publiken i deras egna forum bör organisationen 

snarare visa publiken mer hänsyn genom att ge dem något mer i gengäld för att de deltar i 

spelet så att organisationen får ta del av publikens inflytande. Forskning har tidigare visat att 
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publiken inte vill känna sig utnyttjade i processen när de sprider vidare information (Dobele, 

m. fl, 2005, s. 149). 

5.1.2 Henrik Adenskog, Åkestam & Holst – Pause ljud & bild, Santa Pause 

Styrkan i denna kampanj anser projektledaren Henrik Adenskog är att publiken får en ”enkel 

morot” där en liten insats gav en stor belöning. Den här gången valde de att inte använda en 

strategi där organisationen skulle exponeras för användarens vänner med direkta budskap. 

Genom interaktionen som skapas mellan publiken och organisationen kommer dragkonceptet 

in där publiken själva kan välja hur mycket de vill involvera sig i organisationens Facebook-

sida. Här söker publiken själva upp information utan att organisationen behöver göra några 

påtryckningar för att få ut sitt budskap (Wilcox & Cameron, 2009, s. 331).  

     Genomgående fick kampanjen bra genomslagskraft hos fokusgrupperna och de kunde se 

att kampanjen kunde generera ett intresse bland deras vänner på Facebook om de blivit vän 

med Santa Pause. Till skillnad från projektledaren kände fokusgrupperna dock tveksamhet 

kring att organisationen skulle gå igenom användarens historik och bedöma den, vilket enligt 

dem inte ansågs vara en liten insats. Organisationerna måste veta vilka förväntningar publiken 

har (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 417).  

     Fokusgrupperna gillade idén som var rolig och personlig eftersom det gick att önska sig 

precis vad som helst och därmed bestämma sitt eget pris. Här engagerar sig publiken i 

kampanjen därför att informationen var värdefull och direkt användbar för publiken så att de 

ska vilja föra den vidare. Publiken delar här med sig av viktig information som de vill 

identifiera sig med (Ho & Dempsey, 2010, s. 1005). Den virala marknadsföringen här ger ett 

direkt värde för publiken där de inte behöver känna sig utnyttjade i processen när de sprider 

vidare informationen (Dobele, m. fl, 2005, s. 149). 

     Fokusgrupperna kunde däremot se kampanjen som aningen oseriös till en början, det var 

otydligt om de skulle gå igenom allas önskningar och vem som bestämde att önskningarna 

skulle gå i uppfyllelse. Tillfredställelsen mellan publik och organisation uppnås inte hela 

vägen här då publikens förväntningar om information inte finns tillräckligt tydligt från 

organisationens sida (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 417).  

     Organisationen svarade på önskningarna, även om de inte ansåg dem vara tillräckligt 

snälla. Detta engagemang ansågs viktigt för fokusgruppen då arbetet med kommunikationen 

inte slutade vid lanseringen av kampanjen. Utan att kampanjarbetet fortsatte så att publikens 

förväntningar tillfredställelses (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 421).  
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5.1.3 Nils Ekestrand, Great Works – Absolut vodka, Absolut Greyhound 

Styrkan i deras kampanj på Facebook anser projektledaren Nils Ekestrand främst har att göra 

med själva samarbetet Swedish house mafia och Absolut vodka där publiken genom deras app 

kan ta del av exklusivt material. Att de sedan har tagit fram en tjänst som har direkt koppling 

till bandets musik gör att publiken kan bli mer delaktig i kampanjen. De har tagit fram det 

unika med samarbetspartnern och gjort en presentation som känns ny och fräsch med denna 

nya typ av app där videoklipp används.  

     Fokusgrupperna visade ett stort engagemang för Absolut Greyhound och överlag tyckte de 

att den låg rätt i tiden med häftig videopresentation av kampanjen. Förståelsen för ny teknik 

gör att projektledarna kan bemästra nya kanaler och verktyg som dyker upp i de sociala 

medierna. Genom att organisationers varumärken ligger i framkant gör dem intressanta för 

publiken och kan då ta del av publikens inflytande (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 421). 

     Återkommande kommentarer var dock att introduktionsvideon var lång och rörig och att 

de inte tror på att 25-åringar väljer att sätta sig ner för att mixa en låt inne på Facebook, utan 

att en sådan aktivitet troligtvis tilltalar en 15-årig mer (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 417). 

En remixtjänst på Absolut Greyhound appen uppfattades alltså inte som genomtänkt för den 

svenska marknaden. Däremot trodde vissa av dem att tävlingsmomentet som användes i USA 

gör att kampanjen blir mer komplett. Den uppfyller då ett högre syfte för publiken när ett 

tävlingsmoment involveras som de kan dela med sig av till sina vänner (Solis & 

Breakenridge, 2009, s. 261). Publiken vill ha en belöning för att de deltar i en kampanj och 

delar med sig av den. (Solis & Breakenridge, 2009, s. 272). 

     I tidigare forskning har Lyx-klädesvarumärken tidigare kunnat använda sig av lyckad 

marknadsföring i social medier genom exempelvis applikationer som håller sina kunder 

uppdaterade om varumärket (Kim & Ko, 2012, s. 1480). Det är viktigt att organisationen ser 

till att arbetet med kommunikationen inte slutar vid lanseringen av tjänsten. Utan att jobbet 

fortgår så att publiken blir nöjd och att deras tillfredställelse säkerställs (Kazoleas & Teigen, 

2006, s. 421).  

     Positivt var även att kampanjen integrerades med olika kanaler som TV-reklam, Youtube 

och Facebook. Tidigare forskning pekar dessutom på att marknadsföring gynnas av samarbete 

med PR för att ge ett mervärde till en produkt eller tjänst genom integrerad 

marknadskommunikation (McKie & Willis, 2012, s. 851). 
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5.2 Vad anser projektledarna och en viss publik karaktärisera en framgångsrik 

kampanj på Facebook? 

5.2.1 Informantintervjuer 

Att förhållandet mellan publik och organisation vid kampanjarbete har förändrats är samtliga 

projektledare överens om vid intervjuerna. Från traditionella sändare-mottagare modellen har 

dialogen mellan publiken och organisationen underlättats efter Facebooks ankomst, vilket 

projektledarna upplever som en möjlighet för dem i sitt arbete (Holtz, 1999, s. 231).  

     De nämner realtidskommunikation och att vid lansering av en kampanj krävs det ett 

fortsatt arbete för att hålla den uppdaterad. ”The finishing line is the starting line”, vilket en 

av projektledarna menar är det nya sättet att arbeta med kampanjer. Detta arbete ger dem 

möjlighet att kommunicera med publiken, vilket i vissa fall gör att arbetet med en kampanj tar 

en mer redaktionell karaktär. Utformning och budskap är bara början på kampanjarbetet och 

det stora arbetet ligger i att följa kampanjens gång, då kampanjen är ”organisk” och växer i 

och med att publiken bearbetar kampanjen, vilket projektledarna anser är att föredra om den 

ska bli lyckad (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 426). 

     Två av projektledarna upplevde att det idag finns en mättnad på Facebook med för mycket 

information då flödet blivit allt för stort, vilket gör att publiken tröttnar. Idag tror de att alla 

händelser på Facebook inte är lika spännande och inte heller de tekniska lösningarna som tas 

fram. Enligt undersökningen Svenskarna och internet syns denna trend även där (Findahl, 

2012, s. 16).  

     För att intressera publiken menar projektledarna att kampanjen behöver tillföra dem någon 

form av nytta som antingen kan vara underhållning eller en användbar tjänst som förenklar 

deras vardag. Forskning har även framtonat att kampanjer behöver innehålla ett värde för 

publiken, då de inte vill känna sig utnyttjade i processen när de sprider vidare information 

(Dobele, m. fl, 2005, s. 149). 

     De nämner allihop att organisationer måste i sitt kampanjtänkande ta fram det som är unikt 

och ligger nära organisationen för att locka och agera till rätt publik. Att bara finnas till i ett 

socialt medium räcker inte. För att publiken verkligen ska involvera sig i en organisation 

måste organisationen driva kampanjen framåt och använda strategier som tilltalar publiken för 

att de ska vilja interagera med organisationen (Henderson & Bowley, s. 252f). 

     Att dela nyheter och videoklipp är även ett populärt sätt att få spridning på material enligt 

en av projektledarna. Forskning har visat att viktiga inslag för marknadsföringen av en 

kampanj idag är att ge publiken tillfälle att möta organisationen i en interaktiv miljö. En viral 
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video som uppmanar publiken till att dela eller interagera med den, bidrar till en effektivare 

övertalning hos publiken. Till skillnad från traditionell marknadsföring där publiken inte 

själva kan interagera med kampanjen (Huang, m. fl, 2012, s. 43f). 

     Strategin inom sociala medier är projektledarna överens om att den ska vara långsiktig och 

gärna följa en plan med planerade utskick under en längre tid. Viktigt är att inte gå ut med för 

mycket information eller trycka ner budskap i halsen på publiken, utan låta dem själva ta reda 

på vad organisationen gör. När publiken ges möjlighet att själva välja hur mycket de vill 

involvera sig i en organisations Facebook-sida så söker de själva upp information utan att 

organisationen behöver göra några påtryckningar (Wilcox & Cameron, 2009, s. 331).  

     När projektledarna siar om framtiden så har två av dem ganska negativa utsikter för 

Facebook som plattform men tror att den i framtiden har en central roll genom att publiken 

använder Facebook som sin digitala identitet. Den tredje tycker snarare att kampanjarbete 

fortfarande fungerar bra därför att den stora massan inte ligger lika mycket i framkant som 

branschfolket själva kan tro. De tror däremot alla att det blir svårare att sticka ut i mängden 

med allt som florerar på Facebook idag.  

     En av projektledarna pratar om att branschen smälter ihop många gånger och reklambyråer 

jobbar mer med PR och vice versa. Vilket troligtvis tyder på att det inte räcker med att bara 

skapa annonsbudskap idag, vilket även forskning tidigare visat. Med integrerad 

marknadskommunikation går det att kombinera reklamstrategier med taktiker inom strategisk 

kommunikation (McKie & Willis, 2012, s. 851). 

     De nämner att organisationer måste producera innehåll kring sina produkter och tjänster 

först. Exempelvis så tror de att tjänster som ”täck-reklam” kommer att vara allt vanligare. Du 

spelar ett populärt spel som är designat av en organisation eller ser ett TV-program som 

handlar om att handla mat för att visa upp en viss matbutik, möjligheterna är många. 

Marknadsföring gynnas av samarbete med PR för att ge ett mervärde till en produkt eller 

tjänst (McKie & Willis, 2012, s. 851). 

     För att kunna ta del av publikens förväntningar på Facebook försöker projektledarna hålla 

sig ajour med den tekniska utvecklingen. Viktigt är att själv vara aktiv i sin 

omvärldsbevakning för att skapa förståelse för den publik som ska nås, vilka ibland kan vara 

väldigt små och nischade. Genom att befinna sig där fansen rör sig och hur de delar med sig 

av material kan projektledare ta reda på vad som intresserar dem. (Solis & Breakenridge, 

2009, s. 272). Organisationen måste få publiken att förstå att de har lyssnat och förstår dem. 

Istället för att övertyga publiken om vad de ska gilla med organisationen så kan det vara bra 
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för dem att visa vad de gillar med den publik de kommunicerar med (Kazoleas & Teigen, 

2006, s. 417). 

5.2.2 Fokusgrupper 

Återkommande element i kampanjerna som uppskattades hos fokusgrupperna var personligt 

bemötande och igenkänning. Kändisar väcker intresse och bra samarbeten mellan olika 

varumärken uppskattas (Westander, 2011, s. 18f). Tidigare kännedom om ett varumärke har i 

forskning kring sociala medier även noterats ha spelat roll för publikens vilja att sprida vidare 

information (Huang, m. fl, 2012, s. 44). 

     Att det ska vara enkelt att förstå och humoristiskt är återkommande faktorer. I tidigare 

studier har framgångsrika faktorer i virala kampanjer varit fantasi, nöje och intriger för att 

engagera publiken (Dobele, m. fl, 2005, s. 146). Fokusgrupperna nämner att just humor och 

underhållning upplevs som motiverande. En kampanj behöver innehålla ett värde för 

publiken, då de inte vill känna sig utnyttjade i processen när de sprider vidare information 

(Dobele, m. fl, 2005, s. 149). 

     Kampanjer som kommunicerar och arbetar mer för publikens uppmärksamhet genom 

realtidskommunikation finner fokusgrupperna som positivt. Eftersom de då känner att denna 

kommunikation med organisationerna ger dem insikt om att organisationen arbetar för dem. 

Ansvaret ligger på organisationen så att de ska kunna tillmötesgå publikens förväntningsnivå 

(Kazoleas & Teigen, 2006, s. 416).  

     Subtil reklam uppskattas även när avsändaren nödvändigtvis inte behöver vara det första 

som syns. Det väcker nyfikenheten hos fokusgruppen och uppmärksammar dem på det som 

finns kring produkten och inte produkten i sig. Därefter kan de själva söka upp information 

utan att organisationen behöver göra större påtryckningar för att få ut sitt budskap (Wilcox & 

Cameron, 2009, s. 331). En andrahandskälla är att föredra, publiken drar sig till något skapar 

nyfikenhet och inte något som slängs i ansiktet på dem (Solis & Breakenridge, 2009, s. 89). 

     Integrerad marknadsföring ses som positivt, de deltar inte i något på Facebook bara för att 

de finns just där. Genom att bearbeta olika medier kan organisationen skapa en kännedom om 

dem, vilket kan leda till att publiken väljer att gilla organisationen på Facebook (Lapointe, 

2012, s. 286f). Fokusgrupperna vill själva bestämma vad de ska göra på Facebook och vill 

dela med sig av det som är av intresse för dem. Det som anses vara värdefullt eller användbart 

hos publiken har tidigare setts vara viktiga faktorer för att de ska vilja sprida informationen. 

När det är något som de anser vara bra och är något som de vill identifiera sig med (Ho & 

Dempsey, 2010, s. 1005).  
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6. Slutsatser 

Utifrån resultat och analys av informantintervjuerna och fokusgrupperna om de tre 

Facebookkampanjerna kan vi nu dra slutsatser kring våra frågeställningar. 

6.1 Vilka l ikheter och skil lnader går att finna mellan projektledarna och en viss 

publik i  deras uppfattningar av de utvalda kampanjerna? 

Aladdins kampanj Pralinspelet uppfattades av fokusgrupperna som positiv just för sitt spel 

och hur de kan engagera sig därigenom. Projektledarens syn överensstämmer här med vad 

publiken efterfrågar (Solis & Breakenridge, 2009, s. 261). Vi tror att kampanjen har varit 

framgångsrik mycket tack vare igenkännandet av produkten samt att framhäva det unika med 

produkten har gjort att de kunnat skapa något mer kring produkten i det nya mediet. Det 

långsiktiga arbetet med spelet tror vi även triggar publiken att delta och tror oss se en effektiv 

effekt av att använda spel- och tävlingsmoment (Solis & Breakenridge, 2009, s. 261). 

     Fokusgrupperna upplevde dock spelet som lite väl statiskt och simpelt för att de ska vilja 

följa kampanjen. Vi kan här se att engagemanget för produkten och kampanjen är låg och 

behöver mer för att engagera publiken. För att förbättra kampanjen nämner en fokusgrupp att 

det krävs en förändring ända in på produkten. Små Aladdinaskar var ett förslag, detta visar på 

en tydlig samförståelse då projektledarna själva även har pratat specifikt om att organisationer 

måste skapa något unikt just kring tjänsten eller produkten som gör att den säljs (Kazoleas & 

Teigen, 2006, s. 423f). 

     Samarbetet mellan Swedish house mafia och Absolut vodka är det som bär kampanjen. 

Här stämmer projektledarens syn på kampanjen överens med den publik vi träffat. Lite synd 

med denna kampanj var de juridiska begränsningar som alkoholvarumärken för med sig på 

Facebook. Fokusgrupperna tror däremot inte på att 25-åringar väljer att sätta sig ner och mixa 

en låt inne på Facebook, utan att en sådan aktivitet troligtvis tilltalar en 15-årig mer. 

(Kazoleas & Teigen, 2006, s. 417). 

     Lyx-klädesvarumärken har tidigare använt sig av marknadsföring i social medier genom 

exempelvis applikationer som håller sina kunder uppdaterade om varumärket (Kim & Ko, 

2012, s. 1480). Med tanke på att Absolut vodka som även dem är ett lyx-varumärke bör en 

applikation i det sociala mediet passa bra. Dock ansågs remixtjänsten på Absolut Greyhound 

appen inte som särskilt genomtänkt för den svenska marknaden men vissa av dem trodde att 

tävlingsmomentet som används i USA gör att kampanjen blir mer komplett. Den uppfyller då 

ett högre syfte för publiken när ett tävlingsmoment involveras som de kan dela med sig av till 

sina vänner (Solis & Breakenridge, 2009, s. 261). Publiken vill ha en belöning för att de deltar 
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i en kampanj och delar med sig av den. (Solis & Breakenridge, 2009, s. 272). Marknadsföring 

i sociala medier är beroende av att innehålla ett värde för publiken så att de inte ska känna sig 

utnyttjade i processen när de sprider vidare information (Dobele, m. fl, 2005, s. 149). 

     Vi tror att kampanjen fungerar mycket tack vare samarbetet mellan Absolut och Swedish 

house mafia och därav blir innehållet intressant för fans till Swedish house mafia. Samarbete 

med kändisar ger hög igenkänningsfaktor, vilket är en fördelaktig nyhetsvinkling för 

journalister när de ska skriva om organisationen och deras kampanj (Westander, 2011, s. 18f).  

     Santa Pause fick mycket bra kritik från fokusgrupperna eftersom publiken känner att 

organisationen arbetar för publiken och engagerar sig i dem. Genom en interaktion mellan 

publik och organisation används kan en publik själva välja hur mycket de vill involvera sig i 

organisationens Facebook-sida (Wilcox & Cameron, 2009, s. 331). En misstro fanns däremot 

då det lät för bra för att vara sant. Publiken visste inte om de skulle ta kampanjen på allvar 

och om organisationen verkligen skulle kolla upp varje användares Facebooksida. En av 

deltagarna i fokusgrupperna hade en relation till butiken och varumärket men kände inte igen 

dem alls i kampanjen. Deltagaren tyckte att den låg ganska långt ifrån dennes uppfattning av 

varumärket och butiken.  

     Kampanjen i sig fick ingen större spridning på Facebook men har blivit omnämnd i 

branschmedia vid tävlingsmoment inom branschen. Kampanjen är säregen och vi tycker att de 

har hittat på någonting fyndigt här (Westander, 2011, s. 18f). Projektledaren har själv sagt att 

ibland så är det slumpen som avgör om en viral kampanj blir succé. Vi tror att denna kampanj 

inte blir så synlig för publiken men att den med lite tur hade kunnat bli en bra snackis som 

folk skulle vilja söka upp och veta mer om. Vi är förvånade över att den inte blivit mer 

omtalad i media. 

      Att genomföra en kampanj som kan se oseriös ut och som inte motsvarar publikens syn på 

butiken kan bli ett problem. Att kommunicera på ett sätt som möter publikens förväntningar 

underlättar arbetet med att skapa en enhetlig bild av varumärket. Speciellt när samtliga 

projektledare pratar om att arbeta med organisationer så att de kommunicerar ut det som 

ligger nära företaget och deras image (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 417). 

     Publiken har inga högre förväntningar på Facebooksidan när det kommer till en sådan 

statisk produkt som Aladdinasken. Eventuellt kan rabatter och erbjudanden vara intressant 

lagom till jul. Det tyder på att om denna produkt ska kunna ta till vara på deras anhängare av 

Facebooksidan så är det inte värt att uppdatera dem försen det är säsong igen. Till och med så 

viktigt att användare annars kan överväga att ta bort Aladdin från deras Facebooksida när de 

väl börjar göra statusuppdateringar efter jul. Långsiktigt arbete krävs med andra ord där 



	   45	  

organisationen är strategisk med tidpunkten för sin kommunikation (Tench & Yeomans, 

2009, s. 188).  

     Absolut vodka däremot är en produkt som är mer föränderlig vad gäller smaker, drinkar, 

samarbeten och så vidare vilket gör att statusuppdateringar om dessa skulle vara intressanta 

enligt fokusgrupperna. Viktigt här blir att inte ha för mycket fokus på Absolut som 

alkoholprodukt då det nämndes i en av fokusgrupperna att det redan är osäkra på om de ville 

skylta med att gilla ett spritvarumärke. Facebook-sidan ska då se till att generera önskad 

information om det intresse som finns kring produkten, som musik och drinkar istället för om 

produkten i sig (Kazloeas & Teigen, 2006, s. 421f).      

     Hos Santa Pause Facebook-sida var det flera som gillade det vardagliga språket och 

humoristiska jargongen i deras kommunikation. Deras förväntningar på sidan skulle 

fortsättningsvis i så fall vara att organisationen skulle fortsätta med en humoristisk ton. Här 

var första gången som vi märkte att publiken såg fram emot att få reda på vad för mer 

roligheter de skulle få se av Facebooksidan. I tidigare studier nämns nöje som engagerande 

för publiken i en viral kampanj (Dobele, m. fl, 2005, s. 146). 

     Hos Pralinspelet ville fokusgrupperna se mer engagemang från organisationens sida där de 

agerar mer med publiken. Projektledarna pratar själva om vikten av realtidskommunikation, 

det är dock endast en av våra valda kampanjer som faktiskt tar till vara på denna möjlighet 

fullt ut, Santa Pause. Vi ser däremot att det krävs stora resurser för att kunna underhålla stora 

kampanjer, Santa Pause är relativt liten i detta fall. Har organisationen möjlighet så tycker vi 

att de ska ta till vara på möjligheten att agera med sin publik genom att bearbeta kampanjen 

aktivt medan den fortgår ”The finishing line is the starting line”. 

     Genomtänkta strategiska kampanjer som möter publikens förväntningar är vad som 

efterfrågas hos fokusgrupperna och vad som även förespråkas hos projektledarna. Vad vi kan 

se överensstämmer kanske inte publikens efterfrågan fullt ut. En remixtjänst intresserade inte 

våra fokusgrupper särskilt mycket och Aladdinaskens spel var för simpelt för att de skulle 

engagera sig tillräckligt (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 417). 

6.2 Vad anser projektledarna och en viss publik karaktärisera en framgångsrik 

kampanj på Facebook? 

Hos projektledarna och den publik som vi har undersökt ska en kampanj bidra med någon typ 

av nytta vilket kan vara i form av humor eller en användbar tjänst. Projektledarna poängterar 

vikten av intressant innehåll med bra kvalité med funktioner som underlättar publikens vardag 

eller där syftet är att underhålla publiken. För fokusgrupperna ska det vara enkelt att förstå 
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kampanjen samt underhållande för att engagera publiken (Dobele, m. fl, 2005, s. 146). En 

kampanj behöver innehålla ett värde för publiken, då de inte vill känna sig utnyttjade i 

processen när de sprider vidare information (Dobele, m. fl, 2005, s. 149). 

     Tidigare kännedom kring exempelvis en person som figurerar i kampanjen eller att 

varumärket känns igen från en integrerad marknadsföringskampanj bidrar till att publiken ska 

vilja ta del av en kampanj och vilja sprida den vidare (Huang, m. fl, 2012, s. 44). I 

kampanjerna uppskattades personligt bemötande och igenkänning hos fokusgrupperna. 

Kändisar väcker intresse och bra samarbeten mellan olika varumärken uppskattas (Westander, 

2011, s. 18f).  

     Kampanjer som kommunicerar och arbetar mer för publikens uppmärksamhet genom 

realtidskommunikation finner den undersökta publiken som positivt. Eftersom publiken då 

känner att denna kommunikation med organisationerna ger dem insikt om att organisationen 

arbetar för dem. Detta tror vi kan innebära att kampanjverksamheten i framtiden kommer att 

se annorlunda ut. Där utformning och budskap bara är början och det stora arbetet ligger i att 

följa kampanjens gång, som de säger så sker kampanjen ”organiskt” och byggs ut i och med 

hur publikens bearbetar kampanjen (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 426). 

     En av projektledarna pratar om att branschen smälter ihop många gånger och reklambyråer 

jobbar mer med PR och vice versa. Vilket troligtvis tyder på att det inte räcker med att bara 

skapa annonsbudskap idag. Fokusgrupperna hade dessutom större chans att vilja ta del av en 

kampanj om de sett den i andra medier. Integrerad marknadskommunikation bidrar alltså till 

att skapa fokus på organisationens Facebook-sida (McKie & Willis, 2012, s. 851). 

     De nämner att organisationer måste producera innehåll kring sina produkter och tjänster 

först. Exempelvis så tror de att tjänster som ”täck-reklam” kommer att vara allt vanligare. Du 

spelar ett populärt spel som är designat av en organisation eller ser ett TV-program som 

handlar om att handla mat för att visa upp en viss matbutik, möjligheterna är många. 

Marknadsföring gynnas av samarbete med PR för att ge ett mervärde till en produkt eller 

tjänst (McKie & Willis, 2012, s. 851). 

     Projektledarna nämner även att en kampanj ska vara personlig och inte för ”reklamig”. En 

video som är så pass häftig eller rolig att du vill dela den med en vän eller ett nyhetsklipp som 

engagerar, ”täck-reklam” som Nils Ekestrand kallar det (Solis & Breakenridge, 2009, s. 89). 

Vi tänker oss då att andrahandskällor som nyhetsartiklar eller webbaserat filmmaterial kan 

vara en väg att skapa en bra kampanj på, däremot måste innehållet bäras av den unika idén 

hos kampanjen (Kazoleas & Teigen, 2006, s. 423f).  
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     Genom att synas men inte skrika på Facebook tror vi kan vara en bidragande faktor att få 

publiken att vilja närma sig en organisation idag. Står det direkt vad organisationen gör på en 

annons blir de inte nyfikna. Vi tror att med enkla medel kan kampanjer få publiken att själva 

ta steget och närma sig organisationen, likt kampanjen med Santa Pause. 

     Denna subtila reklam uppskattades av fokusgrupperna där avsändaren nödvändigtvis inte 

behöver vara det första som syns. Det väcker nyfikenheten hos publiken och uppmärksammar 

dem på det som finns kring produkten och inte produkten i sig. Därefter kan de själva söka 

upp information utan att organisationen behöver göra större påtryckningar för att få ut sitt 

budskap (Wilcox & Cameron, 2009, s. 331). 

     Genom att befinna sig där fansen rör sig och hur de delar med sig av material så kan 

projektledare ta reda på vad som intresserar dem. Vi tror att de kan få publiken att reagera på 

kampanjer som har skapats specifikt för dem, det ger dem förståelse om att organisationen har 

tänkt till lite. En kampanj bör engagera publiken, vilket organisationer kan göra genom att 

först omvärldsbevaka sin publik och se vad som intresserar dem. Intressant och kvalitativt 

innehåll med genomtänkta strategiska kampanjer som möter publikens förväntningar är vad 

som efterfrågas hos fokusgrupperna och vad som även förespråkas hos projektledarna 

(Kazoleas & Teigen, 2006, s. 416). 

     Kampanjen bör se till publikens främsta intressen för att kunna engagera dem. En väl 

genomtänkt aktion på Facebook som ligger nära den organisation som företräds kan skapa ett 

gehör i sociala medier. Budskapet och händelsen ska vara så intressant för publiken att de vill 

sprida det vidare till sina vänner (Kotler, m. fl, 2008, s. 269).  

     En andrahandskälla är att föredra, publiken drar sig till något som skapar nyfikenhet och 

inte något som slängs i ansiktet på dem (Solis & Breakenridge, 2009, s. 89). Vem bryr sig om 

att en organisation lägger upp en annons vid sidan av din Facebookfeed när det är materialet 

som publikens vänner delar med sig av som de vill ha koll på. Detta material kan vara 

nyhetsartiklar som berättar om en kampanj och deras nya samarbete i en kampanj eller en 

video som sponsras av en kampanj (Kotler, m. fl, 2008, s. 764f).  

     Omvärlden är alltid större än organisationen själv, vilket är tydligt på Facebook idag. Enda 

anledningen till att en organisation finns till är därför att publiken behöver dem av en 

anledning och vill engagera sig hos de som kan uppfylla deras behov (Heath, 2006, s. 73). Vi 

ser att ett varumärke måste hitta sin väg ut till publiken genom att agera tillsammans med dem 

i olika kanaler och med mer än ett verktyg för att nå hela vägen fram till den större massan 

(Solis & Breakenridge, 2009, s. 46). 
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6.3 Praktiska tips 

• Engagera sig i publikens intressen och visa vilka värden som finns runt en 
produkt/tjänst. 

• Kampanjen bör växa organiskt och inte vara statisk, dra nytta av att interagera med 
publiken. 

• Humor får publiken att vilja komma tillbaka i mediet. 
 
 

• Kampanjen ska vara av nytta för publiken, publiken bör känna att kampanjen arbetar 
för dem. 

• Personligt bemötande och igenkänning underlättar, Humor och underhållning 
motiverar och  

• Intressant innehåll med hög kvalité engagerar. Tjänster med funktioner som 
underlättar vardagen kan få dem att bearbetar kampanjen dagligen.  

• Sprid kampanjen via andrahandsmedier som nyheter eller videoklipp. 
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7. Diskussion 

Vårt arbete med dessa tre Facebook-kampanjer har gett oss insikter kring viralt 

kampanjskapande och hur organisationer arbetar fram just deras lösning för att kunna möta 

publiken. Vi har förstått att organisationer inte bara kan berätta vad de har utan måste även 

kunna ge något av mervärde eller nytta som kan engagera publiken.  

     Gapet som finns mellan organisationer och publiken beror kanske även på hur 

kommunikationen bearbetas genom de två blocken marknadsföring och strategisk 

kommunikation. Med interagerade kommunikationslösningar kan organisationer genom att 

bearbeta olika medier bidra till att publiken interagerar med en organisation i sociala medier. 

Det handlar inte bara om att skapa den häftigaste kampanjen på mediet i sig då publiken 

genom andra medier påverkas att interagera med organisationen och därmed sett nyttan av att 

delta i kampanjen. 

     Vi tror att många organisationer dessutom behöver större resurser som underhåller 

kampanjen efter att den väl lanseras så att kampanjen ska spridas och bidra till att skapa ett 

engagemang. En kampanj ska idag inte vara statisk utan helst vara organisk som växer med 

publikens engagemang för den. Slutligen vill vi säga att vårt resultat gett oss en inblick i hur 

Facebook som plattform inte är så central som vi till en början trott. Externa sidor är de som 

vi tror kommer att få fortsatt största spridningen på Facebook, inte vilken Facebook-sida som 

gillas eller vilka kampanjer i annonsflödet som får folk att engagera sig.  

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att studera mer kring projektledarnas förutsättningar när de arbetar 

med en organisation. Utifrån våra slutsatser inser vi att en riktigt lyckad kampanj kräver 

mycket förarbete där organisationen behöver förstå vad publiken vill ha och var de rör sig. 

Genom att titta på hur arbetet med kampanjskapande ser ut och var resurserna går till, hade 

det varit av intresse att se hur gedigna omvärldsbevakningar och undersökningar inför en 

kampanj kan förändra slutresultatet. Det hade även varit intressant att undersöka om en 

kampanj får stora resurser för att hålla igång på Facebook. Troligtvis kan organisationen nå 

rätt publik och skapa något som gör att de blir sedda och väcks av en nyfikenhet när 

kampanjens material sprids.  
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BILAGOR 

Frågemanual informantintervjuer 

Namn  
Byrå  
Öppningsfrågor 
Vad arbetar du med nu? Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 
Hur definierar du dina arbetsuppgifter? 
Vad är det viktigaste inom ditt arbete som projektledare/konsult? 
	  
Inledningsfrågor 
Tycker du att kampanjarbetet förändrats över tid sedan Facebooks ankomst?  
På vilket sätt? 
Har den förändringen varit bra eller dålig? Utveckla? 
Stöter ni på några hinder i den typen av kampanjarbete? Vilka?  
Hur bearbetar ni de problemen? 
	  
Huvudfrågor 
Vad gör er kampanj ___________ intressant tror du? Varför? Utveckla? 
Hur arbetade ni med ___________ för att skapa en intressant kampanj på Facebook? 
Vilka strategier har varit de mest framgångsrika för er spridning av kampanjen? 
Vilka problem har ni stött på? 
Vilka faktorer anser du är bidragande för att en kampanj på Facebook ska lyckas? 
Vad tror du att publiken efterfrågar i en kampanj på Facebook? 
 
Vilka kampanjstrategier i sociala medier ses som mest framgångsrika enligt din byrå?  
Är det olika beroende på case? 
Hur arbetar byrån för att möta publikens förväntningar på Facebookkampanjer? 
Hur anser byrån att detta arbete genererar till att tillmötesgå publikens faktiska förväntningar? 
 
Känner du till några specifika faktorer med just pralinspelet som du tror påverkar publikens 
uppfattning av kampanjen? 
Tror du att kampanjen uppfattas olika beroende på om en tonåring hittar den eller om någon 
över 25 möter kampanjen? 
 
Avslutande frågor 
Hur tror du att kampanjarbetet kommer att utvecklas i framtiden? 
Vilket håll är branschen på väg mot? 
Kommer publiken avgöra kampanjutformningen eller kommer företagen köpa upp all ledig 
plats på Facebook?  
 
Har du önskemål om frågor till våra kommande fokusgrupper kring er kampanj? 
Har du tips på någon annan Facebook kampanj som du gillar? 
Något ytterligare du vill tillägga? 
 
Tack för intervjun! 
Ni kan följa vårt arbete på bloggen: www.ensocialuppsats.blogg.se 
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Frågemanual Fokusgrupper 

Inledande frågor 
Är ni användare av Facebook? 
Hur många av er är inne på Facebook dagligen? 
Hur många är inne minst en gång i veckan? 
 
Kampanj - Aladdin  
Har ni sett denna kampanj tidigare? 
Har ni tidigare spelat spelet? 
 
Pralinasken - Beskriver vad kampanjen går ut på och visar utseendet. 
Vad tycker ni om kampanjens upplägg?  
Om deras idé bakom kampanjen? 
Är kampanjen intressant för er? Hur menar ni då? Berätta vidare? Kan ni utveckla? 
Hur upplever ni kampanjen? Hur menar ni då? Berätta vidare? Kan ni utveckla? 
Finns det några specifika element i kampanjen som tilltalar er? 
Vilken känsla får ni av kampanjen? 
Finns det något med kampanjen som saknas för att ni ska bli intresserade? 
Hur skulle ni vilja förändra kampanjen om ni hade möjlighet? 
 
Kampanj Absolut greyhound 
Har ni sett denna kampanj tidigare? 
har ni gjort en låt på denna applikation? 
 
Absolut Greyhound - Beskriver vad kampanjen går ut på och visar utseendet. 
Vad tycker ni om kampanjens upplägg?  
Om deras idé bakom kampanjen? 
Är kampanjen intressant för er? Hur menar ni då? Berätta vidare? Kan ni utveckla? 
Hur upplever ni kampanjen? Hur menar ni då? Berätta vidare? Kan ni utveckla? 
Finns det några specifika element i kampanjen som tilltalar er? 
Vilken känsla får ni av kampanjen? 
Finns det något med kampanjen som saknas för att ni ska bli intresserade? 
Hur skulle ni vilja förändra kampanjen om ni hade möjlighet? 
 
Kampanj – Santa pause 
Har ni sett denna kampanj tidigare? 
Är ni vän med Santa Pause? 
 
Santa Pause - Beskriver vad kampanjen går ut på och visar utseendet. 
Vad tycker ni om kampanjens upplägg?  
Vad tycker ni om deras idé bakom kampanjen? 
Är kampanjen intressant för er? Hur menar ni då? Berätta vidare? Kan ni utveckla? 
Hur upplever ni kampanjen? Hur menar ni då? Berätta vidare? Kan ni utveckla? 
Finns det några specifika element i kampanjen som tilltalar er? 
Vilken känsla får ni av kampanjen? 
Finns det något med kampanjen som saknas för att ni ska bli intresserade? 
Hur skulle ni vilja förändra kampanjen om ni hade möjlighet? 
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Avslutande frågor 
Vilken kampanj tilltalade er mest? Hur menar ni då? Berätta vidare? Kan ni utveckla? 
Hur tycker ni att en kampanj på Facebook ska vara? Hur menar ni då? Kan ni utveckla? 
Några speciell inslag som ska ingå? 
Vilken egenskap är viktig hos en kampanj på Facebook för att ni ska bry er om den? 
Vilka budskap brukar fånga er uppmärksamhet på Facebook? 
 
Frågor från byråer 
Hur ser ni på vardagliga inlägg från företag som pratar direkt till er?  
Exempel: 
Hej! Vad tycker ni om det här? 
Kom och se våra nya snygga t-shirtar i vår webbutik! 
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Kampanjmaterial 

 

Kampanjmaterial


