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Abstract 

This study examines the view on successful and less successful campaigns, and which 

tools the PR and advertising industry implements to ensure satisfying results. It is 

based on interviews with project leaders working with public relations and advertising 

and also theories about communication campaigns and strategies. The results from 

this study shows that the PR and advertising industry assess campaigns based on the 

goals and aims that are set for each campaign. However the industry doesn’t always 

assess the campaign results, especially not when it comes to goals which intend to 

change behaviours and attitudes. Our research also emphasizes that the industry 

values good ideas when it comes to advertising, and consider it a factor for success.  
 

Keywords: campaign, success, assessment, public relations, advertising, 
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1. Inledning och vetenskapligt problem 
Näringslivet producerar och lanserar dagligen nya PR- och reklamkampanjer med 

varierad effekt. Det är en ständig kamp att leverera resultatrika kampanjer och få 

människor att anamma budskap och köpa produkter och tjänster. Men vad är 

egentligen en framgångsrik PR- och reklamkampanj enligt branschen? 

 

Den internationella forskningen om kommunikativa kampanjer i allmänhet är 

omfattande med stor innehållsmässig bredd. Det finns även svensk akademisk 

forskning kring kampanjer, dock är det svenska forskningsfältet mer begränsat. Både 

den svenska och den internationella forskningen handlar om såväl kampanjers 

upplägg som effekter. Inom PR- och reklambranschen genomförs vidare en mängd 

undersökningar och mätningar, främst av kampanjers effekter hos publiken och 

särskilt försäljningseffekter. 

 

Kampanjers resultat och effekter är givetvis viktiga kunskaper för företagen och kan 

mätas med hjälp av olika metoder, antingen av företaget självt, byrån, en konsult eller 

ett mätinstitut. Dessa utvärderingar och mätningar ställs mot de erfarenheter och 

riktlinjer som finns uppbyggda inom branschen i form av faktorer eller kriterier. 

Dessa kriterier rör hur man i planeringsstadiet ska utforma sin kampanj för att den ska 

bli så effektiv som möjligt.  

 

Utvärderingar av resultat och effekter går att analysera på olika nivåer. Den vanligaste 

nivån att analysera i praktiken är publiknivån. Här handlar det om att mäta publikens 

kunskapsnivå, attityd eller beteende efter att de tagit del av kampanjer. De 

publikmässiga kriterierna rör mätningar enligt kunskap → attityd → handling, det vill 

säga att publiken erhållit mer/bättre information och kunskap i ärendet, att den ändrat 

sin attityd till och syn på kampanjobjektet i linje med företagets påverkande syn och 

slutligen att publiken anammat budskapet och köpt varan eller tjänsten. Dessa nivåer 

samverkar på olika sätt för att få mottagaren dit kampanjskaparen vill. En annan nivå 

mäter målen och kontexten, där gäller det att bedöma hur målen uppnåtts och i vilken 

grad man lyckats nå sin målgrupp (eller målgrupper) samt om och hur hänsyn tagits 

till samhällskontexten. En tredje nivå avser produktionsmässiga faktorer. Denna nivå 
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analyserar de strategiska val och kreativa kriterier som använts och i vilken 

utsträckning de bidragit till ett gott resultat och framgång. 

 

På akademisk nivå har man visat begränsat intresse av att studera branschens egen syn 

på effekter, i mening av goda resultat och framgång. I vår studie vill vi därför 

kartlägga hur PR- och reklambranschen klassar en kampanj som framgångsrik eller 

mindre framgångsrik. Vi vill därmed undersöka vilka kriterier som branschen anser 

skapar en framgångsrik kampanj respektive mindre framgångsrik kampanj och om 

åsikterna skiljer sig yrkessamma emellan. Det sker genom intervjuer med 

kampanjskapare inom branschen om vilka kriterier de utgår från i en bedömning av 

vad som skapar framgångsrika kampanjer. Intressanta aspekter i detta arbete är att 

diskutera i vilken utsträckning mätningar faktiskt görs i praktiken och vilka kriterier 

branschen utgår från när de bedömer en kampanj. Hur viktigt är det ekonomiska 

försäljningskriteriet? Är kreativitet och originalitet ett verktyg för att nå framgång och 

är till exempel humor positivt eller negativt? Hur ser branschen på mediegenomslag? 

 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad PR- och reklambranschen anser vara 

en framgångsrik respektive mindre framgångsrik kampanj, samt hur den värderar mål 

och utvärdering av kampanjer.  

 

1.2 Frågeställningar  

1. Vilka krav och kriterier skapar en framgångsrik PR- och reklamkampanj?  

2. I vilken grad krävs mål- och målgruppsuppfyllelse och hänsynstagande till 

samhällskontexten? 

3. Vilken är branschens syn på originalitet och idéer som kriterier för en 

framgångsrik kampanj? 

4. Vilken vikt läggs vid försäljning? 

5. Hur ser branschen på mediegenomslag och diskussioner om kampanjer i 

massmedier och sociala medier? 
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1.3 Avgränsningar och disposition 

Vi vill studera PR- och reklambranschens syn på framgångsrika/mindre 

framgångsrika kampanjer och har avgränsat oss till att genomföra åtta intervjuer i 

Örebro. I vår studie har respondenterna fått svara på frågor rörande några specifika 

kriterier, så som humor, kreativitet och mediegenomslag. Det finns en mängd andra 

kriterier som kan ligga till grund för en resultatrik kampanj. I och med studiens 

begränsade omfång fanns dock varken tid eller möjlighet att diskutera varje specifikt 

kriterium. Då intervjuerna inleddes med en öppen fråga kring vad respondenterna 

anser vara framgångsrikt/mindre framgångsrikt hade de möjlighet att själva lyfta fram 

kriterier som vi inte fokuserat på i de följande frågorna. 

 

Denna uppsats inleds med en redogörelse för ett antal forskningsartiklar och studier 

som ligger till grund för vår undersökning. Detta följs upp med relevanta teorier för 

vårt forskningsområde. Därefter redovisas vårt tillvägagångssätt och vårt material. 

Resultatet presenteras i en temamässigt upplagd disposition som besvarar studiens 

frågeställningar och sedan diskuteras våra resultat i förhållande till tidigare forskning 

och teorier. Avslutningsvis finns en sammanställning av våra slutsatser samt förslag 

på framtida forskning. 
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2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras sju vetenskapliga artiklar och en uppsatsstudie som rör 

kampanjer och reklam ur olika synvinklar. Avsnittet inleds med en karakterisering av 

forskningsfältet, följt av artiklar som handlar om kriterier och effekter.  

 

Forskningsområdet gällande detta ämne är väldigt brett och det har förekommit både 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar. Något som dock tycks vara begränsat är 

den svenska forskningen, de flesta studier utgår från USA eller andra delar av 

västvärlden. Vi har också lagt märke till att det saknas forskning kring vad som är en 

framgångsrik kampanj. I Henderson Britts (2000) artikel har frågan diskuterats och i 

Holmström och Ögren (2004) görs det tydligt att olika aktörer anser olika kriterier 

vara viktiga. Övriga artiklar handlar till stor del om strategisk kommunikation och hur 

man bör lägga upp en kampanjplan. Flera författare drar slutsatser kring vilka 

komponenter som kan bidra till att en kampanj blir framgångsrik. En författare menar 

att humor är positivt att använda (Eisand 2008) medan ett par andra menar att 

kampanjen måste förstås i den sociala kontexten (Vander Bergh & Stuhlfaut 2006).  

 

Nedan presenteras dessa olika artiklar. De ger alla en förståelse för olika infallsvinklar 

och perspektiv som finns vid såväl skapande som utvärdering av kampanjer, något 

som är av intresse vid denna studie. Det som till stor del saknas och som vi vill 

undersöka närmare, är vilka kriterier som branschen anser vara viktiga för att klassa 

en kampanj som framgångsrik.   

 

2.1 Kriterier för en resultatrik kampanj 

van den Putte undersöker i artikeln What Matters Most in Advertising Campaigns? 

(2009) reklamkampanjers effekter. Han studerar reklamkampanjers strategier, 

kostnader och kunders tidigare beteenden och handlingsmönster. Detta för att kunna 

dra slutsatser kring hur kampanjer får störst genomslag för sin satta budget. van den 

Puttes urval består av 40 kampanjer och han skickade ut enkäter till 1200 personer för 

varje kampanj. Med hjälp av teorier kring brand recall, campaign recall, campaign 

appreciation, previous behaviour och purchase intention kom han fram till att 

analyser av tidigare köpbeteenden är av större vikt för stora företag än att lägga 
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pengar på omfattande annonsering.  

 

Även Henderson Britt försöker i sin artikel Are So-called Successful Advertising 

Campaigns Really Successful? (2000) kartlägga vad som utgör en lyckad kampanj. 

Han har likt van den Putte studerat kampanjer, närmare bestämt 135 kampanjer från 

40 olika reklambyråer för att kunna undersöka detta. Kampanjskaparna har skickat 

material från sina kampanjer och även redogjort för vad de ansåg vara de mest 

lyckade delarna. Detta blev Henderson Britts grund för undersökningen och han 

utvecklade även fyra kriterier som han utgick från i sin analys. Han ville ta reda på 

vilket deras huvudbudskap var, vilken publik budskapet skulle nå, med vilka avsedda 

effekter, samt hur man i efterhand skulle mäta framgången (Henderson Britt 2000). 

 

Henderson Britt kom fram till att 64 % uppfyllde de tre första kriterierna, alltså att de 

var tydliga i att formulera sina budskap, sin publik och sina avsedda effekter. Den 

sista punkten, det vill säga att ha en plan för hur man skulle mäta framgången, 

uppfylldes av mindre än 1 %. Henderson Britt kom även fram till att många 

reklambyråer inte visste om kampanjen var lyckad eller inte. De kunde heller inte 

bevisa eller redovisa resultat som tydde på att kampanjen var lyckad. De flesta byråer 

satte inga mål för sin kampanj, vilket ledde till att byråerna inte visste om deras 

kampanj i själva verket var framgångsrik (Henderson Britt 2000). 

 

Hur man klassar en kampanj som framgångsrik beror dock på vilka kriterier man 

utgår från, enligt Holmström och Ögren (2004). Deras studie visar att olika branscher 

använder sig av olika kriterier.  

 

Guldägget är priset som sedan 1961 har delats ut för mest kreativa insatser inom 

reklambranschen. Reklamtävlingen handlar alltså endast om kreativitet och tar inte 

hänsyn till försäljning eller effektivitet. Holmström och Ögren har i sin studie Värdig 

vinnare? - En studie av ett Guldägg (2004) studerat Vichy Nouveaus 

promotionkampanj från 1998. För att utföra studien har de valt två kvalitativa 

metoder, dels en förenklad retorisk bildanalys och dels en analys av bildens 

utformning där de också kommenterar bildens sätt att övertyga via ethos, logos och 

pathos. De har också gjort en lättare textanalys och utöver det genomfört 
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fokusgruppsintervjuer samt intervjuat två representanter från Vichy Nouveau 

(Holmström & Ögren 2004, s. 79-83). 

 

En slutsats de kunde dra efter att ha genomfört fokusgruppsintervjuerna var att den 

allmängiltiga uppfattningen är att rolig reklam är bra reklam. De flesta ansåg också att 

det var viktigt att reklam är informativ. De äldre grupperna var mer negativt inställda 

till reklam, jämfört med de yngre grupperna som tyckte att kryptisk reklam, där 

publiken får tänka själva, var bra. Målet med kampanjen var att få bort Vichy 

Nouveaus stämpel som “yuppievatten”. Enligt denna studie förstärkte man snarare 

den bilden genom att ha en exklusiv layout på annonserna med till exempel bilder på 

välklädda affärsmänniskor. Man missade således målgruppen som var trendiga 18-35-

åringar som bodde i en storstad. Studien drar också slutsatsen att man genom att 

endast porträttera män i annonserna missar att tilltala halva målgruppen, det vill säga 

kvinnorna. De äldre grupperna i studien trodde att målgruppen var människor mellan 

25 och 40 år, medan de yngre grupperna trodde att annonserna vände sig till 

människor mellan 20 och 30 år (Holmström & Ögren 2004, s. 88-94). 

 

Enligt Vichy Nouveau var kampanjen lyckad och den vann flera priser utöver 

Guldägget. Företaget ökade sin försäljning, vilket Persson anser vara ett kriterium för 

vad som är en lyckad kampanj (1993 i Holmström & Ögren 2004, s. 95). 

 

Att Vichy Nouveau vann Guldägget hade alltså inte behövt betyda att kampanjen var 

framgångsrik på alla plan eller enligt alla. Kriteriet för att vinna Guldägget är att 

annonserna och kampanjmaterialet ska vara kreativt. Det handlar som sagt inte om 

försäljningssiffror eller ökad igenkänning. Huruvida kampanjen ska anses vara 

framgångsrik eller ej beror alltså på hur man definierar en lyckad kampanj. För 

Guldägget tycks kriteriet vara kreativitet. Persson (1993 i Holmström & Ögren 2004, 

s. 95) och Vichy Nouveau tycks anse att även ökade försäljningssiffror är ett 

kriterium för en lyckad kampanj. 
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2.2 Idéer och kreativitet i kampanjer 

Vander Bergh och Stuhlfaut vill i artikeln Is Advertising Creativity Primarily an 

Individual or Social Process (2006) ta reda på hur och varifrån kampanjskapare får 

sina kreativa idéer och hur de illustrerar dem. Det handlar alltså om att belysa 

kreatörernas källor och metoder. För att få svar på detta har författarna valt att 

intervjua nyckelpersoner som stått bakom de mest framgångsrika kampanjerna det 

senaste decenniet. Som teori använde de Mihaly Csikszentmihalyidas (1988) 

forskning om sociala system. Med hjälp av hans teori kom man fram till att den 

kreativa processen är mer komplex än vad som tidigare framkommit och att den måste 

förstås inom ramarna för sin sociala kontext (Vander Bergh & Stuhlfaut 2006). 

 

Sison undersöker till skillnad från Vander Bergh och Stuhlfaut ett specifikt fall. I sin 

studie Creative Strategic Communications: A Case Study of Earth Hour (2013) 

redovisar han den strategiska kommunikationen bakom Earth Hour och hur 

kampanjen har utvecklats från en lokal tillställning till en global sådan. Hon lyfter 

också frågan kring vilka som varit kampanjens nyckelelement och hur dessa förändrat 

attityder och handlingar hos publiken. Denna fallstudie genomfördes med hjälp av 

intervjuer och analyser av hemsidor och medierapportering. Artikeln grundar sig i 

bland annat teorier kring strategisk kommunikation, evenemang samt “framing”. 

Resultatet från undersökningen visar att sociala medier hade en viktig roll i 

spridningen av kampanjens budskap. Detta ledde till ökad kunskap och handling hos 

publiken. Ytterligare något som bidragit till kampanjens stora genomslag är dess 

positiva budskap att individen kan påverka, vilket hen inte alltid kan. Men genom att 

påstå det så ökar chansen till handling hos publiken. Kampanjen byggde även upp ett 

varumärke kring Earth Hour, vilket skapade igenkänning hos publiken (Sison 2013).  

 

Eisend behandlar ett annat kriterie, det vill säga humor. I artikeln A Meta-analysis of 

Humor in Advertising (2008) sammanställer han tidigare forskning och statistik 

rörande reklam och humor. Eisends undersökning syftar till att svara på frågor kring 

relationen mellan reklameffekter och humor. För att svara på dessa frågor har 

författaren gjort en kvantitativ metaanalys. Han använde 54 olika vetenskapliga 

artiklar från 1960 - 2006 i sin undersökning. Han kom fram till att det finns 369 
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samband mellan humor och reklam (Eisend 2008).  

 

2.3 Medier och kanaler i reklam 

I artikeln Grabbing Attention: the Importance of Modal Density in Advertising (2010) 

jämför White traditionella medier med nya sådana. Artikeln bygger på Rodney Jones 

teorier om vad som engagerar och vad som drar uppmärksamhet samt Sigrid Norris 

begrepp modal denisity. Med hjälp av en semiotisk analys och en “modal structure 

analysis” tolkar också författaren Lord Kitcheners poster från 1914. Han visar på att 

affischens layout fortfarande fungerar som mall för effektiv kommunikation. White 

kommer också fram till att Nya Zeelands armé använder konvergerande medier för att 

nå större effekt. Han menar att en multimodal diskursanalys bidrar till att förstå och 

bedöma kampanjers framgång (White 2010).  

	  

2.4 Reklamkampanjer och samhällskontext 

Cho avser i sin artikel The Geography of Political Communication: Effects of 

Regional Variations in Campaign Advertising on Citizen Communication (2011) 

undersöka hur ändringar i kampanjmaterial påverkar den vardagliga 

kommunikationen i lokala samhällen. För att kunna göra detta har man undersökt två 

olika New Jersey-medier, där kampanjmaterialet inför presidentvalet år 2000 skiljde 

sig till viss del. Författaren kommer fram till att kampanjmaterialet påverkar hur 

invånarna tar till sig och tolkar situationen inför valet. Det påverkar också invånarnas 

interpersonella samtal. Han kommer fram till detta med hjälp av teorier kring 

interpersonella samtal och den kontext som de verkar inom.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Detta avsnitt inleds med en förklaring av begrepp som används i denna studie. 

Därefter följer en presentation av de övergripande teorierna, diffusionsteorin, 

kampanjteori, övertalnings- och påverkansstrategier samt intresseskapande strategier. 

Sist kommer två konkreta teorier, encoding/decoding samt sense-making. 

Avslutningsvis förs en diskussion kring teoriernas relevans för vår studie.  

 

3.1 Begrepp 
Nedan följer en beskrivning av de begrepp som ligger till grund för denna studie. 

 

3.1.1 Kampanj 
Forskningsfältet för kampanjer är brett, särskilt internationellt sett. Den 

angloamerikanska forskningen dominerar fältet och grundar sig i en rad olika teorier, 

främst socialpsykologiska (Larsson 2014, s. 141).  

 

Det finns många sätt att definiera en kampanj, då olika teoretiker lägger vikt vid olika 

perspektiv. En bred definition som ofta används inom forskningen härstammar från 

Rogers och Storey (1987) som lyder 

 

(1) a campaign intends to generate specific outcomes or effects (2) in a 

relatively large number of individuals, (3) ususally within a specified period of 

time and (4) through an organized set of communication activities.  

 

Det handlar alltså om en samlad aktivitet för att påverka en viss grupp mottagare med 

homogena och massinriktade metoder (Larsson 2014, s. 141).  

 

Rice och Atkin baserar sin definition av begreppet kampanj på Rogers och Storey, 

men understryker att det handlar om att arbeta mot ett mål som vanligtvis ska 

resultera i ickekommersiella fördelar för publiken, både på individ- och samhällsnivå. 

Enligt Rice och Atkin bör en kampanj ha ett medierat budskap som skickas ut i flera 

kanaler under en begränsad tid (Rogers & Storey 1987, Rice & Atkin 2013, s. 3). 
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3.1.2 Kriterium 
Nationalencyklopedin definierar ett kriterium som ett medel eller verktyg för 

bedömning (Hermerén, hämtad 2014-11-27). Vi har i studien utgått från denna 

definition av begreppet och vi har även förklarat begreppet utifrån NE:s definition när 

vi intervjuat projektledarna. 

 

3.1.3 Varumärket 
Rita Mårtenson lyfter fram att de flesta marknadsförare i Storbritannien beskriver 

varumärke som produkten i kombination med förpackningen och mervärden. Hon 

menar att produkten utgör en central del av varumärket men att det även finns andra 

viktiga delar som påverkar målgruppens intryck av det. Hon menar vidare att det i 

verkligheten är svårt för målgruppen att skilja på vad de baserar sitt köp på, kunden 

köper helheten som alltså är en kombination av produkten, förpackningen och 

mervärdet. Mervärden definierar hon som de associationer som målgruppen har till 

varumärket (Mårtenson 2009, s. 57-58). Ett starkt varumärke kan förändra 

upplevelsen av en produkt eller tjänst och göra kunderna villiga att betala extra. Då 

motgångar framkommer i ett starkt varumärke kan ett sådant enklare återhämta sig än 

ett nytt eller svagt varumärke (Mårtenson 2009, s. 58-59).  

 

Företag som vill åt ett starkt varumärke måste ha en tydlig varumärkesidentitet, det 

vill säga en tydlig bild kring vilka associationer man vill att målgruppen ska få i 

relation till företaget i fråga. Målgruppens mervärde bestäms och utvecklas alltså till 

viss del av företaget, baserat på vad de vill uppnå (Mårtenson 2009, s. 58-59). 

 

3.2 Diffusionsteorin 

Rogers diffusionsteori är en utveckling av Lazarfelds och Katz tvåstegshypotes och 

har bidragit till ett modernare nätverkstänkande (Larsson 2008, s 50). Teorin söker 

förklara hur innovationer inom idéer, budskap och rön sprids över tid genom olika 

kanaler och bland deltagare i sociala grupper (Rogers 1995, s. 5). Teorin understryker 

också att det krävs tid för att påverka och att den medierade kommunikationen har 

olika betydelse i olika faser av spridningen. Störst vikt har den medierade 

kommunikationen under den period då budskapet når publiken, medan den personliga 
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kommunikationen är viktigare när budskapet ska accepteras av publiken. Även om 

vissa forskare säger emot denna tes så är detta något som ofta framkommer vid analys 

av kampanjer. Det finns också teorier som menar att medier och social interaktion kan 

samverka för att ha inflytande på folks uppfattningar och åsikter (Larsson 2008, s. 

50). Rogers beskriver the innovation-decision, att det finns fem steg som en individ 

går igenom från det att hen tar del av innovationen tills dess att hen bekräftar den. 

 

1. Kunskap: När individen exponeras för innovationen för första gången. 

2. Övertygande: Då individen skapar en åsikt kring att innovationen är av värde 

alternativt inte av värde. 

3. Beslut: När individen bestämmer sig ifall hen ska ta till sig innovationen eller 

inte. 

4. Tillämpning: När individen använder sig utav innovationen. 

5. Bekräftelse: När individen till fullo använder innovationen, alternativt beslutar 

sig för att inte använda den (Rogers 1995, s. 162). 

 

3.3 Kampanjteori 

Rice och Atkin belyser i sin bok Public Communication Campaigns flera steg som är 

viktiga vid kampanjplanering. Nedan redogör vi för dessa och kompletterar med 

Mårtensons förklaring av begreppen mål och kreativitet. 

3.4.1 Bestämma målgruppen och utforma kampanjen 
Som ett första steg i kampanjplaneringen anser Rice och Atkin att man bör göra en 

föranalys och på så sätt ta reda på möjligheter och begränsningar, samt vad man vill 

uppnå med vilken publik. Den publik man riktar kampanjen till är alltså målgruppen. 

Målgruppen består av två delar, dels en huvudgrupp som kampanjens budskap primärt 

är anpassat efter och dels en undergrupp som kampanjen också ska kunna verka på. 

Genom att anpassa kampanjens innehåll, utformning, stil och kanaler kan kampanjen 

nå även undergruppen och därmed få större effekt (Rice & Aktin 2013 s. 5).  

 

3.3.2 Utforma budskapet 
Rice och Atkin påpekar att kampanjer antingen kan verka främja eller avskräckande. 

Kampanjer som syftar till att förändra ett negativt beteende använder, enligt Rice och 
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Atkin, ofta rädsla för att belysa problemet och därmed försöka uppnå en förändring. 

Dock påpekar de att detta inte nödvändigtvis är det mest effektiva sättet då det kan få 

en antieffekt. De menar vidare att positiva framställningar kan motivera och 

uppmuntra publiken att vilja förändra det negativa beteende och därmed vara mer 

effektivt (Rice & Atkin 2013, s. 8).  

 

Utformningen av budskapet involverar såväl strategiska val som kreativa och 

stilistiska sådana. Rice och Atkin lyfter fram fem kriterier som ett budskap kan utgå 

från. Det första kriteriet är trovärdighet, att visa på kunskap och välgrundade 

argument. Budskapet bör dessutom vara engagerande och ha en attraktiv utformning. 

Genom att utforma ett budskap som är relevant för mottagaren så kan budskapet få ett 

bättre genomslag. Det bör även vara lätt att förstå och formuleras på ett tydligt sätt. 

För budskap som ska övertyga mottagaren att förändra ett beteende, rekommenderar 

Rice och Atkin att budskapet är motiverande (Rice & Atkin 2013, s. 9). 

 

3.3.3 Välja kanaler 
När det handlar om att sprida kampanjers budskap menar Rice och Atkin att 

kampanjskapare fortfarande främst använder sig av traditionella sändnings- och 

tryckkanaler som även sänder public service-meddelanden och nyheter. De menar 

även att kampanjskapare utgår från de mönster som målgruppen har gällande 

användning av kanaler. Valet av kanaler grunder sig i en del olika kriterier, bland 

andra interaktivitet, som ger målgruppen chans till dialog. Andra kriterier rör till 

exempel ekonomi, det vill säga att anpassa valet av kanaler efter kampanjens budget, 

eller tillgänglighet, alltså att det ska vara lätt att sprida budskapet till mottagarna i de 

valda kanalerna (Rice & Aktin 2013, s. 10). 

 

3.3.4 Utvärdera kampanjen 
Enligt Rice och Atkin kan man göra olika typer av mätningar, som rör olika delar av 

kampanjen. Man kan dels mäta processen och dels effekterna efteråt. De menar även 

att kampanjer som syftar till att förbättra kunskapen hos målgruppen är den mest 

effektiva typen av kampanjer. Det är svårare att uppnå attitydförändringar och än 

svårare att uppnå beteendeförändringar och handling (Snyder & LaCroix 2013 i Rice 

& Atkin 2013, s. 13). 
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3.3.5 Mål 
Mårtenson förklarar att företag bör fastställa mål på olika nivåer i företaget. Det kan 

handla om vilken typ av verksamhet som företaget bedriver, till hur man ska förhålla 

sig till konkurrenterna. Hon menar att framgångsrika företag ofta arbetar med en 

attraktiv vision som hon fortsättningsvis menar både motiverar de anställda och 

underlättar beslut i företaget. Företagets visioner kan användas för att formulera mål, 

något som Mårtenson anser vara viktigt ha (Mårtenson 2009, s. 361-363). Även om 

man har en övergripande vision så är det viktigt att sätta mål som berör företagets 

strategi och marknadsföring (Mårtenson 2009, s. 364). Målen bör röra företagets egen 

överlevnad snarare än att vara konkurrensinriktade. Detta baserar hon på en studie 

som visade att företag som främst satte mål för att få fler marknadsandelar lyckades 

sämre än företag som satte lönsamhetsmål (Mårtenson 2009, s. 363). 

 

3.3.6 Kreativitet 
Kampanjer bör ha hög kvalité på det kreativa arbetet, skriver Mårtenson. Hon citerar i 

samband med detta David Ogilvy “Unless your advertising is built on a BIG IDEA it 

will pass like a ship in the night”. De utvecklar sitt resonemang genom att påstå att 

kampanjer med bristande kvalité kan göra större skada än nytta och att de därför inte 

bör släppas alls. Mårtenson lyfter fram resultat från olika studier som visar att om ett 

företag ökar sin reklam med 10 % resulterar det i en genomsnittlig ökning på 1,4 % 

vad gäller försäljningen. Hon menar vidare att man genom ökad kvalité på reklamen 

kan öka den genomsnittliga försäljningen till 3,9 %. Slutsatsen är kampanjer med hög 

kvalité är 178 % mer försäljningseffektiva än en genomsnittlig reklamkampanj. 

Mårtenson poängterar alltså att den genomsnittliga kampanjen inte nödvändigtvis är 

vinstgivande (Mårtenson 2009, s. 388).  

 

Mårtenson för också en diskussion kring begreppet kreativitet. Hon menar att i denna 

kontext, det vill säga inom PR- och reklam, behöver kreativitet fylla en funktion. I 

vanliga fall handlar det om originalitet eller värdeskapande, men inom PR- och 

reklam bör kreativitet även lösa en kommunikationsuppgift. Detta innebär en 

begränsning för vad som kan anses vara kreativt för de verksamma i branschen 

(Mårtenson 2009, s. 390). 
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3.4 Övertalning och påverkan 

Övertalning och påverkan har använts som en strategi sedan antiken (Larsson 2008, s. 

171) och det finns flera modeller för hur information och kommunikation påverkar 

publiken och individer. AIDA (attention-interest-desire-action) är en känd modell 

som pekar på de olika steg som kan följa när publiken får ta del av information. 

Senare har även ett S lagts till som ett slutskede i modellen. AIDAS innebär alltså att 

publiken i efterhand ska känna satisfaction, eller tillfredsställelse, när de tagit del av 

hela kampanjen (Larsson 2008, s. 172). En annan etablerad teori är McGuires 13-

stegstrappa Information Processing Theory. De tretton stegen är:  

 

 

För att publiken ska kunna påverkas krävs det att publiken består av rationellt 

tänkande individer som besitter hög grad av medvetenhet. Både AIDA-modellen och 

McGuires trappa menar att det är en inlärningskedja, som resulterar i ett önskat 

beteende. Det är en process som ser ut på detta sätt: kunskap → attityd → handling 

(Larsson 2008, s. 173). 

 

Processen kan se ut på olika sätt. Den första processen utgick från att publiken får 

kunskap och sedan förändrar sin attityd, medan en annan process, som även den 

mynnar ut i att publiken utför en handling, bygger på publikens tidigare attityder. Den 

tidigare attityden och de underliggande värderingarna bekräftas med kunskap och 

leder till att publiken utför en handling. Processen ser då ut såhär: attityd → kunskap 

→ handling (Larsson 2008, s. 173). 

  

7. kunskapsintag 

8. attitydförändring 

9. informationssökning 

10. beslut 

11. handling 

12. förstärkning av beslut 

13. konsoliderat handlande (McGuire 1989 i Rice & 

Atkin 2013, s. 133)  

1. exponering 

2. uppmärksamhet 

3. intresse 

4. förståelse 

5. kognitiv anpassning 

6. inlärning 
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En annan process, som grundar sig i teorier om socialt lärande, menar att en 

beteendeförändring bidrar till att öka kunskapen. Denna process är vanlig i bland 

annat hälsokampanjer, och ser ut på detta sätt: handling → attityd → kunskap 

(Larsson 2008, s. 173). Denna process är lik en som används i reklambranschen och 

som syftar till att skapa köpbeteenden av vanekaraktär hos publiken. Processens flöde 

ser ut såhär: handling → kunskap → attityd (Larsson 2008, s. 173-174).  

 

3.5 Intresseskapande strategier 

Utöver övertalningsstrategier finns som tidigare nämnt även intresseskapande 

strategier, det vill säga strategier som fokuserar på ett av de första stegen i de olika 

påverkansteorierna. Dessa steg är exponering och uppmärksamhet. Dessa tar större 

hänsyn till målgruppen och publiken, och syftar till att upprätthålla symmetrisk 

kommunikation mellan publiken och organisationen eller företaget (Larsson 2008, s. 

176). Även Sepstrup klargör vikten av att formulera ett budskap som skapar intresse 

hos publiken och utgår från fyra variabler när han ska göra detta: 

1. informationsbehovet hos publiken 

2. den upplevda relevansen för ämnet och budskapet 

3. den aktiva eller passiva uppmärksamheten hos publiken 

4. de medier som ingår/inte ingår i publikens vardagliga mediebruk (Sepstrup 

1999 i Larsson 2008, s. 176). 

  

3.6 Encoding/decoding 

Encoding/decoding är en modell som utvecklats av Stuart Hall. Modellen utgår från 

att mediernas kommunikation är en meningsskapande process som sker i flera steg. 

Det handlar om encoding, alltså inkodning, samt decoding, det vill säga avkodning 

(Hall 1980 i Larsson 2008, s. 48). Hall menar att sändaren kodar in ett visst budskap 

och att publiken sedan avläser det. Det inkodade budskapet behöver dock inte 

överensstämma med hur publiken tolkar det. Hall menar att det finns tre 

tolkningspositioner som mottagaren kan inta. Den första positionen är den 

dominerande som innebär att mottagaren avläser budskapet på avsett vis. Den andra 

är den förhandlade positionen som innebär mottagaren accepterar vissa delar i 
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budskapet men motsätter sig andra. Den tredje och sista är den oppositionella 

positionen som enligt författaren handlar om att mottagaren inte godtar avsett budskap 

utan avvisar det (Hall i Larsson 2008, s. 48). 

 

3.7 Sense-making 

Dervin menar att vi måste ge mening till information för att fylla kunskapshål. Hon 

liknar kunskap vid att bygga nya broar som länkar ihop gammal erfarenhet med 

värderingar och nya situationer (Dervin & Foreman-Wernet 2003, s. 14). 

 

Sense-making är även ett sätt att undersöka, utforma och tillämpa kampanjer (Dervin 

& Foreman-Wernet 2013, s. 147). Genom ömsesidig dialog mellan parter kan 

kampanjskapare förstå sin publik och de värderingar och erfarenheter som ligger till 

grund för deras livssituation. På så sätt kan de utforma ett budskap som tilltalar 

publiken. Dervin menar att det sedan är publiken som skapar mening av budskapet 

från kampanjen (Dervin & Foreman-Wernet 2013, s. 159). Genom att tillämpa sense-

making som metod, kan kampanjen få genomslag och lång livslängd (Dervin & 

Foreman-Wernet 2013, s. 147). 

3.8 Varför är teorierna relevanta? 

Vi har valt fyra teorier med olika inriktning. Den första, diffusionsteorin, behandlar 

kampanjers spridning i olika kanaler, vilket påverkar i vilken utsträckning de når sin 

målgrupp. Den andra teorin, övertalning och påverkan, samt intresseskapande, är en 

kommunikationsstrategisk sådan som kan kopplas till hur kampanjskapare planerar en 

kampanj för att nå framgång. Den tredje och fjärde teorin, encoding/decoding och 

sense-making, rör hur budskap kan uppfattas av publiken respektive hur publiken kan 

skapa mening av kampanjers budskap. Detta är avgörande för om en kampanj ska 

uppfattas/bli framgångsrik. Genom att koppla kampanjskapares svar till dessa teorier 

så kan vi få en djupare förståelse för hur en kampanjs olika faser, planering, 

målgrupp/publik och spridning, påverkar kampanjens framgång. 
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4. Metod och material 
I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt, följt av en redogörelse av 

materialet. Därefter diskuteras metodproblemen och hur studien förhåller sig till 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

4.1 Metod och tillvägagångssätt 

Vi har i denna undersökning använt oss av personliga intervjuer som metod för att 

söka svar på våra frågor. För att underlätta undersökningsprocessen har vi följt 

Larssons olika steg i “Intervjustudiens faser” (Larsson 2010, s. 58) parallellt med 

Kvale och Brinkmann (2014).  

 

I det första steget, alltså tematiseringen, fastställde vi syfte och frågeställningar. I och 

med det kom vi fram till att kvalitativ undersökning i form av personliga intervjuer, 

där vi får ett personligt möte, var det bästa sättet att få svar på våra frågor. Genom 

personliga samtalsintervjuer kan man komma åt människors olika uppfattningar och 

värderingar kring mer komplexa frågor och fenomen (Larsson 2010, s. 65-66). Kvale 

och Brinkmann menar att intervjuer är en lämplig metod när syftet är att undersöka 

olika aspekter av mänsklig erfarenhet (Kvale & Brinkmann 2014, s. 142-143), vilket 

stämmer in på vår studie. Våra frågeställningar var av ett sådant slag att vi behövde 

utförliga svar och chans att ställa följdfrågor eller be om mer utvecklade svar. Det 

kunde vi inte få genom en kvantitativ metod. Vi ville också kunna jämföra olika 

respondenters svar för att undersöka om det förelåg några skillnader/likheter. Därav 

passade personliga intervjuer bäst för vårt ändamål. Detta var något som även använts 

i ett par av artiklarna under vårt kapitel ”tidigare forskning”, Is Advertising Creativity 

Primarily an Individual or Social Process (2006) och Creative Strategic 

Communications: A Case Study of Earth Hour (2013). Steg nummer två är, enligt 

Larsson, planering. Där handlar det bland annat om att fastställa vilken typ av 

organisationer/företag som ska studeras, hur många som ska ingå samt vilket 

frågestrategi som ska användas (Larsson 2010, s. 60).  

 

Eftersom vi var intresserade av PR- och reklambranschens åsikter kring våra frågor 

vände vi oss till olika byråer för att få tag på intervjupersoner. Vi valde att använda en 
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semistrukturerad intervjuform. Det är en intervjuform som är temamässigt upplagd 

och som utgår från frågeställningarna (Larsson 2010, s. 60). Vi inledde med öppna 

frågor kring framgångsrika kampanjer och kriterier. Frågorna gav respondenterna 

möjlighet att lyfta fram de kriterier som de ansåg vara viktigast för att uppnå 

framgång. Därefter ställde vi även frågor kring de specifika kriterier som valts ut 

baserat på den forskning vi tagit del av.  

 

Som en avslutande del av intervjun bad vi dem berätta om sina egna kampanjer. 

Dessutom visade vi material från fyra olika exempelkampanjer. Detta för att 

projektledarna skulle få möjlighet att koppla sina tankar kring kampanjers framgång 

till konkreta fall och inte bara hypotetiskt tala om kriterier. Även om vi redan frågat 

om kampanjer som de genomfört kunde vi inte veta hur pass utförliga svar vi skulle 

få. Därav ville vi försäkra oss om att få samtala om fler kampanjer, både lyckade och 

misslyckade sådana. När de diskuterade samma material ökade vår möjlighet att 

upptäcka likheter och skillnader i hur projektledarna bedömer kampanjer. 

 

Vad gäller vårt urval hade vi inte praktiska möjligheter att utföra intervjuerna i 

spridda delar av landet utan vi valde att endast genomföra studien i Örebro. Vi gjorde 

därför ett strategiskt urval med bekvämlighetsteknik, enligt Larsson (Larsson 2010, s. 

63).  Eftersom det är just branschens syn på vad som är en framgångsrik respektive 

mindre framgångsrik kampanj fann vi det mest passande att intervjua just människor 

som är aktiva i branschen. 

 

Vid intervjuerna utgick vi från en intervjumanual. I en sådan är teman och frågor 

sammanställda i en viss ordning som grund för intervju. Det är dock inte nödvändigt 

att intervjun följer den exakta ordningen utan det är av större vikt att det skapas ett 

samtal som flyter på. Det kan också läggas till frågor vid själva intervjutillfället, till 

exempel “kan du utveckla ditt svar?” och “kan du ge något exempel?” Enligt Larsson 

kan man använda “påhejar”-frågor samt gester i form av till exempel nickar som en 

teknik för att få djupare och mer utförliga svar (Larsson 2010, s. 66). Detta är något 

som vi använt oss av för att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Dock har vi 

aktat oss för att ställa dem mot väggen, då vi inte velat pressa dem att säga saker som 

de i efterhand kan ångra. Detta i enlighet med Kvale och Brinkmann som menar att 

man som intervjuare måste ta hänsyn till undersökningens moraliska konsekvenser 
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(Kvale & Brinkmann 2014, s. 144), det vill säga att intervju som form till exempel 

kan få respondenterna att berätta saker som de senare ångrar. Som intervjuare gäller 

det alltså att visa känslighet i hur långt man ska gå i sina frågor. Ett sätt att i efterhand 

försäkra att den svarande känner sig bekväm med sina svar kan enligt Kvale och 

Brinkmann vara att ge hen möjlighet att läsa och godkänna transkriptionen (Kvale & 

Brinkmann 2014, s. 110). Hade våra respondenter i efterhand velat läsa 

transkriptionen så hade det varit fullt möjligt. Ingen har dock hört av sig och ångrat 

vad de sagt, eller velat läsa transkriptionen.  

 

Efter att intervjuerna var genomförda transkriberade vi materialet. Till en början 

transkriberade vi en intervju tillsammans, för att fastställa att vi tolkade materialet på 

samma sätt. Detta eftersom Kvale och Brinkmann understryker vikten av att 

transskribenterna använder samma tillvägagångssätt. De menar vidare att eftersom det 

inte finns så många standardregler kring transkribering är det viktigt att sinsemellan 

fastställa riktlinjer (Kvale & Brinkmann 2014, s. 221). För att underlätta analysarbetet 

färgade vi de olika ämnena i intervjun i olika färger, enligt Larssons råd (Larsson 

2010, s. 70). 

 

4.2 Material 

Vårt material består av intervjuer med åtta projektledare på olika PR- och 

reklambyråer i Örebro. Då projektledare har insyn i kampanjens alla faser, anser vi att 

de är det mest lämpade valet. Vi finner att åtta personer är lagom mängd för att kunna 

genomföra denna undersökning under utsatt tid. Personerna valdes som tidigare 

nämnt ut genom ett strategiskt urval, likaså byråerna. För att effektivisera intervjuerna 

valde vi att kontakta två personer på varje byrå. Intervjuerna utfördes med en person i 

taget eftersom vi inte ville att de ska kunna påverkas av varandra. I och med att vi 

intervjuade två personer på de flesta byråer kunde det bli så att de gav liknande svar, 

beroende på hur mycket byrån diskuterat detta ämne. Det kunde dock lika gärna varit 

så att de inte delade en gemensam bild av vad som är en framgångsrik respektive 

mindre framgångsrik kampanj. 
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Vi valde som tidigare nämnt att visa fyra exempelkampanjer, som ett av flera moment 

i intervjun. Dessa kampanjer var gjorda av byråer som inte ingår i studien, och 

samtliga är välkända och uppmärksammade. Kampanjerna vi visade var Volvos Made 

by Sweden-kampanj från 2014, Coca Colas namnkampanj från 2013, Marabou Black-

kampanjen från 2013 samt Friends Unselfie-kampanj från 2014. Dessa kampanjer 

valdes ut just för att de är välkända och har fått stor uppmärksamhet i medier. Två av 

dem har blivit positivt uppmärksammade, medan två har kritiserats. Under intervjun 

nämnde vi inte vilka reaktioner kampanjerna fått, utan lät de svarande uttrycka sig 

fritt kring dem.   

 

4.2.1 Made by Sweden 
En kampanjserie skapad av Volvo under 2014, där de använt olika kändisar för att 

marknadsföra sina bilmodeller. I en av kampanjerna i serien medverkar Zlatan 

Ibrahimovic. Materialet i kampanjen består av allt från en reklamfilm till affischer och 

annonser. Bilderna och filmen visar en svensk vinternatur. 

 

4.2.2 Coca Colas namnkampanj 
En kampanj som lanserades i Sverige 2013. Coca Cola bytte ut sina etiketter där 

loggan vanligtvis visas mot de vanligaste svenska tilltalsnamnen och texten “Dela en 

Coke med…”.  

 

4.2.3 Marabou Black 
Marabou lanserade 2013 en ny chokladkaka med lakritssmak. I samband med 

lanseringen av produkten anlitade de Tommy Nilsson. Han fick i uppdrag att gå ut 

med att han bytt artistnamn till Black. Marabou avslöjade sedan att namnbytet endast 

var ett PR-trick för att dra uppmärksamhet till chokladen.  

 

4.2.4 Friends Unselfie 
Friends lade under 2014 ut ett inlägg på Facebook där de uppmanade alla att byta ut 

sin profilbild mot en svart ruta med hashtagen “Unselfie”. Tanken var att belysa 

nätmobbning och understryka att det är insidan som räknas.  
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4.3 Metodproblem 

Efter varje intervju fick vi ny kunskap som i sin tur eventuellt kunde ha påverkat 

nästkommande intervju. Detta kallas den kumulativa förståelsen och kan innebära 

vissa problem, bland annat kan det förhindra att samtalet får nya infallsvinklar 

(Larsson 2010, s. 68). Ett annat problem som också hör ihop med den kumulativa 

förståelsen är att det kan leda till rationalisering och att en del information tas för 

given trots att den inte alls behöver kännas given för en ny respondent (Larsson 2010, 

s. 68). Dessa problem anser vi dock att vi lyckades undvika genom det faktum att vi 

var medvetna om dem. Vi har alltså haft detta i åtanke vid genomförandet av 

intervjuerna. 

 

Ett metodproblem som uppstod under intervjuerna var att ett par av projektledarna 

inte kände till en av kampanjerna. Detta fick vi ta hänsyn till, då vi inte kan förutsätta 

att de är insatta i just de utvalda kampanjerna. De fick istället diskutera kampanjen 

utifrån den visuella presentationen, som vi visade upp för dem.  

 

Det faktum att respondenterna inte själva hade utformat kampanjerna betyder att de 

heller inte kunde göra en välunderbyggd bedömning av kampanjens framgång. Vi 

fann det dock intressant att höra alla svarande tala kring samma kampanj för att se vad 

just de uppmärksammade och lade vikt vid. Trots att de inte kunde göra en 

bedömning kunde de diskutera kring kampanjens material, budskap och idé, något 

som var intressant för vår studie.  

 

4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Kvale och Brinkmann nämner i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att det 

finns olika åsikter kring vilka begrepp som ska användas när man diskuterar 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. De menar att vissa föredrar att använda de 

mer vardagsspråkliga begreppen tillförlitlighet, pålitlighet och konfirmerbarhet när 

det gäller kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann 2014). Vi har i denna studie valt 

att använda oss av de traditionella begreppen reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet.  
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Vi anser att vår undersökning uppfyller kraven för både reliabilitet och validitet. 

Eftersom intervjupersonerna svarade utifrån sina egna åsikter och upplevelser finns 

det anledning att tro att deras svar var sanna och riktiga och därmed reliabla. 

 

Ett tema som ingick i intervjuerna var byråernas egna kampanjer. De fick beskriva 

kampanjer som de själva varit med och genomfört, vare sig de var framgångsrika eller 

mindre framgångsrika sådana. Eftersom byråerna självklart vill framstå på bästa sätt 

så är vi medvetna om att de eventuellt skulle vilja skönmåla under detta tema. Vi har 

därför valt att låta personerna samt byråerna vara anonyma och vi underströk detta 

innan intervjun påbörjades. Detta för att minska risken för att de vill framställa sig 

själva på ett visst sätt för att deras namn ska se bra ut i vår studie. 

 

Att undersökningen uppfyllde validitet såg vi till bland annat genom att använda en 

intervjumanual, genom att få deltagarna att hålla sig till ämnet men också genom att 

endast analysera de delar som var av intresse för vår undersökning. 

 

Replikerbarheten är svår att uppfylla, då undersökningens sociala miljö var 

begränsad. Det är inte säkert att en liknande studie i en annan region får samma 

resultat, om den sociala miljön skiljer sig från den som vår studie verkade inom 

(LeCompte & Goetz 1986 i Bryman 2008, s. 352). Genom att vara tydliga och 

transparenta i vårt tillvägagångssätt tror vi att vår studie kan närma sig 

replikerbarheten i den mån det är möjligt. 

 

Vi är medvetna om att våra resultat och slutsatser inte går att generalisera med tanke 

på att vi genomfört en kvalitativ unders2ökning med endast 8 deltagare. Det är även 

en vanlig kritik gentemot kvalitativ forskning, då kvalitativa undersökningar är svåra 

att generalisera till andra situationer (Bryman 2008, s. 369). Våra slutsatser kan 

däremot sägas ha viss allmängiltighet (Larsson 2010, s. 76). Om det till exempel i 

merparten av intervjuerna framkommer samma sak tyder det på att det är en 

förhållandevis allmän uppfattning, men vi har alltså inte kunnat göra någon statistisk 

generalisering. 
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5. Resultat 
Nedan följer en redovisning av resultaten från vår studie. Resultaten presenteras i 

tematisk ordning. 

 

5.1 Framgångsrika och mindre framgångsrika kampanjer 

När projektledarna ombads beskriva vad de anser utgör en framgångsrik kampanj 

framkom det att sex av åtta projektledare ansåg att en kampanj är framgångsrik om 

den uppnått sitt syfte och sina mål. De övriga två personerna menade att det handlade 

om att lyckas övertyga sin målgrupp respektive att ha ett tydligt koncept, en 

grundtanke och avslutning.  

 

När vi frågade respondenterna vad som är en misslyckad kampanj var deras spontana 

svar att det är motsatsen till en lyckad kampanj. När de utvecklade sina svar menade 

en av dem att en misslyckad kampanj kan bero på en dålig nulägesanalys och ett 

dåligt förarbete. En annan menade att en orsak kan vara att man inte 

verklighetsförankrat sin kampanj, att kunden inte alls är bra på det som den 

marknadsför. Hen menade också att kampanjen kan vara bra men att den kan fallera 

om personalen inte känner till den och på så vis ger kunden ett dåligt bemötande.  

 

Tre personer utvecklade sina svar ytterligare och kom fram till att det finns ett större 

misslyckande än att inte nå sina mål. Kampanjen kan bli kontraproduktiv och skada 

varumärket.  

 

”Alltså om syftet är att få fler att, vad vet jag, dricka mjölk, och så får 

kampanjen folk att dricka mindre mjölk, då har kampanjen definitivt 

misslyckats.” 

 

En projektledare underströk att det är värre att uppnå en antieffekt än att inte uppnå 

någon effekt alls. En antieffekt kan vara att man skrämmer bort kunder istället för att 

locka dem och att skapa negativa konnotationer till varumärket istället för positiva. 
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På frågan om vilka kriterier som de svarande anser gälla för resultatrika kampanjer 

inledde flera av respondenterna med att säga att det beror på vad kunden vill uppnå, 

vilken som är dess målgrupp och vad som är kampanjens syfte och mål. De kriterier 

som togs upp rörde flertalet fall försäljning och mediegenomslag. Vid 

försäljningsmålen nämnde en svarande att det är viktigt att presentera ett erbjudande 

som det finns ett affärstänk kring och som uppfyller kundens behov. Vad gäller 

mediegenomslaget nämnde en annan respondent att det är viktigt att skapa 

engagemang hos målgruppen, som leder till delningar i sociala medier och större 

spridning. 

 

Alla deltagare i studien var överens om att det är viktigt att fastställa kriterier för en 

kampanj. En lyfte fram att det är viktigt att fastställa kriterier för varje uppdrag 

eftersom målsättningen är olika. En annan person underströk att det är en 

kvalitetssäkring för hela kampanjen att fastställa kriterier. Hen menade att man annars 

lätt hamnar i det kreativa arbetet direkt och hoppar över viktiga steg i förarbetet. 

 

En respondent tog upp ICA som exempel och påpekade att det är viktigt att kunna 

“twista” sin kampanj på flera olika sätt. Det vill säga att kunna använda samma 

grundidé och utveckla den lite grann åt gången för att i nästföljande kampanjer kunna 

använda sig av samma koncept.  

 

”Några som lyckas bra ändå det är ju ICA får man säga, med sin långsiktiga 

kommunikation att de har haft en otroligt välgrundad plan och sen har dom 

lyckats twista den på många olika sätt fortlöpande och ändå kan dom bibehålla 

grundkärnan.”  

 

När vi under intervjun visade två exempel på kampanjer som blivit uppmärksammade 

i medier, berömde de flesta deltagare kampanjernas idé och budskap. Enligt dem var 

det framförallt idén och budskapet som gjort kampanjen lyckad och inte själva 

utformningen av materialet.  

 

En av de svarande påpekade att Coca Cola-kampanjens framgång också kan ha berott 

på att den utgick från varumärkets värdeord. Detta är något en annan svarande 

motsatte sig då hen anser att kampanjen inte gick i linje med företagets tidigare 
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kampanjer och dess värdeord. Hen menade därför att denna inte kommer att vara 

gynnsam på längre sikt. 

 

Flera av deltagarna påpekade att den stora försäljningen till stor del kan berott på att 

Coca Cola gjorde en stark, direkt koppling till målgruppen genom att skriva deras 

namn på produkten. En svarande sade att “såg man syrrans namn så är det klart man 

köpte”. Fler svarande gav liknande exempel, och en person sade: 

 

“Hur många som helst tog bilder och lade upp ”titta jag dricker Coca Cola 

med dig, Emma!” så taggade man Emma på Instagram, så fick man den 

effekten. Det där är en lyckad kampanj, jag är helt övertygad om att den har 

sålt mycket Coca Cola åt dem.” 

 

Den andra exempelkampanjen, Volvo - Made by Sweden, uppskattades av alla 

respondenter. Flera svarande menade att Zlatan varit avgörande för att kampanjen ska 

bli hyllad och få så pass stort genomslag. Flertalet menade också att kampanjens 

namn, “Made by Sweden”, bidrar till att stärka Volvo som svenskt företag trots att det 

inte längre är sverigeägt. De menade att Volvo vinner på att lyfta fram det svenska 

med bilarna, då målgruppen förknippar det med säkerhet och trygghet. 

 

5.2 Målsättning och måluppfyllelse 

Samtliga projektledare var överens om att det är viktigt att sätta mål för sin kampanj. 

Flertalet av de svarande påpekade dock att det sällan fastställs kvalitativa mål i 

praktiken, trots att det är önskvärt från byråernas sida, eftersom kvalitativa mätningar 

är mer krävande att utvärdera. Därav blir det en kostnadsfråga för kunden, som enligt 

de svarande därför ofta väljer bort den typen av mål och utvärdering. Detta trots 

byråns rekommendation om att sätta båda typer av mål för att kunna mäta kampanjens 

effekter. Några respondenter påpekade att kvalitativa mål sätts, men inte mäts. 

Kunderna utför då ibland på eget bevåg kvalitativa mätningar genom att prata med 

sina kunder och genomföra någon typ av uppföljning. Detta för att åtminstone få en 

liten och billig insikt i kundernas attityd gentemot varumärket och kampanjen.  
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De kvantitativa målen är både lättare att sätta och att mäta. En svarande menade att 

kvantitativa mål är viktigare att mäta än kvalitativa mål eftersom de går att lita på fullt 

ut. Besökare på en hemsida eller försäljning av en produkt ger tydliga siffror, medan 

marknadsundersökningar kring kvalitativa mål är mindre pålitliga. Hen poängterade 

att det inte alltid går att lita på att folk svarar sanningsenligt och ger ett exempel: 

 

“När Bingolotto hade tre miljoner tittare i Sverige, så frågade du på gatan så 

var det ingen som tittade. För vi ljuger rätt mycket när vi svarar på sånt där. Vi 

gör det, det är jättesvårt med marknadsudnersökningar. Kvantitativa mål blir 

ju ofta viktigare. För det är dem man kan lita på till 100 %.” 

 

Flera av de tillfrågade påpekade att vissa mål är viktigare att uppnå än andra. Hade 

huvudmålet uppnåtts men andra mål missats kunde kampanjen fortfarande klassas 

som framgångsrik. En projektledare uttrycker sig såhär: 

 

“Förmodligen så kommer det finnas mål som är viktigare att uppnå. Jag tror 

att de flesta organisationer i slutändan vill ha return of investment, de vill ha 

tillbaka pengarna. Så jag tror att i slutändan så handlar det mer om hur mycket 

man kunde sälja och hur mycket man kunde tjäna.” 

 

En projektledare menade att alla målen måste överträffas för att kampanjen ska kunna 

kallas succé. En annan svarande ansåg att olika parametrar kan slå ut varandra, det 

vill säga att ett överträffat mål kan väga upp för ett mål som inte uppnåtts. Hen gav ett 

exempel där målet med en kampanj var att få X antal rekryteringar och X antal 

sökningar. Målet med antalet sökningar uppnåddes inte, däremot fick de det antal 

rekryteringar de önskat. Därmed ansåg hen att kampanjen var framgångsrik då 

huvudmålet uppnåddes.  

 

En respondent poängterade att det är viktigt sätta realistiska mål för en kampanj, som 

är möjliga att uppnå. Hen menade också att man måste ta hänsyn till att det finns 

externa faktorer som kan påverka kampanjens effekter. Ytterligare en person 

påpekade att konkurrenssituationen kan förändras under kampanjens gång och därmed 

påverka dess effekt. En konkurrent kan till exempel erbjuda en liknande produkt till 

ett bättre pris, något man inte räknat med vid kampanjplaneringen.  
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5.3 Vikten av att nå sin målgrupp 

När vi talade kring vikten av att nå sin målgrupp för att kunna kalla kampanjen för 

framgångsrik, var samtliga projektledare överens om att det är viktigt. En av dem 

påpekade att det dock är svårt att välja kanaler där man bara når sin målgrupp. Hen 

menade att kampanjen ofta “spiller ut” och når personer som inte ingår i målgruppen.  

 

”Men är det ju svårt att köpa media, eller hitta en kanal som riktar sig rakt in i 

bara i min målgrupp utan spill. Så att i den bästa av världar skulle man ju 

kunna pin-pointa målgruppen på ett annat sätt och kanske hitta kanaler.” 

 

 

Vissa av respondenterna framhöll att man kan nå försäljningsmål även utan att nå den 

tilltänka målgruppen men att det är viktigt att nå sin tilltänkta målgrupp om man ska 

lyckas långsiktigt. En annan instämde genom att understryka att det finns en 

anledning till att man valt just den målgruppen, att man tror att det finns ett 

överrepresenterat intresse bland dem. Ytterligare en person poängterade att det är 

viktigt att göra ett grundligt förarbete för att ta reda på vilken målgruppen är och 

genom vilka kanaler det går att nå den.  

 

En projektledare tog upp ett påhittat exempel om fjällresor där målgruppen var 

pensionärer, men där kampanjen istället nådde ungdomar. Hen menade att arrangören 

förmodligen hade varit nöjd ändå eftersom de fått fullbelagt. Dock poängterade hen 

att det ändå hade varit ett misslyckande eftersom kunden då hade handlat hem för lite 

öl till afterskin och haft fel produkter på ICA.  

 

En annan av de svarande lyfte fram en kampanj som hens byrå genomfört för en 

munhygienprodukt. Den självklara målgruppen för produkten var slutkunderna. Dock 

fanns det redan starka aktörer där, som hade mer ekonomiska resurser att 

marknadsföra sig med. Hen menade att de därför var tvungna att komma runt 

problemet, då varumärket var nyetablerat med knappa resurser. Därför beslöt man att 

vända sig till en annan målgrupp, det vill säga professionen. Det gjordes annonser i 

facktidningar, direktreklam och lämnade varuprover på professionens arbetsplats. På 
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så vis kunde professionen fungera som opinionsbildare, något som visade sig vara 

framgångsrikt.  

 

5.4 Att anpassa kampanjer efter samhällskontexten 

När vi frågade om det är viktigt att anpassa kampanjen efter samhällskontexten, fick 

vi ett enhetligt “absolut” till svar. Därefter skiljde sig åsikterna något. 

 

En respondent menade att det viktigaste är att budskapet inte är fel. Det måste inte 

vara helt anpassat efter samhällskontexten, men det är av större vikt att den inte är 

helt tagen ur sin kontext. En annan person menade istället att budskapet ska anpassas 

antingen helt efter sin kontext, eller inte alls. Hen menade att på så vis kan mottagarna 

förstå att den icke-anpassade kampanjen är en medveten strategi från byråns sida och 

inte ett misstag.  

 

En projektledare ansåg att det är viktigt att anpassa kampanjen dels efter 

samhällskontexten men också efter tidigare kampanjer som gjorts. Hen tog upp 

exemplet Destination som tidigare gjort kampanjer med kvinnor i badkläder. Efter 

kritik från Kvinnolobbyn, som lyfte fram att kvinnor ofta sexualiseras i 

reklamkampanjer, valde Destination att inte ha med någon kvinna och istället texten 

“Här brukar det vara en kvinna men vi har det inte den här gången” som ett svar till 

Kvinnolobbyn. Hen menade att en sådan kampanj kan bli lyckad under premissen att 

den är äkta.  

 

“Förutsatt att den är genuin, för annars lyser det igenom. Så vi får se framåt, 

kommer de med samma upplägg igen som innan? För då kommer det inte få 

den effekten som de långsiktigt vill ha.” 

 

5.5 Betydelsen av originalitet och idéer 

I frågan om kreativitet som en faktor för framgång svarade en person att det är 

nödvändigt för en byrå att göra kreativa kampanjer, då kunderna annars hade kunnat 

“snickra ihop” sina kampanjer själva. Det poängterades att kreativitet inte bara 
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handlar om den grafiska utformningen utan även om uppfinningsrika idéer och 

lösningar. De flesta ansåg dock att kreativitet inte är ett krav vid arbete med 

kampanjer, men bra och viktigt att använda. En person påpekade till exempel att det 

är mycket svårare att nå målen utan kreativitet. Ett par andra nämnde att kreativitet 

bidrar till större mediegenomslag och större påverkan. En tredje person sade:  

 

“Det är ju ofta målet med kreativitet, att ta sig förbi medieinvesteringen och få 

mer för pengar och då handlar det ju om att flytta människors hjärnaktivitet på 

något sätt till ett engagemang.” 

 

Hen menade att det handlar om att få publiken engagerad i frågan, vilket hen 

följaktligen menade är lättare att uppnå genom kreativitet. Samma projektledare 

förklarade att hen anser att kreativitet är skillnaden mellan reklam och information. 

Information ger en dokumentär bild, medan reklam ger en mindre objektiv bild. 

Reklam kan genom kreativitet dramatisera och till exempel förmedla bilden att en 

produkt kan leda till en ny livsstil för kunden. 

 

En form av kreativitet kan vara humor, något som flera av projektledarna ansåg kan 

fungera. Det påpekades också att humor är svårhanterligt och “farligt” att använda. 

De som påpekade att humor är svårhanterligt menade att humor lätt missuppfattas och 

att det därför finns många fallgropar när man arbetar med det.  

 

“Det är ganska så känsligt. Alltså om humor inte når fram, då blir det ju bara 

taffligt. Man måste vara ganska duktig. Men det gäller ju då allt, men kanske 

speciellt humor. Det måste ju klicka någonstans, och gör det inte det så blir det 

bara larvigt.” 

 

Deltagarna var överens om att humor måste användas på rätt sätt och att det måste 

anpassas efter sin målgrupp. Dock skiljde sig åsikterna kring humor som funktion för 

att nå framgång. En person menade att humor är en omväg till att säga det man 

egentligen vill säga medan en annan menade att humor är en genväg till framgång 

genom att det väcker sympatier och positiva associationer, under förutsättningen att 

avsändaren för kampanjen är tydlig. Flera respondenter påpekade att det är viktigare 
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att informationen och budskapet är tydligt än att det ska vara roligt. En av 

projektledarna avslutade sitt resonemang med “hellre tydlighet än humor”. 

 

Det påpekades dock att det går att använda glimten i ögat för att få fram budskapet. 

Detta för att göra tydlig information lite roligare och enklare att ta till sig. En person 

talade om varumärkens värdeord och vikten av att koppla även sina kampanjer till 

dessa. Hen nämnde att det är få varumärken som har “funny” som värdeord, men att 

de kanske har “witty” eller “glimten i ögat”. 

 

“Humor har ju inget självändamål, om man inte har ett syfte att bygga ett 

varumärke som känns skojigt.” 

 

Samma person nämnde att humor kan skada varumärket, om att det inte uppfattas som 

seriöst. Hen menade att det går att uppnå sitt försäljningsmål kortsiktigt med hjälp av 

humor, men inte bygga sitt varumärke långsiktigt.   

 

När vi frågade om respondenterna gör skillnad på humor och ironi framkom det att de 

flesta gör det. När ironi ska användas är det extra viktigt att rikta budskapet mot rätt 

målgrupp, då ironi lätt kan missuppfattas. Några av dem påpekade att ironi är ännu 

svårare att arbeta med än humor. En av projektledarna menade också att ironi inte 

lämpar sig i medial och eftersänd reklam, utan snarare vid personlig kontakt där det 

finns möjlighet att få direktrespons. 

 

“Och sen så tror jag att ironi ska man nog passa sig för om man känner att det 

inte är helt rätt. För att ironi är svårt, ironi är godtyckligt, för en del personer 

kan inte uppfatta ironi. De tolkar det ganska rakt av.”   

 

5.6 Försäljning 

När projektledarna svarade på frågor kring hur viktigt det var med omedelbar 

försäljning av en produkt, nämnde flertalet att det beror på kampanjens syfte. Om 

kampanjens syfte är att öka försäljningen är det viktigt att få snabba resultat, detta för 

att kunna koppla PR- och reklamkampanjen till försäljningen. Om försäljningen är 
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långsam eller kommer i efterhand kan andra faktorer hinna påverka 

försäljningssiffrorna. 

 

Kring huruvida en kampanj där försäljningen sker senare än planerat kan kallas 

framgångsrik eller inte skiljer sig åsikterna. En person menade att trots “delay”, alltså 

fördröjning av försäljning hos målgruppen, kan kampanjen vara framgångsrik om den 

leder till försäljning längre fram. Ett par av de andra projektledarna menade att om 

syftet var att ha en ökad försäljning i direkt anslutning till kampanjen och man inte får 

det så är kampanjen per definition inte lyckad. En projektledare uttryckte sig på 

följande vis:  

 

“Och har den inte ökat direkt, då är det ju ingen som kopplar det tillbaks till 

den kampanjen. Då är den ju redan körd den kampanjen, den är redan ute. Den 

kampanjen är ju inte framgångsrik, även om det kommer en försäljningstopp 

ett år senare.“ 

 

En respondent ansåg att försäljningsresultaten bör sättas i relation till vad det är för 

slags produkt och gav braskamin som ett exempel. En sådan köper man få gånger 

under sitt liv och det går inte räkna med samma direktförsäljning som vid 

förbrukningsvaror. Vid kampanjer som rör sällanköpsvaror är levnadstiden för 

kampanjen längre. Där kan försäljningen kopplas till kampanjen under en längre tid 

efter att kampanjen genomförts. 

 

Vid förbrukningsprodukter är levnadstiden för kampanjen mycket kortare. En person 

nämnde att det är viktigt att skapa varumärkesbyggande kampanjer för att få kunden 

att bli trogen ett varumärke. En annan lyfte fram att all reklam alltid syftar till att sälja 

varor eller tjänster och att det därför är viktigt med den omedelbara försäljningen. 

Hen menade dock att man ibland måste kosta på sig att skapa uppmärksamhet först 

och ha det som ett mål för att vid ett senare tillfälle ha större chans att öka 

försäljningen. Genom en uppmärksamhetskampanj skapas en efterfrågan hos 

målgruppen. Detta leder till ökad distribution av produkten, vilket i sin tur underlättar 

kampanjer som istället syftar till att sälja.    
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En svarande gav ett exempel på en kampanj som hens byrå genomfört, där produkten 

som skulle marknadsföras var ett nytt hamburgerbröd som lanserats av en redan 

etablerad aktör på marknaden. Målgruppen bestod av två grupper, dels den ambitiösa 

och trendiga hemmakocken och dels återförsäljare. Det var de trendiga 

hemmakockarna som skulle köpa produkten, men för att underlätta köpsluten var det 

viktigt att butikerna framhöll produkten och skapade uppmärksamhet kring den 

genom placering och användning av kampanjmaterial. Man erbjöd återförsäljarna ett 

stort utbud vad gäller marknadsföringsmaterial för att uppmärksamma kunderna om 

det nya hamburgerbrödet. I detta fall satsades det på att få en snygg och trendig 

utformning av materialet, i amerikansk anda, för att få butiksägarna att vilja använda 

det. Detta lyckades, då kampanjmaterialet till och med tog slut, vilket är ovanligt 

enligt denna projektledare. Hamburgerbrödet blev även ett av de fem bästsäljande 

hamburgerbröden. Detta mättes genom siffror från Nielsen, ett mätinstitut som 

analyserar konsumenter, deras köptrender och medievanor. Hen ansåg därmed 

kampanjen vara framgångsrik.  

 

5.7 Mediegenomslag och kritiserade kampanjer och den 
uppmärksamhet det ger 

Hälften av de tillfrågade ansåg att mediegenomslaget för en kampanj var viktigt, 

medan den andra hälften ansåg det vara en positiv bieffekt för kampanjen. En 

respondent, som menade att mediegenomslaget i massmedier och sociala medier var 

väldigt viktigt påpekade att kampanjen ”måste ut och ner i folks medvetande”. En 

annan påpekade att mediegenomslaget är viktigt för att med små medel kunna nå ut 

till många väldigt fort.  

 

”En kampanj idag kan få enorm räckvidd, alltså att det kan nå många fler med 

ganska små medel. Och då blir mediegenomslaget jätteviktigt om du vill nå ut 

till flera väldigt fort. Så jag tycker att mediegenomslaget är väldigt viktigt.” 

 

En tredje sade att mediegenomslaget är viktigt och blir allt viktigare, då främst på 

sociala medier. Hen påpekade att dagspress och annonsering inte kommer att vara lika 

angeläget i framtiden. Ytterligare en av dem som såg positivt på mediegenomslag 

menade att det också kan bli negativt för kampanjen, om medierna tycker att 
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produkten eller tjänsten som marknadsförs är dålig. Detta kan enligt hen leda till ett 

anti-beteende hos kunderna, att de inte utför önskad handling. 

 

De som ansåg att mediegenomslag var en bieffekt menade att mediegenomslaget bara 

är viktigt att uppnå om det fastställts det som ett mål i kampanjen. Om det inte var ett 

mål behövde byrån inte sträva efter att få mediegenomslag. En av deltagarna i studien 

påpekade att man kan nå sin målgrupp även utan mediegenomslag. 

 

En projektledare gav ett exempel på en kampanj som hens byrå genomfört. Där var 

målet att få 20 rekryteringar till IT-branschen i Örebro. Idén som byrån tog fram var 

att köpa AdWords, det vill säga annonser på Google som skulle komma upp vid 

sökning på personnamn. De valde ut ett antal namn på personer som arbetade inom 

IT-branschen och som de vill rekrytera till Örebro. Därefter gick de ut med 

kampanjen och berättade om denna namnlista. På så vis blev målgruppen nyfiken och 

Googlade sina egna namn, ibland även varandras, enligt respondenten. Därmed fick 

de en stor spridning i sociala medier vilket också drev trafik till hemsidan där det 

fanns mer information. Kampanjen uppnådde sitt mål och rekryterade 20 personer till 

IT-branschen. Hen underströk att det i grunden handlar om att ha en tydlig idé och 

vision. Genom strategier som främjar spridning fick kampanjen mediegenomslag, och 

blev enligt respondenten framgångsrik.  

 

På frågan kring kritik i massmedier och sociala medier ansåg de flesta svarande att det 

inte är gynnsamt för kampanjen. Ett par av de tillfrågade kopplade det till uttrycket 

“all PR är bra PR” och menade att det inte stämmer.  

 

“Det här gamla uttrycket all PR är bra PR, jag tror inte på det. Jag tror inte att 

all PR är bra PR. Möjligtvis att all PR är bra PR men då möjligtvis för någon 

annan.” 

 

Det påpekades också från flera håll att kritik i medier kan vara skadligt för 

varumärket, både för PR- och reklambyrån och för företaget som marknadsförs. 

Något som också nämndes är att hur pass farlig kritiken är för kampanjen beror på 

vad som kritiseras. Är det materialet som är fult eller dåligt utformat är det inte farligt, 

utan kan istället leda till mer uppmärksamhet, vilket är positivt för kampanjen. Är det 
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istället budskapet eller varumärket som får kritik kan det vara svårare att återhämta 

sig. En respondent menade att företaget måste vara redo att rida ut en kritisk våg och 

ha en plan för hur det ska hanteras.  

 

En svarande tog upp ett exempel på en kampanj som hens byrå genomfört. 

Kampanjen fick oväntad kritik på sociala medier varpå de direkt tog kontakt med 

företaget kampanjen gällde, för att höra hur de tillsammans skulle hantera det. Ett 

pressmeddelande förbereddes men hen påpekade att sådana situationer brukar rinna ut 

i sanden ganska snabbt. Därav valde de att avvakta med att släppa ut 

pressmeddelandet. Precis som man hoppats på minskade diskussionerna snabbt och 

pressmeddelandet gick aldrig ut. Den svarande sade att det är viktigt att förbereda sig 

inför en kris, men samtidigt ha is i magen, för att inte bidra till att diskussionen 

fortlöper. 

 

En annan projektledare menade att det är svårt att veta hur en kampanj ska tas emot 

och liknar det vid en aktiekurs. Man kan se till hur tidigare kampanjer har gått, men 

det viktigaste är att ha i åtanke vilka värdeord företaget brukar arbeta med och utgå 

från dem. En kampanj som kan göras av ett företag behöver nödvändigtvis inte tas 

emot på samma sätt om ett annat företag skulle genomföra den. Det nämndes också 

att det går att dra nytta av kritiken om den rör till exempel en produkt som saknar 

något, genom att förbättra den vid ett senare tillfälle. Då kan man gå ut med en ny 

kampanj och säga att produkten har förbättrats enligt kundernas önskemål. En annan 

respondent höll med genom att säga att ett företag som blir kritiserat kan få mer 

medieutrymme och därmed möjlighet att försvara sig och framhäva det positiva med 

produkten/tjänsten.  

 

Något som kom upp i samband med att vi visade våra exempelkampanjer är att det är 

viktigt att ha en tydlighet i sin kampanj, både vad gäller budskap och utformning. 

Annars är det lätt att kampanjen misstolkas. En deltagare menade att ett sätt att 

undvika detta är att vara extra tydlig antingen i rubriken eller i bilden. Om bilden är 

tydlig kan texten vara utstickande och intresseskapande, men mindre tydlig, och vice 

versa.  
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“Man kan prata om två synsätt i en reklam. Att du har en ‘bent picture, straight 

headline’ eller ‘bent headline, straight picture’.“ 

 

Flera projektledare påpekade också vikten av att undersöka hur målgruppen kommer 

att ta emot kampanjen, även detta för att undvika missförstånd. De var dock överens 

om att Unselfie-kampanjens budskap var gott, men att kampanjens utförande var 

bristande. Den saknar tydlighet och tilltalande material. En respondent förklarade sina 

tankar kring med- och motbilder. Hen menade att medbilder ger positiva 

konnotationer, medan motbilder ger negativa sådana. I Friends Unselfie-kampanj, 

som vi visade, menade hen att man istället för att använda en svart bild med en 

hashtag som material, kunde utformat en mer glad och positiv layout. Detta för att få 

en medbild, som hen anser vara mer framgångsrikt. 
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6. Analys, diskussion och slutsatser 
I detta avsnitt diskuteras våra resultat i relation till valda teorier och tidigare 

forskning. Vi redogör även för de övergripande slutsatser som vi dragit i denna studie.  

 

6.1 Mål och kriterier för framgång 

Ett viktigt resultat av vår studie är att flertalet ansåg att syfte och mål var viktigt att 

fastställa och i efterhand mäta för att kunna klassa kampanjen som framgångsrik eller 

mindre framgångsrik. Detta överensstämmer med Rice & Atkins definition av 

begreppet kampanj, där de understryker att det handlar om måluppfyllelse. De nämner 

även att man kan mäta olika delar, dels kampanjprocessen och dels effekterna av en 

kampanj (Rogers & Storey 1987, Rice & Atkin 2013, s. 3). Utvärdering av processen 

är inget som nämns av våra respondenter, utan de verkar lägga fokus på 

eftermätningar. De menar att man först efter att ha mätt huruvida målen uppnåddes 

kan avgöra om kampanjen varit framgångsrik eller ej. Detta kan ställas i relation till 

att flertalet också nämnde att kvalitativa mål sällan sätts och ännu mer sällan mäts. I 

och med detta drar vi slutsatsen att branschen inte alltid kan bedöma sina kampanjer i 

termerna framgångsrikt/mindre framgångsrikt. Om bedömningen handlar om att mäta 

måluppfyllelse och branschen inte utför både kvantitativa och kvalitativa mätningar 

kan de således inte alltid göra en bedömning. Ibland sätter branschen som nämnts 

bara upp kvantitativa mål där de svarande lyfter fram att det är lättare och billigare att 

utföra kvantitativa mätningar. I dessa fall kan man mäta kampanjens effekter och 

alltså fastställa dess framgång.  

 

Snyder & LaCroix bekräftar att det är svårt att mäta kvalitativa mål så som beteenden 

och attityder (Snyder & LaCroix 2013 i Rice & Atkin 2013, s. 13). Genom att en byrå 

väljer bort kvalitativa mål som syftar till att förändra attityder och beteenden och 

endast sätter kvantitativa mål, kan de utifrån sin egen definition kalla sin kampanj 

framgångsrik, efter att endast ha uppnått kvantitativa mål. Det är möjligt att det är ett 

strategiskt val att endast mäta kvantitativa resultat. På så vis kan många kampanjer, 

som egentligen hade haft potential att uppnå större effekt om de haft även kvalitativa 

mål, kallas för framgångsrika ändå. På det sättet kan man uppnå framgång utan att 

satsa fullskaligt på kampanjens alla tänkbara effekter. Det kan alltså vara en genväg.  



	  
	  

	  	   	   37	  
	  
	  

 

Våra respondenter menade dock att de önskar att de oftare fick sätta kvalitativa mål 

tillsammans med sina kunder. De menade att det är en kostnadsfråga för kunden, 

något som i sin tur leder till att det sällan utförs. 

 

Det är viktigt att uppnå alla mål man fastställt, påpekade flera av de tillfrågade. Det är 

dock inte nödvändigt att uppnå precis alla för att kunna klassa den som framgångsrik, 

då de menar att vissa mål kan väga upp varandra. 

 

Trots att en del respondenter talade i termer av framgång när de talade om sina egna 

kampanjer, kan de alltså inte alltid avgöra huruvida deras egna kampanjer är 

framgångsrika. Detta då deras definition av en framgångsrik kampanj är uppnådda 

mål, något de inte alltid mäter. Denna slutsats styrks av Henderson Britt som i sin 

studie kom fram till att byråer sällan kan fastställa huruvida kampanjer är 

framgångsrika eftersom de sällan sätter mål (Henderson Britt 2000). I vår studie 

menade de svarande dock att de sätter mål, men det visade sig istället att de inte alltid 

mäter dem, vilket leder till samma slutsats, det vill säga att de inte alltid kan bedöma 

en kampanjs framgång.  

 

Henderson Britt menar att det finns fyra faktorer för en framgångsrik kampanj. Utöver 

utvärdering finns faktorerna huvudbudskap, målgrupp samt vilka effekter man vill 

uppnå. Dessa kriterier nämnde deltagarna i vår studie också vara viktiga. I vår studie 

uppmärksammades även kriteriet humor, som de tillfrågade hade delade åsikter kring.  

 

Enligt Eisend finns det många samband mellan humor och reklam, han menar att 

humoristiska kampanjer har större chans att uppnå framgång (Eisend 2008). Detta 

höll inte alla våra respondenter med om. Ett par poängterade att humor är 

svårhanterligt och farligt att använda i reklam. De menade att humor inte 

nödvändigtvis leder till framgång, men att budskapet enklare kan nå fram till 

målgruppen om man gör ett grundligt förarbete. Om man inte känner sin målgrupp 

kan humor lätt misstolkas.   
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6.2 Målgrupp och strategier 

En slutsats i denna studie är att det är viktigt att noga analysera sin målgrupp samt att 

anpassa kampanjen efter dess medlemmar och deras intressen/medieanvändning. 

Genom att anpassa kampanjens budskap för att nå även journalister kan kampanjen få 

än större spridning i massmedier. Detta är inte något som våra respondenter nämner. 

Det tycks vara få av våra svarande som anser att journalister är en viktig målgrupp. Vi 

drar slutsatsen att det kan bero på det faktum att de inte alltid har mediegenomslag 

som mål.  

 

Genom varumärkesbyggande kampanjer kan företaget få en trogen kundkrets, men 

det gäller att lära känna sin målgrupp. Man kan enligt våra respondenter nå 

försäljningsmål trots att man missat sin målgrupp, dock är det inte särskilt givande på 

sikt då det inte bidrar till att bygga en relation med sin tilltänkta målgrupp. En 

projektledare tar upp exemplet med fjällresor och afterski. Här var målgruppen 

pensionärer, men besökarna blev istället ungdomar. Kunden fick således uthyrt, dock 

förlorade hen på merförsäljning i till exempel baren, då hen hade handlat hem för lite 

alkohol. 

 

Har man missat sin målgrupp går det heller inte bestämma hur mervärdet och 

associationerna till varumärket tolkas, något som till viss del kan göras om man 

känner sin målgrupp, enligt Rita Mårtenson (Mårtenson 2009, s. 58-59). Om vi 

kopplar detta till vår deltagares exempel, så hade kunden anpassat miljön efter 

pensionärer med förhoppning om att de skulle associera platsen till till exempel tryggt 

och trevligt. Ungdomarna kan ha fått andra associationer till platsen, då de kan ha haft 

andra mål med resan.  

 

Projektledarna nämnde inte att de arbetar utifrån modeller såsom AIDA, McGuires 

Information Processing Theory eller någon intresseskapande/påverkansstrategi. Dock 

kunde vi se mönster i deras strategiska val, som påminner om dessa modeller. Ett 

exempel är den byrå som genomförde rekryteringskampanjen med hjälp av Google 

och AdWords. I detta fall såg vi en antydning som påminner om intresseskapande 

strategier och att byrån anpassat kampanjens budskap efter Sepstrups fyra steg som 

nämndes i kapitel 3. 
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Byrån tog reda på vilken information publiken redan hade och vilken information som 

de behövde få. De tog också reda på vad målgruppen hade för åsikter kring detta, det 

vill säga att arbeta på ett IT-bolag i Örebro. De såg också till att anpassa budskapet för 

att skapa handling hos publiken. Genom att väcka uppmärksamhet och skapa surr 

kring kampanjens släppta AdWords blev målgruppen nyfiken, vilket ledde till 

handling i form av delningar till exempel på sociala medier. Byrån kartlade vilka 

kanaler som målgruppen frekvent använde, för att släppa kampanjen i kanaler som 

skulle ge stort genomslag.  

 

Flera av respondenterna pratade i termer av attityd, kunskap och handling, detta trots 

att de som sagt inte nämnde övertalningsstrategier. Till exempel Volvo-kampanjen 

kan diskuteras i dessa termer och följer en process för hur kunden är tänkt att ta till sig 

budskapet för att utföra önskad handling. Här ser vi mönstret attityd → kunskap → 

handling (Larsson 2008, s. 173). 

 

Företaget använde sig förmodligen av Zlatan eftersom han är en känd profil och 

därmed kan fungera som opinionsbildare. Enligt de svarande kopplas Volvo till 

trygghet och säkerhet. I och med användningen av Zlatan kan målgruppens attityd till 

honom påverka hur de ser på Volvo. Om man anser att Zlatan är cool kan detta smitta 

av på Volvo och som också blir mer coolt att åka i. Blir målgruppen i och med detta 

sugen på att köra Volvo skaffar de sig förmodligen mer kunskap kring bilen innan de 

utför en handling och köper bilen.  

 

6.3 Varumärke, försäljning och mediegenomslag 

Ett resultat från denna studie är att det enligt branschen är viktigt att hålla en god 

kontakt med återförsäljare och kunder. Projektledarna påpekade att det finns ett stort 

mediebrus idag som man behöver ta sig igenom för att få ut så mycket som möjligt av 

sin kampanj. Precis som mycket annat handlar även vikten av mediegenomslag om 

vilka mål och vilka syften man satt upp för sin kampanj, enligt de flesta 

respondenterna. När de pratade om sina egna kampanjer nämnde många att de sänt ut 

dem i flera kanaler, och därmed uppnått det Jones (2010) benämner som 

konvergerande medier. Detta görs enligt både Jones och våra deltagare i syfte att nå 
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större effekt. Rice & Atkin understryker även att det är viktigt att anpassa kanalerna 

efter de mönster som målgruppen har gällande användning av kanaler, samt vilken 

budget kampanjen har. (Rice & Aktin 2013, s. 10).  

 

Det finns sätt att komma runt kostnaden för mediegenomslag. Ett sätt är att få 

publiken och kunder att sprida produkten vidare. Det påpekas både bland våra 

tillfrågade och i teorin att det är ett effektivt sätt att få mediegenomslag. De kunder 

som sprider produkten vidare fungerar då som opinionsbildare. Rogers diffusionsteori 

försöker förklara hur spridningen för ett budskap kan se ut över tid, genom sociala 

grupper. Genom innovation-decision som består av fem steg förklaras hur en person 

exponeras för ett budskap för att sedan ta till sig och tillämpa det (Rogers 1995, s. 5). 

Om den här personen tillämpar budskapet eller produkten kan hen fungera som 

opinionsbildare i sin sociala grupp och alltså bidra till en vidarespridning.  

 

Vissa respondenter påpekade att försäljningen måste komma direkt efter att 

kampanjen släppts om direktförsäljning är målet, annars kan man inte kalla den 

framgångsrik. Andra menade att kampanjen kan kallas framgångsrik ändå, trots att 

försäljningen dröjer. Det kan man tolka som en ad-hoc lösning, för att undvika att 

behöva benämna sin kampanj som mindre framgångsrik. För trots allt var i detta fall 

målet direktförsäljning och respondenterna menade ju, som nämnt tidigare, att en 

framgångsrik kampanj behöver uppnå just målen. 

 

Som nämnt i teoridelen påpekar Mårtenson att varumärket är en kombination av 

produkten, förpackningen och mervärdet. Kunden baserar sitt köp på ett 

helhetsintryck, som grundar sig i de associationer som hen har till ett varumärke 

(Mårtenson 2009, s. 58-59). 

 

Detta var även något som en deltagare underströk när hen talade om en kampanj som 

hens byrå genomfört för hamburgerbröd. Hen menade att de var noga med att 

utveckla en förpackning som verkade tilltalande för målgruppen och att de arbetade 

hårt för att skapa ett mervärde för produkten. Detta för att få slutkunden att vilja testa 

det nya hamburgerbrödet. Byråns arbete står således bara för två delar i det Mårtenson 

kallar varumärke. Den tredje delen är produkten och där ligger ansvaret hos 

produktleverantören, som ska leverera en god produkt.    
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Det är viktigt att skapa ett starkt varumärke, underströk flertalet respondenter. Även 

Mårtenson poängterar vikten av ett starkt varumärke och menar att det leder till att 

kunden är beredd att betala mer (Mårtenson 2009, s. 58-59). Hon menar att det är 

viktigt att ha en tydlig idé kring vad man vill att mottagaren ska associera till 

varumärket. Stuart Hall menar dock att det är svårt att kontrollera associationer och 

hur målgruppen tolkar olika budskap. Han menar att sändaren, vilket i detta fall är 

företaget, kodar in budskap som mottagaren inte nödvändigtvis avkodar på tilltänkt 

sätt (Hall 1980 i Larsson 2008, s. 48). Detta var något som diskuterades även bland 

våra respondenter när de visades Friends Unselfie-kampanj. De var överens om att 

Friends budskap hade ett gott syfte men att mottagarna inte avkodade det på avsett 

vis. För att förebygga detta är det viktigt att känna till sin målgrupp och analysera hur 

de kan tänkas avkoda budskapet. 

 

Mårtenson poängterar att kampanjer bör ha hög kvalitet för att inte misslyckas 

(Mårtenson 2009, s. 388). Vi tolkar Mårtensons idé som att hon menar att kampanjen 

måste vara väl genomtänkt och genomförd i alla dess stadier. Deltagarna i denna 

studie poängterade snarare vikten av att ha en bra idé och en tydlig grund för 

kampanjen. I samband med att vi visade våra exempelkampanjer Marabou - Tommy 

Nilsson och Friends - Unselfie är det just dessa faktorer som projektledarna menade 

brister. Kampanjerna var otydliga i både budskap och i text och/eller bild. 

 

Det framkom att deltagarna i vår studie hade olika åsikter om vilka strategier och 

idéer ett företag ska tillämpa om och när de får kritik för sin marknadsföring. Å ena 

sidan menade en respondent att när det väl inträffar gäller att ha is i magen och inte 

agera för snabbt och impulsivt. Å andra sidan menade en annan svarande att man 

skulle utnyttja medieutrymmet som kommer med kritiken och försvara sig och betona 

produktens/tjänstens goda sidor. Det flera respondenter hade gemensamt var att de 

ansåg att det krävs noga förberedelse för att kunna hantera krisen på bästa sätt. 

 

Studien visar också ett samband mellan avkodning och samhällskontext. De svarande 

påpekade vikten av att anpassa kampanjer efter rådande samhällskontext för att 

budskapet inte ska missuppfattas. Även Cho menar i sin artikel The Geography of 

Political Communication: Effects of Regional Variations in Campaign Advertising on 

Citizen Communication (2011) att det är viktigt att anpassa kampanjmaterialet efter 
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den kontext som råder vid den aktuella tidpunkten. Cho lyfter fram att en kampanj 

som är anpassad efter sin kontext kan påverka publikens vardagliga samtal (Cho 

2011). På så sätt får kampanjen större effekter och spridning inom sociala grupper.  

 

Ett annat sätt att få lång livslängd och genomslag förklaras av teorin sense-making, 

där mottagaren skapar mening av kampanjens budskap. Genom sense-making kan 

kampanjskapare föra en dialog med kunderna, för att förstå dem, deras värderingar 

och erfarenheter, som Dervin och Forman-Wernet menar ligger till grund för deras 

livssituation. Genom att lära känna dem kan de utforma ett budskap som tilltalar 

kunderna (Dervin & Foreman-Wernet 2013, s. 159). Detta är något som även våra 

respondenter underströk, det vill säga att det är viktigt att anpassa kampanjen och dess 

budskap efter målgruppen. 

 

6.4 Idéer och originalitet  

Tidigare i vår studie presenterades Ogilvys syn på kreativitet i kampanjer. Han menar 

att kreativitet handlar om att få fram en stark och tydlig idé (Ogilvy i Mårtenson 2009, 

s. 387). I vanliga fall brukar kreativitet “bara” handla om originalitet och 

värdeskapande. Mårtenson poängterar dock att kreativitet inom PR- och 

reklambranschen ska hålla hög kvalité och dessutom lösa en kommunikationsuppgift. 

I och med att kreativitet ska lösa en kommunikationsuppgift, blir det mer 

svårhanterligt enligt Mårtenson. 

 

De flesta av våra deltagare tycktes inte hålla med till fullo, utan definierade istället 

kreativitet som just originalitet. Vid ett par intervjuer påpekades det dock, i enlighet 

med Mårtenson, att kreativiteten även bör lösa en kommunikationsuppgift. Kreativitet 

handlar alltså även om att komma på bra idéer som kan lösa kundens 

kommunikationsproblem. Det kan således konstateras att kreativitet kan ha olika 

betydelse för yrkessamma i branschen men att det är ett viktigt verktyg i skapandet av 

kampanjer.  
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Något som tyder på att branschen ändå anser kreativitet vara viktigt är att ett av 

branschens mest ansedda pris, Guldägget, delas ut just till årets mest kreativa kampanj 

(Holmström och Ögren 2004, s. 88-94).  

 

Rice och Atkin menar att det finns två sätt att utforma en idé och ett budskap för en 

kampanj som syftar till att förändra beteende/attityd. Det ena sättet är genom en 

främjande vinkel, medan det andra är genom en avskräckande sådan (Rice & Atkin 

2013, s. 8). Detta diskuteras även vid en av intervjuerna, då väljer hen dock att 

använda begreppen medbild och motbild. Precis som Rice och Atkin menar hen att en 

medbild är mer effektivt då det uppmuntrar och motiverar målgruppen till att vilja 

förändra det negativa beteendet. En sådan kampanj blir lättare resultatrik. 

 

Något som också framkommit tydligt i denna studie är att idéer spelar en stor roll. En 

dålig idé kan inte räddas av en kreativ layout. Medan en bra idé med en kreativ layout 

kan man komma förbi medieinvesteringen och få mer mediegenomslag för pengarna.  

 

En kampanj som bygger på detta är den rekryteringskampanj som en av byråerna i 

undersökningen genomförde, där de köpte AdWords. De hade kampanjmaterial, men 

det var idén som var grundpelaren i dess framgång. Genom att ha en nytänkande och 

kreativ lösning lyckades byrån med att skapa engagemang hos målgruppen och fick 

dem att sinsemellan sprida den vidare. AdWords var en billig investering, vilket går i 

led med det faktum att kreativitet kan betyda att man inte behöver investera fullt så 

mycket i medieutrymme. 

 

6.5 Slutsatser och förslag på framtida forskning 

Det har alltså i denna studie kunnat fastställas att branschen anser att en framgångsrik 

kampanj är en kampanj som uppnår sitt eget syfte och mål. För att kunna avgöra om 

dessa har uppnåtts behöver man, enligt branschen, mäta och utvärdera kampanjen i 

förhållande till just det satta syftet och målen. En slutsats som kunnat dras är dock att 

mätningar av kvalitativa mål inte alltid genomförs. Därmed kan branschen inte alltid 

veta om deras kampanjer varit framgångsrika eller ej. Anledningen till varför man inte 

mäter har visat sig vara på grund av att mätningar anses vara en kostnadsfråga för 



	  
	  

	  	   	   44	  
	  
	  

kunden. Den ekonomiska aspekten kring mätningar och utvärdering är något om kan 

studeras vidare i framtida forskning. Hur mycket kostar en mätning? Hur ska PR- och 

reklambranschen övertyga sina kunder att vilja mäta sina resultat? Om PR- och 

reklambranschen faktiskt lyckas övertyga sina kunder att utvärdera sina kampanjer, 

hur kan de då på ett mer kostnadseffektivt sätt genomföra dessa? 

 

En annan slutsats i denna uppsats är att bedömningen att kampanjen är framgångsrik i 

vissa fall kan vara en efterkonstruktion. Detta baserar vi på att då målet var 

direktförsäljning, men försäljningen kom senare, ansåg flera att det ändå var 

framgångsrikt. Detta trots att målet alltså inte uppnåtts. Som förslag på ytterligare 

framtida forskning är det intressant att undersöka hur detaljhandeln värderar 

direktförsäljning i samband med kampanjer. Detta för att sedan jämföra resultatet med 

kampanjskapares åsikter. Anser detaljhandeln att en kampanj kan vara framgångsrik 

om försäljningen sker senare än planerat? 

 

Att idén spelar stor roll är en viktig kunskap från denna studie. Deltagarna i vår 

undersökning underströk vikten av kreativa lösningar och originella idéer. Med 

originalitet och kreativitet kan kunden få mer mediegenomslag för pengarna. I 

samband med detta har det också kunnat konstateras att begreppet kreativitet tolkas på 

olika sätt av yrkessamma i branschen. I och med detta kan det vara intressant att 

studera hur samtliga anställda på en PR- och reklambyrå definierar kreativitet och om 

deras åsikter överensstämmer alternativt inte överensstämmer. Påverkar olika 

definitioner av samma begrepp de anställdas samarbete?  Det kan även vara intressant 

att undersöka hur olika byråer går till väga för att komma på kreativa lösningar på 

kommunikationsproblem.  
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7. Sammanfattning 
Denna studie undersöker PR- och reklambranschens syn på framgångsrika respektive 

mindre framgångsrika kampanjer. Syftet är att kartlägga hur yrkessamma i branschen 

bedömer kampanjers framgång och vilka faktorer de anser vara positiva respektive 

negativa att använda. Frågeställningarna för denna studie rör definitionen av en 

lyckad kampanj, målsättning, målgrupp, marknadsföring, försäljning, 

mediegenomslag samt diskussioner i såväl massmedier som sociala medier. Det vill 

säga olika aspekter som kampanjskapare kan ta hänsyn till när de planerar, producerar 

och utvärderar en kampanj.  

 

Studien inleds med en redogörelse för den tidigare forskningen inom 

forskningsämnet. Sju vetenskapliga artiklar och en uppsatsstudie behandlas. Dessa rör 

olika kriterier samt strategier för framgång. Dessa artiklar kompletteras med forskning 

och teorier kring kampanjplanering och strategier, samt spridnings- och 

budskapsteorier. Studien behandlar dessutom begreppen kampanj, kriterium, 

varumärke, kreativitet och mål, som samtliga ligger till grund för vårt resultat och 

diskussion. 

 

Studien baseras på intervjuer med åtta projektledare på PR- och reklambyråer i 

Örebro. För att finna respondenter tillämpades ett strategiskt urval med 

bekvämlighetsteknik. Intervjuerna baserades på en temamässigt upplagd 

intervjumanual. Samtliga intervjuer följde en semistrukturerad form.   

 

Vid sammanställning av resultatet framkom att branschen anser det vara viktigt att 

utgå från syfte och mål vid bedömning av kampanjen som framgångsrik respektive 

mindre framgångsrik. Det framkom också att branschen sällan fastställer kvalitativa 

mål, då de är svåra att mäta och därmed mer kostsamma. I studien diskuteras även 

originalitet och idéer i kampanjer, något som respondenterna ansåg vara viktigt. Med 

originella lösningar och idéer kan en kampanj få mer mediegenomslag, något som kan 

bidra till bättre resultat.  

 

I ett avslutande avsnitt sammanställs studiens slutsatser och det ges förslag på 

framtida forskning inom ämnet.    
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Bilaga 
 
Intervjumanual 
 
Vi ska skriva C-uppsats inom MKV och vi har tänkt att vi ska titta på hur PR- och 
reklambranschen ser på vad som är en framgångsrik kampanj. Vi har märkt att olika 
företag och organisationer har olika syn på vad som är en framgångsrik kampanj, 
eftersom de utgår från olika kriterier. Vi vill därför titta närmare på vad branschen, 
som ofta får genomföra kampanjer för företag och organisationer, anser vara en 
framgångsrik kampanj. Därför är vi tacksamma att du vill svara på våra frågor. Vi 
kommer att ge dig anonymitet i den utsträckning att vi inte nämner ditt namn, utan 
bara vilken befattning du har. Vi kommer först att ställa frågor allmänt om kampanjer, 
för att sedan ställa några frågor om kampanjer som ni genomfört.  
 
TEMA 1: Allmänt om vad som utgör en framgångsrik kampanj 
Vilken är din allmänna uppfattning om vad som är en framgångsrik kampanj? 
 
Vad är en misslyckad kampanj, enligt dig? 
 

TEMA 2: Kriterier för att avgöra om en kampanj är framgångsrik 
(Vilka faktorer avgör om en kampanj är framgångsrik? Vad kännetecknar en 
framgångsrik kampanj?) 
 
Vilka kriterier avgör om en kampanj är framgångsrik? 
 
Tycker du att det är viktigt att fastställa kriterier för vad som är en framgångsrik 
kampanj? 
Ja: 

Varför är det viktigt? 
 Vilka kriterier tycker du är viktiga? Förklara gärna närmare varför kriteriet 
är viktigt. Nej:  

Varför tycker du inte att det är viktigt? 
 
Tycker du att en kampanj måste uppfylla alla dom kriterierna för att den ska kunna 
kallas framgångsrik? 
 
Vad anser du om humor i reklam? 
 
Är det viktigt att en kampanj ligger rätt i tiden eller att den går att koppla till det som 
händer i samhället för att bli framgångsrik? 
 
Om kampanjen rör en produkt, hur viktigt är det då med den omedelbara 
försäljningen?  
 
Måste en kampanj nå sin tilltänkta målgrupp för att kunna klassas som framgångsrik? 
 
När Guldägget ska delas ut är kreativitet det viktigaste kriteriet för att vinna. Ser ni ett 
samband mellan kreativa och framgångsrika kampanjer? 

• Är kreativa kampanjer mer framgångsrika? 
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TEMA 3: Mediegenomslag 
 
Hur viktigt är mediegenomslaget? 
 
Vissa kampanjer blir kritiserade i både traditionella och sociala medier. Är den 
uppmärksamheten något ni anser vara gynnsam? 

• Om budskapet kritiseras? 
• Om företaget som marknadsförs kritiseras? 
• Om materialet kritiseras? 
• Är det något har i åtanke vid kampanjplaneringen? 

 
Kampanjer blir ibland uppmärksammade i tidningar, nyheter eller sociala medier. De 
blir antingen hyllade eller sågade. Vad anser du, är all publicitet bra publicitet?  
 
TEMA 4: Mål 
Är det viktigt att sätta mål för sin kampanj? 

• Är det viktigt att sätta mål som går att mäta kvantitativt? (Genom 
mediebevakningsverktyg/statistik) 

• Är det viktigt att sätta mål som går att mäta kvalitativt? (Attitydförändringar, 
kunskap och handling) 

• Måste kampanjen infria alla era mål för att ni ska kunna anse den vara 
framgångsrik?  

 

TEMA 5: Angående kampanjer som respondenterna genomfört 
Skulle du kunna berätta om en framgångsrik kampanj som gjort? 

• Hur kom ni på kampanjen? 
• Vad hade ni för mål för den? 
• I vilka kanaler släpptes kampanjen?  
• Hur gick det gällande försäljningen? 
• Hur gick det gällande igenkänningen av varumärket och företaget? 
• Hur mätte ni dessa resultat? 
• Anser ni att nådde er tilltänkta målgrupp? 

 
Vilka reaktioner fick kampanjen?  

• … av traditionella och sociala medier? 
• … av målgruppen? 
• Hur ser ni på de reaktioner ni fick? 
• Kommer ni dra några lärdomar utifrån kampanjen? 

 
TEMA 6: Angående fyra exempelkampanjer 
Vi skulle nu vilja visa er exempel på fyra kampanjer som genomförts och som vi 
gärna vill höra er tankar kring. 
Kampanj 1: Volvo 
Kampanj 2: Coca Cola 
Kampanj 3: Marabou 
Kampanj 4: Friends 
 
Vad tycker du om den här kampanjen? 

• Vad tycker du om materialet? 
• Vad tycker du om idén och budskapet? 
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Vid första anblick, tycker du att kampanjen uppfyller några av kriterierna som du 
nämnt tidigare? 
 

Volvo - januari 2014 
 

• Kampanjen blev uppmärksammad redan innan reklamfilmen släpptes. 
• En tweet/sekund under kampanjens mest intensiva period. 
• Integrerade kommunikationen i 21 olika kanaler. 
• Volvo personbilar var maknadsledare under februari 2014. 
• Försäljningen av volvo V70/XC70 ökade med 25 % under februari jämfört 

med året innan. 
 
Coca Cola - april 2013 
 

• Släpptes i Sverige i april 2013. 
• Samma år fanns den i 50 olika länder, i år hade marknaden ökat till 70 länder. 
• Det var på 50-centilitersflaskor som företaget bytte ut en av de två stora 

logotyperna som finns på varje flaska mot något av Sveriges 150 vanligaste 
egennamn. 

• Den engelska taggen shareacoke har delats över 220.000 gånger på instagram, 
och den svenska motsvarigheten delaencoke har delats över 10.000 gånger. 

 
Marabou Black - mars 2013 

• Det började som en av årets mer sjuka nöjesnyheter. Sångaren Tommy 
Nilsson skulle byta namn till "Black" och hitta tillbaka till sitt gamla 
hårdrockssound. 

• Kampanjen skulle sträcka sig över en vecka, men fick avslutas efter ett dygn. 
Tommy Nilsson skulle inte alls byta namn, det handlade istället om Marabous 
nya choklad, Black. 

• Tommy Nilssons skivsläpp uppmärksammades i samband med kampanjen.   
• I samband med kampanjen uppstod en diskussion kring PR-konsulters 

trovärdighet. Många konsulter skrev artiklar och kritiserade Black-kampanjen. 

 
Friends Unselfie - mars 2014 
 

• Syftet med kampanjen var att flytta fokus från utsidan till insidan men 
kritikerna menade att Friends skuldbelägger mobboffer. 

• Kampanjmaterialet bestod bara av ett Facebook-inlägg.  
• Friends uppmanade människor att dela unselfie-bilden på sociala medier. Men 

som en motreaktion mot kampanjens syfte började publiken istället dela 
selfies under Friends tagg.  

 

	  


