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Abstract 
Purpose – The purpose of this report is to find out how to design a social media 
strategy with the purpose of increasing the number of followers and exposure of a 
mobile restaurant on selected platforms. Two different campaigns have been designed 
and the effects between them have been compared. 

Method – In order to answer our research questions, two comparative studies and a 
survey have been conducted. The first comparative study processes an analyzis of past 
viral campaigns to find common feautures for their successes. The second 
comparative study processes the selected variables on the client’s profiles on their 
social media againts their competitors. The survey has been conducted to get an 
understanding of which of the platforms, Facebook or Instagram, produced most 
customers to the restaurant. 

Findings – The result of this report designed a marketing strategy on social media for 
the client. In addition, two video campaigns was also produced. A social media 
strategy is in need of several essential components, and its success depends on 
continuous optimization because of the fact that social media is forever changing. 

Furthermore, the two campaigns showed that emotions influenced the impact on 
people. There are also other various features that may lead to greater opportunities for 
the campaigns to spread on social media. However, we cannot forget that a clear 
branding is essential in order to value the campaigns successfulness for the specific 
organization. 

Implications – The consequences the work should have led to indicate that the 
client's social media were faced with continued steady growth in terms of followers 
and engagement. This, assuming they will follow the report results. 

Limitations – The main limitation work has been affected by was time. We believe 
that the studies result could have been more refined if the extent of work was 
enlarged. It would also be interesting to apply the strategy to the client early on and 
evaluate the result for a better optimization.  

Furthermore, we did not have a complete control of the client’s social media, which 
led them to upload their own posts without our supervision. This made it difficult for 
us to entirely allocate the result to our work. 

Keywords – Message Strategy for advertising, Emotions, Facebook, Instagram, 
Social Media, Social Media Strategy, Brand, Word of Mouth, Viral spread 
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med arbetet är att ta reda på hur man skapar en strategi för 
marknadsföring på sociala medier med avsikten att öka följarantalet och exponering 
av en mobil restaurang på utvalda plattformar. Till detta kommer två olika kampanjer 
att utformas för att mäta och jämföra effekten mellan dem. 

Metod – För att besvara frågeställningarna har vi genomfört två jämförande studier 
samt en enkätundersökning. En jämförande studie av tidigare virala succéer för att 
hitta gemensamma faktorer för deras framgång samt en av ett antal utvalda variabler 
på uppdragsgivarens profiler på sociala medier gentemot deras konkurrenter. 
Enkätundersökningen har genomförts för att få en uppfattning om vilken av 
plattformar, Facebook eller Instagram, som bidrog mest till att användarna kom till 
restaurangen. 

Resultat – Arbetet resulterade i en strategi för sociala medier för arbetets 
uppdragsgivare samt två kampanjer i form av video. En social mediestrategi är i 
behov av flera väsentliga komponenter och dess framgång är beroende av ständig 
optimering eftersom sociala medier ständigt förändras.  

Resultatet kring de två kampanjerna visade att känslor spelade en stor roll för 
kampanjernas inverkan på människor. Det finns även egenskaper som kan leda till 
större möjligheter till att kampanjer sprids på sociala medier. Det som dock inte fick 
glömmas var att en tydlig varumärkeslänk är avgörande för om kampanjen kan ses 
som framgångsrik för det specifika företaget. 

Implikationer – De följder vi kunde arbetet bör ha lett till talar för att 
uppdragsgivarens sociala medier stod inför fortsatt stadig tillväxt när det gäller följare 
och engagemang förutsatt att de följt arbetets resultat. 

Begränsningar – Den största begränsningen arbetet har påverkats av är tiden. 
Undersökningarnas resultat anser vi hade kunnat förfinas om deras omfattning hade 
förstorats. Det hade även varit intressant att implementera strategin och bedöma dess 
resultat samt optimera den utefter det.  

Ännu en begränsning var att vi inte fick fullständig kontroll av uppdragsgivarens 
sociala medier vilket medförde att uppdragsgivaren publicerade egna inlägg. Det 
orsakade även att uppdragsgivarens resultat på sociala medier är svåra att hänföra helt 
till vårt arbete. 

Nyckelord – Budskapsstrategi, Emotioner, Facebook, Instagram, Sociala Medier, 
Social mediestrategi, Varumärke, Word of Mouth, Viral spridning 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 
studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Rosenbaum-Elliot, Percy och Pervan (2011) menar att marknadsföring är ett budskap 
där målet är att bygga och upprätthålla varumärkeskännedom och varumärkesattityd 
oavsett hur budskapet levereras till mottagaren. De förklarar att ett företag inte finns 
hos konsumenterna om inte företaget har en tydlig marknadskommunikation, vilket 
många småföretag lider av. Vidare så menar författarna att allt fler företag och 
organisationer börjar därför tänka i nya banor. Istället för att utnyttja de traditionella 
medierna använder de istället den nya sortens media (Rosenbaum-Elliot, Percy & 
Pervan, 2011). 

Dagens teknik tillåter en expandering av människors kontaktnät. Umgängeskretsen 
begränsas inte längre till grannen, klasskamraterna eller kollegorna. En persons 
kontaktnät kan bestå av hundratals människor över hela världen. Med hjälp av sociala 
medier kan människor läsa och sprida information utöver det vardagliga skvallret vid 
fikabordet. För företag och organisationer innebär detta risker, utmaningar men även 
möjligheter. Vi lever i en ny tid, med ny teknik och nya sätt att kommunicera (Leigert, 
2013). 

Enligt statistik från SCB som Davidsson (2014) redovisar var det endast 28 procent av 
Sveriges företag med färre än tio anställda som använder sig av sociala medier under 
2013. Bland företagen som har minst 250 anställda var andelen däremot högre med 
sina 69 procent. Varför användningen hos mindre företag är så mycket färre förklarar 
Davidsson att det kan beror på osäkerhet, tidsbrist eller ointresse (Davidsson, 2014). 

Leigert (2013) säger att den största utmaningen för marknadsföraren är 
reklamtröttheten. En undersökning från TNS Sifo har studerat reklamundvikandet och 
redovisar att konsumenter generellt sett är trött på reklam vilket resulterar i ett aktivt 
undvikande. Undvikandet gäller även de nya medierna. Men undersökningen visade 
också att vi uppskattar och tar emot relevant reklam som ligger oss nära. Leigert ger 
ett exempel på IKEA-katalogen och menar att många ser det som värdefull inspiration 
snarare än reklam. Denna faktor är något som många marknadsförare har använt i sin 
marknadsföringsstrategi på sociala medier för att skapa en personligare kontakt med 
sin målgrupp (Leigert, 2013). 

Men hur effektiv är sociala medier egentligen? Bakom alla siffror, gilla-markeringar 
och delningar är det svårt för företag att mäta framgångar i sociala medier och hur 
olika kampanjer och reklam egentligen har genererat faktiska kunder. 

1.2 Problembeskrivning 
Nonsense är en nystartad mobil restaurang i Jönköping. Själva restaurangen är en 
specialbyggd container med ett riktigt kök och är Sveriges första mobila restaurang 
med sittplatser inomhus. Nonsenses affärsidé är att erbjuda hantverksmässig 
snabbmat.  
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De öppnade ett konto på både Facebook och Instagram innan restaurangens öppning. 
Under tiden har de lagt ut en del “bakom kulisser”-bilder och bilder på maträtter som 
de eventuellt kommer att sälja. De saknar dock en plan för sina sociala medier och i 
och med det finns det en risk för att de resurser som Nonsense lägger ner på sina 
sociala medier inte leder till något framgångsrikt. 

Detta är ett problem som finns bland många företag. En av de stora riskerna är att 
hanteringen av sociala medier tar upp väldigt mycket av de anställdas arbetstid och 
kan sträcka sig över flera avdelningar. Därför finns det ett behov av att skapa interna 
processer för hanteringen av sociala medier. Det är också viktigt att veta hur bra det 
går för företagets sociala medier och vilka saker som kan göras för att öka de goda 
effekterna av sociala medier (Schaffer, 2013). 

En kritisk anledning till varför varje företag har ett stort behov av en strategi för 
sociala medier är att sociala medier är alltid föränderlig. Användarna av varje kanal, 
sättet vi använder kanalerna och den funktionaliteten som varje kanal erbjuder är 
aldrig densamma. En engångsstrategi utan granskning och optimering kan dölja 
möjligheter i nya uppstående plattformar inom sociala medier. Utan en strategi för 
sociala medier agerar företag blint eller slumpmässigt (Schaffer, 2013).  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår att det finns stora risker för företag som agerar på 
sociala medier utan strategi. Därmed är syftet med denna studie: 

Att ta reda på hur en strategi för marknadsföring på sociala medier 
skapas med avsikten att öka följarantalet och exponering av en 
mobil restaurang på utvalda plattformar. 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Den första 
frågeställningen syftar till att ta reda på hur kampanjer ska utformas som en del av en 
strategi. Därmed är studiens första frågeställning: 

[1] Hur utformas en kampanj som ökar antalet nya följare och/eller exponeringar 
av varumärket på Facebook och Instagram? 

Den andra frågeställningen syftar till att ta reda på vilken plattform inom sociala 
medier arbetets uppdragsgivare ska lägga störst fokus på i sin strategi. 

 Därmed är studiens andra frågeställning: 

[2] Vilken av plattformarna, Facebook eller Instagram, är mest effektiv för att 
generera kundbesök till en mobil restaurang? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien kommer att avgränsas till en strategi framtagen endast för arbetets 
uppdragsgivare och kommer således inte nödvändigtvis vara till nytta för andra 
företag. Däremot kan resultatet av den jämförande studien av virala kampanjer 
användas till ett mer generellt syfte.  

Vi kommer heller inte beskriva hur vi praktiskt har tagit oss tillväga vid utformningen 
av kampanjerna. 
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1.5 Disposition 
Rapporten inleds med Metod och genomförande där arbetets metodval och 
tillvägagångssätt beskrivs och motiveras. Här redovisas bland annat koppling till 
frågeställningar, analysmetoder samt metodernas trovärdighet. 

I Teoretiskt ramverk presenteras teorier inom relevanta ämnen som står till grund för 
studien. 

Delen Empiri redovisar de resultat som metoderna medförde. Resultaten ligger som 
grund för att besvara arbetets frågeställningar.  

I Analys presenteras svaren av arbetets frågeställningar med kopplingar till insamlad 
empiri och teoretiskt ramverk.  

Slutligen följer delen Diskussion och slutsatser där vi ger en sammanfattande 
beskrivning av arbetets resultat. Delen innehåller arbetets implikationer, 
begränsningar, slutsatser och rekommendationer. Avslutningsvis ges förslag på vidare 
forskning.  
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2 Metod och genomförande 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

2.1.1 Jämförande studier 
För att besvara studiens första frågeställning “Hur utformas en kampanj som ökar 
antalet nya följare och/eller exponeringar av varumärket på Facebook och 
Instagram?” har två jämförande studier genomförts. En av tidigare virala succéer för 
att hitta gemensamma faktorer för deras framgång samt en av ett antal utvalda 
variabler på uppdragsgivarens och konkurrenters profiler på sociala medier.  

Jämförelserna utfördes genom så kallade intensiva små-N-studier. En sådan metod 
innebär att det väljs ut ett fåtal enheter som ska undersökas. Detta för att göra det 
möjligt för forskaren att gå på djupet med varje enskild enhet. En sådan studie 
behöver dock inte vara en fallstudie. Forskare plockar ofta enheterna från olika 
kontexter. Denna typ av studie har fokus på ett specifikt fenomen som kan belysas 
från olika utgångspunkter. Små-N-studier sträcker sig ofta över flera fall för att skapa 
ett bredare perspektiv för forskaren på ett givet fenomen (Jacobsen, 2002). 

Metoden små-N-studie valdes då den är lämpligast när man vill ha en rik och 
detaljerad beskrivning av ett fenomen på ett antal få enheter. 

2.1.2 Enkätundersökning 
För att besvara studiens andra frågeställning “Vilken av plattformarna, Facebook och 
Instagram, är mest effektiv för att generera kundbesök till en mobil restaurang?” 
genomfördes en enkätundersökning. Detta för att vi ville få en uppfattning om vilket 
av dessa två medier som bidrog mest till att användarna faktiskt kom till restaurangen. 
Dessutom var vi intresserade av vad kunderna i övrigt ville se mer av på sociala 
medier.  

Enligt Jacobsen (2002) finns det två strategier för att få grepp om verkligheten. Den 
ena kallas för deduktiv ansats, “från teori till empiri”. Den går ut på att först skaffa sig 
vissa förväntningar på hur världen ser ut och sedan gå ut för att samla in empiri för att 
se om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. En deduktiv ansats är 
därför i stor utsträckning en kvantitativ metod, som bygger på att forskaren 
kategoriserar informationen innan de samlas in och att frågorna är fasta och 
svarsalternativen givna (Jacobsen, 2002). 

Vidare förklarar Jacobsen (2002) att den metod som dominerar för kvantitativ metod 
är frågeformulär, eller enkät, med givna svarsalternativ. Forskaren eller undersökaren 
ställer frågor utifrån ett formulär och enheten kan endast svara inom de ramar som 
forskaren på förhand tagit fram. Sådana data vi samlar in blir primärdata, alltså data 
som samlas in för första gången och direkt från personer eller grupper av personer  
(Jacobsen, 2002). 

Kylén (2004) beskriver en enkät som en skriftlig förfrågan som är inriktad till många 
mottagare som ska svara på papper, Internet eller i någon annan form antingen enskilt 
eller i grupp. Det finns både enkla enkäter som består av en till två frågor eller mer 
avancerade som består av en större mängd frågor. De stora fördelarna med att 
använda sig av enkäter är att den når ut till många och att alla får samma frågor. Vid 
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både konstruktion och tolkning måste undersökaren vara klar över vad som ska mätas. 
Kylén förklarar att det finns fyra steg i arbetet med att konstruera en enkät. Han menar 
att undersökaren bland annat bör göra försöksversioner att prova på ett fåtal personer. 
Frågor med fasta svarsalternativ medför att den som besvarar enkäten endast behöver 
sätta ett eller flera kryss. Det innebär att frågorna är lätta att besvara och för 
undersökaren lätta att bearbeta (Kylén, 2004). 

Det finns också öppna svarsalternativ där uppgiftslämnaren får lämna ett valfritt svar. 
Det bör dock bara användas i två fall: när det inte finns överblick över alla tänkbara 
svarsalternativ, eller när det finns alldeles för många möjliga svarsalternativ. Ett 
alternativ till öppna frågor är att ge ett antal fasta svarsalternativ och ta med en öppen 
kategori där uppgiftslämnaren kan fylla i ett eget svar (Jacobsen, 2002). 

2.2 Arbetsprocessen 
Rapportens arbetsprocess inleddes med ett metodval baserat på arbetets 
frågeställningar och syfte. Sedan utformades de olika metoderna för datainsamling för 
att säkerställa att vi kunde besvara frågeställningarna och uppnå syftet. Utformningen 
innebar även val av källor och urval av uppgiftslämnare. 

Därefter genomfördes datainsamlingen och de två kampanjerna skapades och 
publicerades för att möjliggöra ytterligare datainsamling.  

Resultatet från datainsamlingsmetoderna sammanställdes, både i form av text och 
grafik som sedan stod inför granskning och analys. Det genomfördes också en 
prövning av metodernas trovärdighet. 

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Jämförande studier 

2.3.1.1 Granskning av profiler på sociala medier 
En jämförande studie genomfördes mellan uppdragsgivaren och tre konkurrenter till 
dem. De tre konkurrenterna valdes ut baserat på att de hade liknande målgrupp som 
vår uppdragsgivare samt att de fanns närvarande på både Facebook och Instagram. De 
variabler som sedan analyserades var räckvidd, frekvens, engagemang och 
företagsinformation presenterad på företagens profiler. Frekvensen av inlägg per 
vecka har analyserats baserat på åtta veckors inlägg. Följarnas engagemang är baserat 
på deras 15 senaste inlägg vid granskningens tidpunkt, den 13 april 2015. Variabeln 
engagemang omfattar antalet gilla-markeringar, kommentarer samt delningar på 
Facebook och även antalet gilla-markeringar och kommentarer på Instagram. 
Företagsinformationen är hämtad från respektive företags profiler på Facebook och 
Instagram. Företagsinformationen omfattar inte information presenterad i publicerade 
inlägg.  

Studien genomfördes för att undersöka vilka variabler som kan ha bidragit till 
eventuell framgång på sociala medier. Genom att jämföra variablerna kunde vi dra 
slutsatser av vad som tilltalade målgruppen för att senare kunna implementera i den 
strategi detta arbete ska resultera i.  
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2.3.1.2 Virala kampanjer 
Den andra små-N-studien gjordes mellan ett antal olika virala kampanjer som har fått 
ett stort genombrott. Det är svårt att dra gränsen för när en kampanj blir en succé. 
Något som sprids lokalt i Sverige kanske inte har lika stor genomslagskraft i övriga 
länder eller en kampanj med över 10 miljoner visningar i USA kanske inte har nåtts 
till oss i Sverige. Därför valde vi noga ut några av de globalt större kampanjerna som 
sedan undersöktes utifrån variablerna emotioner, budskapsstrategi, egenskaper med 
chans för spridning och varumärkeslänk. Variablerna analyserades och jämfördes för 
att hitta de gemensamma faktorerna som vi sedan kunde ta hjälp av och implementera 
i skapandet av våra två kampanjer. För att ytterligare grunda våra val av virala succéer 
till den jämförande studien undersökte vi även diverse listor över kampanjer via 
tidningar och internetsidor, så som Adweek och Entrepreneur. 

2.3.2 Enkätundersökning 
Undersökningen inleddes med konstruktion av enkäten. Eftersom frågorna i enkäten 
skulle vara så pass enkelt utformade och att studiens författare personligen stod för 
utfrågningen har Kyléns (2004) fyra steg i enkätkonstruktion ej följts. Detta eftersom 
om någon mot förmodan inte skulle förstått någon fråga fanns undersökarna 
tillgängliga att förklara innebörden. Frågornas svarsalternativ varierade beroende på 
fråga. De varierade mellan fasta svarsalternativ, fasta svarsalternativ med öppen 
kategori och öppet svar.   

Enkäten genomfördes därefter genom besöksintervjuer där vi var placerade vid 
restaurangens utgång där alla kunder blev tillfrågade. Undersökningen var fokuserad 
på hur den tillfrågade hade hört talas om restaurangen, och om via sociala medier, 
vilken kanal det gällde.  

Undersökningen genomfördes tre gånger på samma veckodag och tidpunkt för att 
möjliggöra göra en så korrekt jämförelse som möjligt. Den första undersökningen 
gjordes en gång innan den första kampanjens publicering, den andra två dagar efter 
publicering av första kampanjen och den tredje undersökningen två dagar efter 
publicering av den andra kampanjen. Alla tre undersökningar gjordes inom samma 
tidsspann på tre timmar.  

2.4 Dataanalys 

2.4.1 Jämförande studier 

2.4.1.1 Granskning av profiler på sociala medier 
Resultatet från den jämförande studien av konton på sociala medier fördes in i 
översiktliga tabeller för att ge möjlighet till en lättare jämförelse och analys. Variabeln 
engagemang presenterades även i procent till respektive företags räckvidd för att 
tydliggöra skillnader.  

2.4.1.2 Virala kampanjer 
För att vi skulle förstå de variabler som undersöktes gjordes en studie av olika teorier 
för att ge oss teoretiskt stöd i den jämförande studien. De teorier som vi har använt oss 
av är Plutchiks (2002) Wheel of Emotions för att undersöka vilka emotioner som 
användes flitigast av de virala reklamkampanjerna. Litteratur från Jenkins, Ford och 
Green (2014) har också använts till studien. 
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Analysen presenterades även grafiskt med tabeller för att få grepp om faktorer som 
kan vara till nytta i skapandet av våra två kampanjer. 

2.4.2 Enkätundersökning 
Resultatet från alla tre undersökningstillfällena fördes in i ett statistikprogram för att 
göra om svaren på våra frågor till tal som kan förstås av en dator. 

Processen kallas enligt Jacobsen (2002) för kodning. När kodningen var klar påbörjas 
en univariat analys. Denna analys beskriver en variabel i taget med hjälp av olika 
statistiska mått (Jacobsen, 2002). 

Vi analyserade således vilket svarsalternativ som var det mest typiska i varje enskild 
fråga. Svaren presenterades i grafiska former. Slutligen gjordes även en skriftlig 
tolkning av resultatet där vi analyserade olika variabler för att sedan komma fram till 
en slutsats. Resultatet och därav slutsatserna kommer att ta hänsyn till de skillnader i 
användarantal som de två olika plattformarna har. 

2.5 Trovärdighet 

2.5.1 Validitet 
Jacobsen (2002) menar att validitet är att mäta det som man önskar mäta, att det som 
har mätts uppfattas som relevant och att det som man mäter hos några få också gäller 
för flera. Validitet kan delas in i intern validitet och extern validitet. Intern validitet 
handlar om att faktiskt mäta det vi tror oss mäta. Extern validitet handlar om i hur hög 
grad ett utfall kan generaliseras till att gälla i andra sammanhang. 

2.5.1.1 Jämförande studier 

Granskning av profiler på sociala medier 

Studien menar vi har hög intern validitet eftersom de konkurrenter som har hanterats 
var relevanta att undersöka för vår uppdragsgivare eftersom de ville attrahera liknande 
målgrupper. De data som har undersökts var relevant för att ta reda på hur 
framgångsrik uppdragsgivarens sociala medier är gentemot konkurrenterna när det 
gällde antal följare, följarnas engagemang och frekvens av inlägg. Vi anser att vi har 
mätt det vi önskat mäta. Den externa validiteten är dock inte lika hög, för att kunna 
generalisera utfallet bör undersökningen ha omfattat fler företag från olika 
geografiska områden. 

Virala kampanjer 

Vi anser att den interna validiteten är hög. De uppgifter som vi fick av 
undersökningen bidrog till att ta reda på vilka variabler och komponenter som krävdes 
för att skapa de två kampanjerna som skulle leda till ökad spridning. Vi har alltså mätt 
det vi önskat mäta. Däremot är den externa validiteten inte lika hög då resultatet för 
studien inte kan generaliseras till andra sammanhang. Det hade krävts att 
undersökningen skulle omfattat flera kampanjer och kartlagt dem utifrån olika 
kategorier. 

2.5.1.2 Enkätundersökning 
Enkätens syfte var att ta reda på hur många av uppdragsgivarens kunder som hittade 
till restaurangen via sociala medier. Enkäten var utformad så att resultatet kunde 



Metod och genomförande 

8 

besvara vår andra frågeställning. Det innebär att den har intern validitet. Vi har 
dessutom endast frågat de personer i restaurangen som har köpt mat. Däremot har vi 
mycket låg extern validitet eftersom detta bara är giltigt för vår uppdragsgivare och 
kan inte generaliseras. 

2.5.2 Reliabilitet 
Kylen (2004) förklarar att termen reliabilitet avser tillförlitligheten och säkerheten i 
svaren, Frågor att ställa vid prövandet av reliabilitet kan vara:  

• Hur har de metoder och källor vi använt påverkat de data vi fått in? 
• Hade vi fått samma resultat oberoende av vem som samlat in uppgifterna? 
• Hade vi fått samma resultat om data samlats in vid olika tillfällen? 

2.5.2.1 Jämförande studier 

Granskning av profiler på sociala medier 

Granskningen av profiler på sociala medier har behandlat data som fanns tillgänglig 
för allmänheten via vardera plattform. Med detta menar vi att vi har hög reliabilitet 
eftersom vem som helst hade kunnat samla in dessa data och fått samma resultat. 

Virala kampanjer 

Vi anser dock att reliabiliteten för den jämförande studien är låg eftersom den har 
genomförts utifrån våra egna värderingar. Resultatet av undersökningen kan ha varit 
annorlunda om den hade gjorts av en utomstående part. Dessutom hade resultatet 
kanske påverkats om de kampanjer som studerades hade varit annorlunda. Metoden 
som vi använde, att positionera ut kampanjerna utifrån de olika teorierna, anser vi 
vara tillförlitlig.  

2.5.2.2 Enkätundersökning 
Enkäten som vi har utformat anser vi ha hög reliabilitet. Trots att Kyléns (2004) fyra 
steg i enkätkonstruktion inte följdes anser vi att enkäten är tillförlitlig på grund av 
dess enkelt utformade frågor och att vi personligen stod för utfrågningen och kunde 
förklara frågorna ytterligare ifall en uppgiftslämnare inte skulle förstå dem. 
 
Eftersom vi frågar uppgiftslämnarna muntligt undgår vi den risken att de väljer ett 
svar utan någon tanke bakom, den risken finns bland annat vid enkätundersökningar 
via e-post. Eftersom vi också är fristående och okända för uppdragsgivarens kunder 
bör vi som undersökare inte ha påverkat uppgiftslämnarnas svar. 

2.5.3 Urval och bortfall 
Jacobsen (2002) förklarar att den teoretiska populationen är alla de som man är 
intresserade av. Det betyder att de enheter som ingår i ett eventuellt stickprov ska 
likna hela populationen. När det inte finns tillräckligt med resurser för att undersöka 
hela populationen måste man göra ett urval. För att kunna göra ett urval är en 
förutsättning att vi har en fullständig lista över alla som vi vill veta något om, denna 
lista är den faktiska populationen. Nästa steg är det teoretiska urvalet. Det finns olika 
typer av urval, ett av urvalen är icke-sannolikhetsurval. Bland dessa finns till exempel 
bekvämlighetsurval som innebär att man väljer de som man lättast får tag i. Ett 
exempel är att stå vid ett köpcentrum och fråga de som kommer in under en viss 
period (Jacobsen, 2002). 
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2.5.3.1 Jämförande studier 

Granskning av profiler på sociala medier 

Vi hade inte tillräckliga resurser för att undersöka hela populationen och saknade 
dessutom en lista över den faktiska populationen och kunde därför inte göra ett 
systematiskt urval. Därför har vi gjort ett bekvämlighetsurval där vi valt ut de tre 
konkurrenterna utifrån liknande målgrupper enligt våra personliga referenser. 

Virala kampanjer 

Det finns många reklamkampanjer som har nått stor spridning vilket har gjort det 
svårt för oss att få en fullständig lista på dem. Vi hade heller inget utrymme för att 
undersöka samtliga kampanjer vilket ledde till att vi gjorde ett bekvämlighetsurval. 
De kampanjer som valdes ut för undersökning gjordes utifrån våra egna personliga 
värderingar, dock med stöd av olika listor från tidningsartiklar såsom Adweek och 
Entrepreneur. 

2.5.3.2 Enkätundersökning 
Eftersom vi inte hade möjlighet till en fullständig lista över uppdragsgivarens alla 
kunder kunde vi omöjligen undersöka hela populationen. Det urval vi gjorde var ett 
bekvämlighetsurval men för att använda det med försiktighet valde vi att endast fråga 
de kunder i restaurangen som hade handlat för att få fram den faktiska 
kundgenereringen. Vi valde även att genomföra undersökningen tre gånger på samma 
veckodag och tidpunkt som ökar chansen för att urvalet ska vara så stringent som 
möjligt. 
 
Vid vår enkätundersökning förekom det bortfall. Detta bortfall var helt enkelt de 
personer som aktivt förklarade att de inte ville delta i undersökningen på grund av 
diverse orsaker. 
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att ge en teoretisk grund till arbetets första frågeställning ”Hur utformas en 
kampanj som ökar antalet nya följare och/eller exponeringar av varumärket på 
Facebook och Instagram?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 
sociala medier, social mediestrategi, känslor i reklam, spridning i sociala medier, 
fenomenet att sprida varumärke och digital media, förutsättningar för spridbarhet och 
slutligen varumärkeslänk. Dessa områden behandlas eftersom vi behövde ha en 
förståelse för vad sociala medier är, vilka komponenter som krävs för att göra sociala 
medier framgångsrika, hur mottagliga människor är för reklam och förutsättningarna 
för att sprida ett budskap eller medieinnehåll. 

För att ge en teoretisk grund till arbetets andra frågeställning ”Vilken av 
plattformarna, Facebook och Instagram, är mest effektiv för att generera kundbesök 
till en mobil restaurang?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 
sociala medier samt användning av sociala medier i Sverige. Detta behandlas för att 
ge oss en översiktlig insyn i vad sociala medier är och hur användningen ser ut i 
Sverige för att kunna dra kopplingar till det resultat vi kommer att få fram av 
enkätundersökningen. 

3.2 Sociala medier 
Sociala medier beskrivs som ett samlingsnamn för de kommunikationskanaler som 
tillåter sina användare att kommunicera direkt med varandra och att deras innehåll 
bygger på det användarna producerar (NE, 2014). 

3.2.1 Facebook 
Facebook är i dagsläget det största sociala nätverket och omfattar människor av de 
flesta demografiska egenskaper. Utmaningen och också den enorma potentialen med 
Facebook är att försöka utnyttja den virala aspekten och fånga en organisations eller 
verksamhets följares vänner. En studie från Pew Research Center visar att vännerna 
generellt sätt består av tidigare klasskamrater eller familjemedlemmar, alltså de 
människor som användaren litar på mest, vilket gör att rekommendationer från 
användaren kan få hög genomslagskraft i sitt nätverk (Schaffer, 2013). 

3.2.1.1 Facebook’s algoritm för nyhetsflödet 
Studier visar att nyhetsflödet på Facebook är den plats på plattformen där användarna 
spenderar mest tid. Nyhetsflödet använder en algoritm, EdgeRank, för att avgöra 
vilket innehåll som ska synas där. Algoritmen är hemlig och förändras ständigt för att 
inte kunna utnyttjas av användare, men en liten del information om den finns 
tillgänglig. Det är viktigt att känna till den informationen för att se till att så många 
människor som möjligt får möjlighet att se det innehåll företaget publicerar (Schaffer, 
2013). 

De faktorer som påverkar EdgeRank är uppdelat i bland annat dessa delar: 

• Affinitet: Avser relationen till skaparen av innehållet. Affinitet behandlar hur 
ofta man tar del av innehåll från en viss person. Om man kommenterat, gillat 
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eller delat en persons innehåll kommer man oftare få se den personens innehåll 
på sitt nyhetsflöde (Schaffer, 2013). 

• Tyngd: Typ av innehåll som publiceras. Det finns fyra primära kategorier av 
innehåll: fotografi, video, länk eller statusuppdatering. Fotografi och video 
verkar få en mer framträdande plats på nyhetsflödet än andra typ av innehåll. 
En förklaring kan vara att dessa typer av innehåll är mer engagerande 
(Schaffer, 2013). 

Facebook (2015) beskriver att kontakter och aktiviteter på deras sida påverkar 
händelserna som visas i nyhetsflödet. Detta innebär att användarna ser fler händelser 
som intresserar dem från vännerna som de mest interagerar med. Det som också kan 
öka chansen för en händelse att synas i ett nyhetsflöde är antal gilla-markeringar och 
kommentarer som händelsen får samt vilket typ av innehåll det är, fotografi, video 
eller statusuppdatering (Facebook, 2015). 

3.2.2 Instagram 
Visuella sociala medier blir mer och mer populära och det som är unikt med 
Instagram är att det är den första stora sociala plattform som är baserad på mobila 
enheter. På denna plattform har användarna möjlighet att publicera ett fotografi med 
textinnehåll och är ett bra hjälpmedel för att bygga varumärkeskännedom om ett 
varumärke som sannolikt har mobila användare. På Instagram är det främsta verktyget 
hashtags för att göra sökningar och inlägg. Hashtags möjliggör också att följare kan 
känna sig som en del av ett varumärke genom att själva ladda upp ett fotografi och 
använda företagets hashtags (Schaffer, 2013). 

3.3 Social mediestrategi 
En strategi för sociala medier är ett skriftligt dokument för alla interna parter på ett 
företag. Den kan bestämma hur många resurser som används för aktiviteter i sociala 
medier och också definiera vilken taktik som ska och inte ska användas. Den används 
som en beskrivning för nutid och framtid. En strategi för sociala medier med 
väldefinierade mål, taktik och mätningar är den enda logiska lösningen för att hantera 
och göra något betydelsefullt av alla aktiviteter i sociala medier (Schaffer, 2013). 

3.3.1 Mognadsfaser i sociala medier 
Tuten och Solomon (2015) förklarar att det är en sak att säga att man använder sociala 
medier men en helt annan att ha en strategi för dem. När företag utvecklar sin 
mognadsgrad planerar de systematiskt för att se till att alla aktiviteter i sociala medier 
överensstämmer med övrig marknadsföring och är kapabla att möta specifika 
marknadsföringsmål. De tre faserna av mognad är: 

• Trial phase: I den första fasen testar företaget plattformar inom sociala medier 
men de tänker inte på hur sociala medier kan integreras i marknadsplanen. 

• Transition phase: Den andra fasen är en övergångsfas. Aktiviteter sker 
fortfarande slumpmässigt men med ett mer systematiskt tankesätt. 

• Strategic phase: I den sista fasen använder företag en formell process för att 
planera marknadsföringsaktiviteter i sociala medier med klara mål och mått 
och sociala medier är integrerad i marknadsplanen. 

(Tuten & Solomon, 2015) 
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3.3.2 PDCA – ett ramverk för skapande av strategier för sociala medier 
Schaffer (2013) förklarar att på grund av den ständiga förändringen av människor och 
sociala medier kommer ett företag aldrig kunna prestera optimalt på sociala medier. 
Alternativet är då att konstant planera, implementera, kontrollera och optimera sina 
sociala medier för att uppnå högsta klass. PDCA-cykeln skapades av W. Edwards 
Deming och är ett ramverk för skapande av strategier för sociala medier.  

• P - plan. Den strategi för sociala medier som ska skapas. 
• D - do. Implementation av strategin enligt planen. 
• C - check. Analysera nyckeltal och mätningar gällande dina sociala medier 

och se hur de presterar jämfört med planeringen.  
• A - act/adjust. Baserat på resultatet från föregående steg optimerar man planen 

och repeterar cykeln.  

(Schaffer, 2013) 

Det är många företag som förstärker PDCA-cykeln med ytterligare ett steg: 

• O - observation. Granskning av sociala medier och övriga 
marknadsföringskanaler. Granskningen bör också omfatta konkurrenters 
närvaro på sociala medier (Schaffer, 2013). 

3.3.3 Granskning av sociala medier 
Schaffer (2013) förklarar att en granskning av ett varumärkes nuvarande närvaro på 
sociala medier är avgörande för resultatet av den sociala mediestrategin. Det kan vara 
bra att basera granskningar på offentligt tillgänglig data för jämförelse mot 
konkurrenter. Granskningen kan bland annat omfatta följande: 

• Räckvidd: Med erkännande för att falska Facebook-följare kan köpas så är 
antalet följare fortfarande ett tecken på potentiell räckvidd på sociala 
mediekanaler och kan vara en grundläggande mätning.  

• Frekvens: Hur ofta företaget gör inlägg på sociala medier. Granska en 
definierad tidsperiod och beräkna antal inlägg på varje kanal.  

• Engagemang: En granskning av interaktionen mellan inlägg och följare är 
viktigt för att se hur engagerade ett företags följare är.  

(Schaffer, 2013) 

Det finns ett värde i att analysera konkurrenters sociala medier för att se vad som kan 
förklara siffror genererade från granskningen (Schaffer, 2013). 

Tuten och Solomon (2015) beskriver ett liknande tänk där de använder en 
nulägesanalys för att få bästa möjliga start på planeringen av en strategi. En 
nulägesanalys specificerar ett aktuellt problem eller möjlighet för organisationen. En 
konkurrenskraftig analys för sociala medier bör få svar på bland annat följande frågor: 

• På vilka plattformar inom sociala medier är företagets konkurrenter aktiva? 
• Hur presenterar konkurrenterna sig på dessa plattformar? Detta innebär till 

exempel en analys av profiler, företagsinformation och ton.  

(Tuten & Solomon, 2015) 
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3.3.4 Komponenter för alla strategier för sociala medier 
Flera författare listar och förklarar de grundläggande komponenterna i en social 
mediestrategi.  

Nyckeln är att utveckla en strategi som fungerar för den specifika verksamheten 
(Gray, 2013). 

3.3.4.1 Mål 
Utan ett klart definierat mål kommer aldrig några nyckeltal kunna definieras för 
mätning. Det ideala är att målet ska följa företagets affärsstrategi eftersom strategin 
för sociala medier bör vara en viktig del av företaget. Det kan antingen vara mål för 
specifika kanaler eller övergripande mål (Schaffer, 2013). 

Det är viktigt att identifiera vad som är rimligt för ett företag att försöka uppnå. 
Företaget bör sedan undersöka varför verksamheten är eller inte är på väg att uppnå 
detta. Framgång i sociala medier sker på lång sikt och företag behöver tänka ut hur de 
vill att sin närvaro på sociala medier ska se ut längre fram (Gray, 2013). 

Tuten och Solomon (2015) tillägger att det är viktigt att sätta välformulerade mål som 
bör omfatta följande egenskaper: 

• Vara specifik (vad, vem, när, var)  
• Vara mätbart 
• Specificera den önskade förändringen 
• Innehålla en tidslinje 
• Var konsekvent och realistisk 

(Tuten & Solomon, 2015) 

3.3.4.2 Målgrupp 
Genom att veta demografiska detaljer om den typ av människor man vill engagera kan 
man skapa bättre aktiviteter i sociala medier för dem. Det finns flera sätt att lista ut 
vilken målgrupp ett företag har och det viktigaste är att ta reda på kön, ålder, språk, 
plats, utbildning, yrke, intressen, media (vart går de när de är online/offline för 
information?) samt de kanaler inom sociala medier de är mest aktiva på (Schaffer, 
2013). 

3.3.4.3 Varumärkesprofiliering 
• Namngivning: Det är en självklarhet att ett företags konton i sociala medier 

bör ha samma namn som företaget själv. Finns det extra plats att använda på 
någon plattform är det viktigt att utnyttja det för att lägga till sökord för att öka 
sökmotoroptimeringen som hjälper andra att hitta till kontot (Schaffer, 2013). 
Gray (2013) nämner också att en passiv social närvaro innebär att fylla i 
profilen på varje plattform eftersom det också är bra för 
sökmotoroptimeringen.  

• Färgschema och bildspråk: Bör vara klart och tydligt beskrivna i 
varumärkesriktlinjerna och bör följas på samma sätt i sociala medier (Schaffer, 
2013). 

• Röst: Rösten av ett företag i sociala medier motsvarar tonen i konversationer 
via inlägg. I sociala medier förväntas det att en sorts samtalston används. I 
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enlighet med målgruppen bör företaget anstränga sig för att ändra tonen så att 
den lättare blir accepterad av en bredare publik i sociala medier (Schaffer, 
2013). Vidare menar Gray (2013) att det är viktigt att upprätthålla en känsla av 
företaget även på sociala medier genom att använda röst och ton.  

3.3.4.4 Innehåll 
Sociala medier är en sammanslagning av kommunikation och information. Det är 
ytterst viktigt att endast publicera relevant information på ett meningsfullt och 
engagerande sätt eftersom det hjälper företag att etablera trovärdighet och främja 
dialog med sociala medieanvändare vilket stärker relationer och bygger en starkare 
gemenskap (Schaffer, 2013). 

Olika typer av innehåll att publicera varierar mellan företag men skulle kunna bestå av 
en kombination av bland annat följande:  

• Nya produkter, kampanjer eller serviceinformation 
• Nya event eller höjdpunkter från tidigare event 
• YouTube-länkar från företagets kanal, kunder eller event 
• Samtal från andra sociala medier (cross-posting) 
• Tredjepartsinformation som är relevant för dina kunder eller målgrupper.  

(Schaffer, 2013) 

3.3.4.5 Kanaler 
Att välja vilka plattformar insatserna ska fokusera på är det första och största beslutet 
som behöver göras (Gray, 2013). Det finns ingen regel för hur många kanaler ett 
företag bör finnas på eftersom alla kanaler är så pass olika. Både Gray (2013) och 
Schaffer (2013) beskriver att det är viktigare att hantera ett lägre antal kanaler och 
göra de framgångsrika innan företagen utökar till nya kanaler. 

3.3.4.6 Frekvens 
Det är viktigt att notera att användarna av sociala medier blir överösta med innehåll på 
olika plattformar, därför bör en frekvensstrategi hållas så länge varje enskild del av 
innehåll som publiceras är av hög kvalitet och representerar varumärket. Att anpassa 
frekvensen till engagemang hos följarna samt företagets resurser, kvalitet är viktigare 
än frekvens (Schaffer, 2013). 

3.3.4.7 Fördela resurser 
Det är viktigt att bestämma vem som ska implementera strategin. Det kan antingen 
göras av en internt anställd eller läggas externt på en byrå. Det rekommenderas att det 
hålls internt vid tillräckliga resurser eftersom närvaron på sociala medier är en 
återspegling av varumärket (Schaffer, 2013). Någon måste ta ansvar för den sociala 
närvaron. Framgång kommer inte ske av en slump eller för att man vill att det ska ske, 
utan det är en lång process (Gray, 2013). 

3.3.4.8 Fördela budget 
Gray (2013) tillägger att sociala medier kan framstå som gratis, vilket det i 
verkligheten inte är. Den största kostnaden ligger i utförandet, exempelvis att svara på 
kommentarer, göra inlägg och leta innehåll. Denna kostnad måste budgeteras för 
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annars är risken stor att aktiviteter i sociala medier aldrig blir av eftersom de personer 
som bör ta hand om det är upptagna med andra arbetsuppgifter (Gray, 2013). 

3.3.4.9 Bevaka kommentarer 
Alla som ser ett företag på sociala medier skulle kunna vara en tänkbar kund. Alla 
som lämnar kommentarer måste få dem besvarade för att se att företaget är reaktivt, 
mänskligt och vänligt mot de som närmar sig. När personer har lämnat kommentarer 
eller svarar på företagets inlägg är det viktigt att ta itu med det snabbt. Om de sagt 
något positivt; tacka dem för det. Om någon lämnat klagomål eller gett kritik måste 
man vara snabb med att ta itu med problemet och försöka vända det negativa till något 
positivt (Gray, 2013). 

3.4 Känslor i reklam 
När man talar om känslor och emotioner finns det alltid en risk att man blandar ihop 
begreppen med varandra och anta att de betyder samma sak. Känslor är en del av det 
emotionella språket som beskriver hur en person är medveten om en emotion 
(Rosenbaum-Elliot, Percy & Pervan, 2011). 

Ankeny (2014) menar att känslor är den faktor som får oss att dela diverse material på 
sociala medier. Det finns många videos med humoristiska inslag som blir virala på 
YouTube, men det finns även en del arga och politiska uttalanden som blir delade. 
Alla känslor som får oss att reagera - humor, spänning, rädsla, upprymdhet, ångest - 
får oss att prata och skapa en snackis (Ankeny, 2014). 

3.4.1 Plutchiks Wheel of Emotions 
Robert Plutchick (2002) menar att känslor används i reklam för att öka 
konsumenternas engagemang både för budskapet och för produkten. Plutchik 
illustrerar sin teori, Wheel of Emotions, med en multidimensionell modell som 
systematiserar människans känslor, deras inbördes relationer och respektive styrka (se 
figur 1). Han utgår från att det finns åtta grundläggande emotioner (den andra cirkeln 
inifrån): glädje och sorg, ilska och rädsla, förtroende och avsmak samt överraskning 
och förväntan (Plutchik, 2002). 

Kartan visar de primära färgerna röd, blå och gul, och hur färgerna ändras vid en 
kombination av dessa. Kartan visar även färgernas motsatser och färgernas intensitet. 
Varje primär emotion har en beteendemässig motsvarighet. Känner man till exempel 
sorg kan man förvänta sig ett specifikt beteende, exempelvis att gråta. Vidare har 
varje primär emotion en mer eller mindre besläktad känsla som upplevs starkare eller 
svagare. Till exempel är irritation en svagare version av ilska och rädsla en starkare 
version av oro (Plutchik, 2002). 

När två känslor kombineras uppstår en dyad. Känner vi exempelvis glädje och 
förtroende resulterar det i kärlek, känner vi förväntan och ilska uppstår aggressivitet. 
Dessa känslor återfinns i den yttersta cirkeln (Plutchik, 2002). 
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Figur 1. Robert Pluchiks Wheel of Emotions 

 

3.4.2 Två sorters budskapsstrategi 
En budskapsstrategi beskriver hur man ska gå till väga för att skapa märkeskännedom 
och märkespreferens (Mårtensson, 2009). 

3.4.2.1 Informativt inriktad budskapsstrategi  
Mårtensson (2009) förklarar att reklam som är informativt inriktad presenterar på ett 
tydligt och logiskt sätt verifierbar fakta och relevanta uppgifter om varumärket. Syftet 
med informativ reklam är att öka den tänkta målgruppens förtroende för sin förmåga 
att bedöma vilket värde varumärket har för dem. Det är målgruppens uppfattning om 
informationsvärdet som är avgörande för om budskapet är informativt eller inte, vilket 
i vissa fall betyder att man behöver ta hänsyn till om man väljer att vända sig till en 
expertmålgrupp eller om målgruppen är vanliga konsumenter. Inom informativ 
budskapsstrategi finns det olika typer av tillvägagångssätt: 

• unikt säljförslag (USP - unique selling points) 
• lägga beslag på ett territorium 
• överdrifter 
• allmän informativ reklam 
• jämförande reklam 
• intressant och/eller inkongruent information 

(Mårtensson, 2009) 

3.4.2.2 Transformerande budskapsstrategi 
Mårtensson (2009) menar att transformerande reklam definieras som reklam som 
associerar upplevelsen av att använda, konsumera eller äga varumärket i reklamen 
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med en rad psykologiska kännetecken, som vanligtvis inte skulle associeras med 
varumärket i samma omfattning om man inte hade exponerats för reklamen. 
Begreppet transformation består av fyra dimensioner:  

• personlig relevans 
• upplevelser och empati  
• information 
• det kreativa utförandet 

(Mårtensson, 2009) 

Reklamen transformerar upplevelsen av att använda ett visst märke genom att 
omvandla användningen till en speciell upplevelse som särskiljer sig från ett 
konkurrerande märke. Transformerande reklam är huvudsakligen emotionsbaserade 
och medför att konsumenterna kan relatera de nämnda beskrivningsvariablerna till 
upplevelsen av att äga eller konsumera märket i reklamen. För att reklamen ska vara 
transformerande krävs det att upplevelsen av att använda produkten görs rikare och 
mer njutbar än den upplevelse som konsumenten annars får enbart av en beskrivning 
av märket. Man ska även binda samman upplevelsen i reklamen så nära med märket 
att konsumenterna minns märket ihop med upplevelsen som reklamen skapat 
(Mårtensson, 2009). 

3.5 Spridning i sociala medier 

3.5.1 Användning av sociala medier i Sverige 
En statistik från .SE:s rapport Svenskarna och Internet 2014 visar att sju av tio 
svenskar (72 procent) någon gång besöker sociala medier (se diagram 1) och hälften 
av dem gör det dagligen (48 procent). Det innebär samtidigt att en tredjedel av 
befolkningen aldrig besöker ett socialt nätverk. 60 procent av användarna publicerar 
ett digitalt innehåll någon gång, men det är endast 15 procent som gör det dagligen (se 
diagram 1), alltså är det fler som är aktiva med att läsa vad andra skriver än att skriva 
själva (Nilsson, 2014). 
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Diagram 1. Frekvens av besökare och andel skrivande besökare av sociala medier år 
2014.  

 

Åldersgruppen 16-25 år besöker till 95 procent någon gång Facebook. Åtta av tio (81 
procent) av dem gör det dagligen (se diagram 2) En majoritet av de som är äldre än 55 
år besöker mycket sällan Facebook. Nästan alla som är medlem i ett socialt 
medienätverk är även medlem i Facebook. Däremot har Facebook minskat bland de 
yngre användarna i åldern 12-15 (Nilsson, 2014). 

 

Diagram 2. Åldersfördelning av svenska besökare av Facebook år 2014. 

 

Facebook är fortfarande det mest populära nätverket, men rapporten visar att 
Instagram nästan har fördubblat andelen användare sedan 2013 och används av nästan 
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var tredje svensk mellan åldrarna 12-75 år (se diagram 3) med sina 28 procent. Enligt 
diagram 4 ser man att Instagram används främst av unga och särskilt unga kvinnor i 
båda åldersgrupper 12-15 år och 16-25 år (Nilsson, 2014). 

  
Diagram 3. Åldersfördelning av svenska besökare av Instagram år 2014. 

 

Diagram 4. Könsfördelning av svenska besökare av Instagram år 2014.  

3.5.2 Fenomenet att sprida varumärke och digital media 
Det finns flera typer av medier i ett medielandskap. Ett av dem är förtjänad media där 
innehåll sprids utan några direkta kostnader för företaget. Mun-till-mun metoden är ett 
exempel på förtjänad media eftersom rykten kan spridas snabbt emellan 
konsumenterna. Många gånger sker detta genom att företagen exempelvis har släppt 
en pressrelease inför en lansering av produkt, deltagit ett event med många deltagare, 
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startat en tävling eller blivit omnämnda i lokaltidningen. Men många gånger handlar 
det om rekommendationer från nuvarande kunder eller nyfikna personer som sprider 
ordet vidare (Tuten & Solomon, 2015). 

Enligt Jenkins, Ford och Green (2014) finns det däremot ingen rådande orsak till att 
människor sprider digitala material. De menar att människor fattar en rad socialt 
grundade beslut när de bestämmer sig för att sprida ett viss digital material. Är 
innehållet värt att uppmärksammas? Är det värt att dela med andra? Många människor 
delar ett klipp, bild eller text för att de vill stoltsera med att de själva har upptäckt det 
(Jenkins, Ford & Green, 2014). 

3.5.3 Förutsättningar för egenskaper för spridbarhet 
Jenkins, Ford och Green (2014) förklarar att det bästa sättet att förutspå nya 
framgångar är att utgå från gamla framgångar. Men i vår tid av digital delning finns 
det en rad tekniska och strategiska aspekter att ta till för att förbättra förutsättningarna 
för att ett visst innehåll når spridning. De redovisar i följande punkter att innehåll har 
större förutsättningar att delas om de: 

• Är tillgängligt när och där publiken vill ha det.  
• Är portabelt och enkelt att redigera och placera in någon annanstans. 
• Är lätt att återanvända på flera olika sätt. 
• Är relevant och tilltalar för många olika publiker, både den tilltänkte 

målgruppen och överskottspubliker. 
• Ingår i en stadig ström av material. 

(Jenkins, Ford & Green, 2014) 

Material måste utformas med en viss uppmärksamhet på mediecirkulationens 
underliggande mönster och drivkrafter. Man måste försöka förstå vad som motiverar 
och intresserar en person eller en grupp av personer. Människor utvärderar innehåll 
som de kommer i kontakt med utifrån personliga kriterier och delar innehåll som en 
identitetsmarkör utifrån vad det har för värde inom sin sociala umgängeskrets 
(Jenkins, Ford & Green, 2014). 

Jenkins, Ford och Green (2014) har undersökt några typer av egenskaper som har 
särskilt stor spridningspotential vilket redovisas i följande rubriker. 

3.5.3.1 Humor 
Antropologen Mary Douglas har beskrivit de subtila skillnaderna mellan skämt och 
förolämpningar. Ett skämt uttrycker något som en gemenskap är redo att höra, en 
förolämpning uttrycker något som den inte vill kännas vid. Humor är ett sätt för 
människor att uttrycka och bekräfta sina relationer till de som de delar skämtet med. 
Ett exempel som tas upp är Old Spice-kampanjen “Smell like a Man, Man” från 2010. 
Kampanjen uppmanar kvinnorna, och männen, att köpa deras produkter för att dofta 
som mannen i reklamfilmen. Kampanjen leker med reklambranschens egna klichéer 
och kulturella kännetecken. Den parodierar den kommersiella idealbilden och våra 
egna föreställningar om manlighet (Jenkins, Ford & Green, 2014). 
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3.5.3.2 Parodi och referenser 
Humor bygger på att publiken förstår skämtet eller delar en känsla medan parodi 
bygger på kombinationen av humor och en specifik gemensam referens. Parodi blir 
värdefull då den kan ge uttryck för gemensamma erfarenheter och för en gemensam 
historia. Detta syns särskilt tydligt när parodin bygger på nostalgiska referenser. När 
en publik väljer att sprida ett parodiskt material visar de att de tillhör den 
gemenskapen som är med på referensen och delar någon gemensam erfarenhet 
(Jenkins, Ford & Green, 2014). 

3.5.3.3 Ofullständigt innehåll 
Innehåll som är ofullständigt eller som inte är begripligt vid ett första ögonkast ger 
näring till publikens individuella och kollektiva intelligens. Sådana texter eller 
material leder ofta till att människor själva bidrar med något eller tittar en extra gång 
eftersom de inte litar på sitt första intryck. Deras instinkt ser till att de måste verifiera 
äktheten eller lista hur det utformades (Jenkins, Ford & Green, 2014). 

3.5.3.4 Mystik 
Mystiken kring medieinnehållens ursprung har blomstrat i en ny tid av spridbar 
media, delvis för att innehållet kan röra sig fritt mellan olika sammanhang medan det 
ursprungliga motivet bakom produktionen många gånger faller i glömska. När en 
publik kommer i kontakt med sådant innehåll vet de oftast inte med säkerhet vem som 
står bakom det. De kanske inte ens kan avgöra om verket är skapat i ett kommersiellt 
syfte eller inte. Gränsen mellan en häftig kampanj som utger sig för att ingå i den 
“verkliga världen” och marknadsstrategen som blir avslöjad i sina försök att bedra 
publiken är fin (Jenkins, Ford & Green, 2014). 

3.5.3.5 Läglig kontrovers 
Med kontrovers syftar Jenkins, Ford och Green (2014) till materialets förmåga att 
trigga igång en intensiv oenighet bland de som kommer i kontakt med det, framför allt 
i termer av motsägande värderingar och omdömen. Läglighet syftar å andra sidan på 
hur ett material kan kopplas till dagsaktuella diskussioner på en viss social 
nätverkskanal eller samhället i stort (Jenkins, Ford & Green, 2014). 

3.5.3.6 Rykten 
Rykten är den egenskap som har störst potential att medföra skada. Patricia Ann 
Turner skiljer mellan rykten som informella och tillfälliga spekulationsmönster. Hon 
undersökte varför olika rykten sprider sig och kom fram till att det oftast inte är det 
kvalitetsmässigt starkaste materialet som får störst spridning utan snarare det som 
starkast talar till den deltagande gemenskapens begär och rädsla (Jenkins, Ford & 
Green, 2014). 

3.5.4 Varumärkeslänk 
För att en reklam ska kommunicera på ett slagkraftigt sätt anser Mårtensson (2009) att 
budskapet i reklamen måste länkas till varumärkesnamnet. En varumärkeslänk skapas 
av att varumärket och/eller namnet visas eller hörs och kopplas till det budskap som 
framförs. Reklam som inte kan associeras till märket som annonseras är bortkastad 
och i värsta fall kan den hänföras till en konkurrent. Vidare förklarar Mårtensson att 
företaget inte har någon nytta av att konsumenterna gillar reklamen om de inte kan 
länka budskapet till varumärket. Hon menar även att konsumenterna är villiga att 
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bearbeta reklam om märkesnamnet nämns i slutet av reklamen eftersom det kan 
stimulera deras nyfikenhet (Mårtensson, 2009). 
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4 Empiri 

4.1 Granskning av profiler på sociala medier 
Data samlades in angående uppdragsgivarens antal följare (räckvidd) på de 
plattformar inom sociala medier som de fanns aktiva på, Facebook och Instagram. 
Den 13 april 2015 hade Nonsense 671 som gillar på Facebook och 415 följare på 
Instagram. 

Nonsenses frekvens av uppdateringar på Facebook och Instagram analyserades under 
8 veckor. I genomsnitt publicerade Nonsense 4,875 inlägg per vecka på Facebook och 
4,125 inlägg per vecka på Instagram. Dock varierade detta kraftigt mellan två och sju 
inlägg per vecka på Facebook och mellan ett och sex inlägg per vecka på Instagram. 

Det genomsnittliga engagemanget ifrån följare till inlägg på Facebook och Instagram 
analyserades baserat på deras 15 senaste inlägg (vid skrivande stund, den 13 april 
2015) på vardera plattform. I genomsnitt fick Nonsense 46 gilla-markeringar, 2,7 
kommentarer samt 2 delningar per inlägg på Facebook. Det förekommer dock 
variationer mellan 7 och 152 gilla-markeringar, 0 och 20 kommentarer samt 0 och 19 
delningar per inlägg. På Instagram fick Nonsense i snitt 59 gilla-markeringar och 2,2 
kommentarer per inlägg. Här varierar antal gilla-markeringar mellan 34 och 107 och 
kommentarer mellan 0 och 10. 

Tabell 1 visar Nonsense och tre olika konkurrenters profiler på sociala medier. 
Följarnas engagemang visas även i andel procent till respektive företags antal följare. 
Granskningen genomfördes den 13 april 2015 och omfattar tre konkurrenter som vid 
tidpunkten hade en liknande målgrupp som Nonsense. 

 

Tabell 1. Granskning av profiler på sociala medier 

 

Tabell 2 visar vilken företagsinformation som fanns tillgänglig på företagens sociala 
medier. Granskningen omfattar inte information tillgängligt via inlägg utan endast 
information som fanns presenterad på deras profiler. 
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Tabell 2. Företagsinformation presenterad på utvalda företags profiler på sociala 
medier.  

4.2 Virala reklamkampanjer 
Vi har gjort en studie av tolv olika virala kampanjer. En detaljerad beskrivning på 
respektive kampanj återfinns under bilaga 1. 

De kampanjer som studerades är följande: 

• Roller Babies - Evian 
• Real Beauty Sketches - Dove 
• Epic Split - Volvo 
• Leave the World Behind - Volvo 
• Made by Sweden - Volvo 
• First Kiss - Wren 
• Dumb ways to die - Metro Trains Melbourne 
• Ship my pants - Kmart 
• Kony 2012 - Invisible Children 
• Bookbook - IKEA 
• Smell like a man, man - Old Spice 
• Like a Girl - Always 
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4.2.1 Wheel of Emotions 
Vi har utifrån Plutchiks (2002) modell sammanställt en tabell (tabell 3) där vi har 
positionerat ut vilka emotioner som varje enskild kampanj använde sig av. Vi kan se 
att de två emotioner som användes flest gånger var glädje och överraskning, med sju 
användningar vardera. De emotioner som däremot användes minst var avsmak, som 
inte användes i någon av kampanjerna, samt ilska och rädsla som förekom en gång 
vardera. 

 

Tabell 3. Överskådlig tabell över samtliga kampanjer och emotioner. 

 

I figur 2 är alla kampanjer positionerade över emotionskartan. Ingen av kampanjerna 
använde sig av någon annan emotion än de primära som finns i andra cirkeln inifrån. 
Vissa av prickarna gränsar dock mellan två emotioner, vilket exempelvis kan ses på 
de två prickarna för Kony 2012 där den ena markeringen ligger mellan ilska och vrede 
(anger och rage) och den andra mellan rädsla och oro (fear och apprehension). 

 

Figur 2. Kampanjerna positionerade över Plutchiks (2002) Wheel of Emotions. 
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4.2.2 Egenskaper med chans till spridning 
I tabell 4 har vi positionerat ut de sex egenskaper som Jenkins, Ford och Green (2014) 
har beskrivit har störst chans till spridning. Som tabellen påvisar ser vi att mystiken är 
den mest använda egenskapen med fyra användningar, tätt följd av humor, parodi och 
referens samt läglighet som användes tre gånger vardera. 

 

Tabell 4. Överskådlig tabell över kampanjer och använda egenskaper. 
 

De fyra kampanjerna som använder egenskapen mystik har utformats på ett sätt som 
gör det svårt för tittarna att vid en första anblick avgöra om den är utförd i ett 
kommersiellt syfte eller inte. Detta syntes speciellt i Real Beauty sketches, First Kiss 
och Like a girl eftersom kampanjerna fokuserade på att uppmärksamma 
samhällsfrågor som könsroller, sexuella läggningar och kvinnors självförtroende och 
idealbild, istället för att försöka sälja in sina egna produkter. 

Egenskapen humor syntes extra tydligt i Old Spices reklam Smell like a man, man. 
Något som Jenkins, Ford och Green (2014) själva gav exempel på (se rubrik 3.5.3.1) 
då kampanjen leker med reklambranschens egna klichéer. Även Kmarts Ship My 
Pants anspelade på humor eftersom reklamen leker med ordvitsar som “ship” och 
“shit”.  

Läglig kontrovers användes av bland annat IKEAs BookBook som släppte sin 
kampanj en vecka innan Apple skulle presentera sin iPhone 6. Kampanjen kan ha fått 
sin virala spridning i och med kampanjens utformning, eftersom de visade upp 
katalogen på samma sätt som Apple presenterade sina produkter på, något som även 
är ett tydligt exempel på parodi och referens. 

4.2.3 Varumärkeslänk 
I tabell 5 redovisas en överblickande tabell på när varumärket för varje kampanj syns 
eller blir omnämnd i videon för första gången. Tabellen visar även när företagets 
logotyp syns i sin helhet för första gången. Sammanställningen av detta redovisar hur 
pass stark varumärkeslänken för varje enskild kampanj är. Tabellen talar för att det 
bör finnas en referens till varumärket tidigt i videoklippet och att logotypen bör synas 
i sin helhet i slutet. 
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Tabell 5. De utvalda kampanjernas användning av varumärkeslänk 

 

I Roller Babies syntes Evians logotyp precis i början av klippet för att påvisa vilka 
effekter som fås av att dricka deras vatten. Deras vattenflaskor syntes därefter genom 
hela klippet vilket medförde att kampanjen hade en stark varumärkeslänk. Detsamma 
gällde för IKEAs Bookbook eftersom de visade upp katalogen från början till slut. 

Real Beauty Sketches och Like a Girl har likadana resultat. I båda fallen nämndes 
eller syntes inte företagets namn eller logotyp förrän i slutet av videon, vilket därför 
medförde till att deras varumärkeslänk var svag. First Kiss hade också en svag 
varumärkeslänk. Precis i början av klippet syntes texten “Wren presents”, men i och 
med att klädföretaget Wren vid skrivande stund (25 mars 2015) var ett litet och 
relativt anonymt företag förstod inte tittarna var klippet hade sitt ursprung. 
Varumärket syntes eller nämndes inte under klippets gång och inte ens i slutet syntes 
logotypen i sin helhet, istället presenterades de medverkande och personerna bakom 
projektet. 

De resterande kampanjer som hade en stark varumärkeslänk visade upp sitt varumärke 
antingen subtilt eller tydligt genom några av sina produkter, vilket kan ses i bland 
annat Roller Babies, Volvos reklamer, Old Spice och IKEA. 

4.2.4 Budskapsstrategi 
I tabell 6 redovisas vilka kampanjer som använde en transformativ eller informativ 
budskapsstrategi. Åtta av kampanjerna var transformativa medan de resterande fyra 
var informativa. 
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Tabell 6. De utvalda kampanjernas budskapsstrategi 

 

De kampanjer som använde en transformativ budskapsstrategi anspelade på själva 
känslan som man får av att använda ett varumärke. Real Beauty Sketches, First Kiss 
och Like a Girl är ett exempel på tydlig transformativ reklam då de var fokuserade på 
att uppmärksamma samhällsfrågor som könsroller och kvinnors självförtroende, 
istället för att fokusera på att sälja sina produkter. På så sätt gjorde de reklam för hela 
varumärket och vilka värderingar som de stod för, alltså något som konsumenterna 
kunde känna igen sig vid. 

De fyra kampanjer som hade informativ budskapsstrategi använde sig av tre olika 
tillvägagångssätt, allmän informativ reklam, unikt säljförslag samt intressant 
information. Dumb ways to die är ett exempel på allmän informativ reklam eftersom 
de sjöng och visade vad de ansåg var dumma sätt att dö på. I slutet av videoklippet 
informerades tittarna att akta sig för järnvägarna. Ship my pants använde unikt 
säljförslag i sin kampanj för att uppmärksamma sin nya tjänst om att konsumenterna 
kunde frakta hem sina varor. Även IKEAs BookBook använde sig av detta 
tillvägagångssätt då de visade fördelarna och finesserna med att kunna bläddra i en av 
deras fysiska kataloger. Slutligen använde sig Kony 2012 av intressant information. 
De uppmärksammade Kony och hans barnsoldater och föreslog hur tittarna kunde 
hjälpa till att stoppa hans regim, några aspekter som lätt kunde beröra tittaren. 

4.3 Statistik för Facebook och Instagram 

4.3.1 Antalet gilla-markeringar och följare 

4.3.1.1 Facebook 
I diagram 5 redovisas ggilla-kvoten för Nonsenses Facebook-sida över en månads tid. 
Diagrammet visar att Nonsense fick tio nya gilla-markeringar men en sluta gilla-
markering då den första kampanjen släpptes, den 14 april 2015. Vid den andra 
kampanjens publicering, den 5 maj 2015, fick Nonsense 19 nya gilla-markeringar. 
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Diagram 5. Antal nya följare per dag på Facebook för Nonsense.  

 
Diagram 6. Förändringen av gilla-markeringar på Nonsenses Facebook-sida över en 
månads tid. 

 
I diagram 7 visas inläggens totala räckvidd för Nonsense för varje dag över en månad. 
Man kan se att kurvan visade högt för den första kampanjen och ännu högre efter den 
andra. “Betalda” visar ett inlägg som uppdragsgivaren själva publicerade och betalade 
för att öka dess möjlighet att nå ut till fler. 
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Diagram 7. Nonsense publicerade inläggs räckvidd per dag på Facebook 

 

Diagram 8 visar kön och ålder för Nonsenses följare på Facebook. 

 

Diagram 8. Kön och ålder för Nonsenses följare på Facebook 

4.3.1.2 Instagram 
I diagram 9 redovisas förändring av antalet följare över tid på Instagram. 

 

Diagram 9. Förändring av antal följare för Nonsense på Instagram 
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4.3.2 Kampanj 1 – Sliced Pork Sandwich 
I tabell 7 redovisas statistiken för den första kampanjens räckvidd en vecka efter 
publicering. Utifrån diagrammet kan antalet personer kampanjen nådde ut till, antalet 
gilla-markeringar, kommentarer och delningar utläsas. 

Totalt fick kampanjen 279 gilla-markeringar, 152 av dem på Nonsenses eget inlägg 
och 127 utspritt på delningarna. Den fick 23 kommentarer, varav 9 av dem i 
Nonsenses eget inlägg och 14 av dem i delningarna. Slutligen delades kampanjen 
totalt 16 gånger, dock var det ingen som delade en delning. 
 

 
Tabell 7. Statistik från Facebook för kampanj 1. 

4.3.3 Kampanj 2 - #deathchilichallenge 
I tabell 8 redovisas statistiken för den andra kampanjens räckvidd en vecka efter 
publiceringen. 

 
Tabell 8. Statistik från Facebook för kampanj 2. 

Totalt fick kampanjen 213 gilla-markeringar, 113 av dem på Nonsenses eget inlägg 
och 100 utspritt på delningarna. Den fick 92 kommentarer, varav 58 av dem i 
Nonsenses eget inlägg och 34 av dem i delningarna. Slutligen delades kampanjen 
totalt 18 gånger, dock var det ingen som delade en delning. 
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4.4 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen ägde rum vid tre tillfällen, en gång innan första kampanjen (9 
april), en gång efter den första kampanjens publicering (16 april) och en sista gång 
efter andra kampanjens publicering (7 maj). Samtliga enkätundersökningar gjordes 
under samma tidpunkt på dygnet mellan 11.30 och 14.30. 

Efter de tre undersökningstillfällena hade totalt 96 personer svarat. 32 från första 
tillfället, 21 från andra tillfället och 43 från det tredje tillfället. Utöver de 96 personer 
som svarat var det var totalt 14 personer som avböjde vid förfrågan att besvara 
enkäten, dessa inkluderas inte av diagrammen. För att kunna göra en rättvis 
jämförelse är undersökningsenheterna omvandlade till procent. 

Diagram 10 visar könsfördelningen av de undersökta personerna från de tre tillfällena. 

 

Diagram 10. Könsfördelning av undersökningsenheter. 

 

Diagram 11 visar åldersgrupper som undersökningsenheterna tillhörde. Ingen av de 
undersökta personerna tillhörde gruppen yngre än 13, 13-17 eller äldre än 65. 
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Diagram 11. Ålder för undersökningsenheter 
 

Diagram 12 visar varifrån de svarande hade hört talas om Nonsense, om det var via 
deras sociala medier eller inte. 

 

Diagram 12. Varifrån undersökningsenheterna hade hört talas om Nonsense 
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Diagram 13 visar fördelning av följare till Nonsenses sociala medier.

 

Diagram 13. Andel undersökningsenheter som följde Nonsense på sociala medier 
 

Diagram 14 visar hur stor andel av de svarande som hade sett Nonsense på sociala 
medier. 

 

Diagram 14. Andel undersökningsenheter som hade sett Nonsense på sociala medier. 
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Diagram 15 visar svaren från de 38 personer som svarade att de hade sett Nonsense på 
sociala medier i föregående fråga. 

 

Diagram 15. Andel av de undersökningsenheter som hade sett Nonsense på sociala 
medier och saknade eller ville ändra något angående Nonsense närvaro på sociala 
medier. 
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5 Analys 

5.1 Hur utformar men en kampanj som ökar antalet nya 
följare och eller/exponeringar av varumärket på Facebook och 
Instagram? 

5.1.1 Granskning av profiler på sociala medier 
Granskningen i tabell 1 (se rubrik 4.1) avslöjade att av de undersökta profilerna på 
sociala medier var det Nonsense som hade minst räckvidd, alltså lägst antal följare på 
båda plattformarna Facebook och Instagram. En förklaring till varför Nonsense hade 
lägst antal följare kan vara att de var nyast på marknaden av de granskade företagen 
och konkurrenterna hade därför haft längre tid på sig att bygga upp sitt följarantal. Det 
studien däremot visade var att Nonsenses följare var de som visade mest engagemang 
procentuellt sätt jämfört med konkurrenternas. 

Granskningen av Nonsenses följares engagemang visade att antal gilla-markeringar, 
kommentarer och delningar varierade kraftigt på båda plattformar. Orsaken till detta 
tror vi var att kvaliteten på inläggen varierade. Vi kunde vid granskningen se att det 
speciellt var ett inlägg som drog upp deras snitt för samtliga engagemangstyper på 
båda plattformarna. Detta var ett inlägg där de meddelade om deras öppning, ett 
innehåll med hög relevans och som därav fick stor genomslagskraft. Eftersom detta 
inlägg drog upp snittet avsevärt menar vi att om vi hade uteslutit detta inlägg i 
beräkningen av deras snitt hade det sett mycket annorlunda ut och till och med blivit 
sämre än någon av konkurrenternas resultat. 

Att engagemanget varierade så kraftigt tror vi har berott på de publicerade inläggens 
kvalitet. Många av inläggen har legat under genomsnittet när det gäller engagemang 
vilket vi tror berott på att deras kvalitet har varit lägre. Tabellen (tabell 1) visar också 
att Nonsense höll en relativt hög frekvens av inlägg, vilket vi tror har försvårat 
möjligheten att hålla en högre kvalitet. 

De slutsatser vi kunde dra utifrån undersökningen var att en hög frekvens av inlägg 
varken ökade antal följare eller engagemang. Det skulle kunna bero på att det då kan 
vara svårare att hålla en högre kvalitet. En för låg frekvens gav inte heller ett bra 
resultat när det gällde engagemang. Det som undersökningen visade var mest 
framgångsrikt för att generera följare och engagemang är att publicera inlägg mellan 
tre till fem gånger i veckan på båda plattformarna. 

Tabell 2 (se rubrik 4.1) visar resultatet av den företagsinformation som fanns 
presenterad på företagens sociala medier. Analysen visade att Nonsense saknade 
mycket av den information som deras konkurrenter presenterade på sina profiler. För 
att förbättra placeringen i sökresultat och på så sätt öka chansen att fler hittar till deras 
konton förklarar Schaffer (2013) och Gray (2013) att det är viktigt att fylla i sina 
profiler så fullständigt som möjligt. 

5.1.2 Strategi 
För att kampanjer på sociala medier ska bli framgångsrika och öka antalet nya följare 
och/eller exponeringar av varumärket har vi kommit fram till att de bör vara en del av 
en strategi. Det har vi baserat på Tuten och Solomons (2015) förklaring av att företag 
utvecklas i sin mognad i sociala medier. Detta betyder att när man befinner sig på 
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högsta fasen av mognad utförs aktiviteter på ett systematiskt sätt i sociala medier med 
specificerade mål och mått, vilket en strategi också innebär. 

5.1.2.1 PDCA   
Schaffer (2013) tillägger att sociala medier befinner sig i ständig förändring. Den 
strategi vi har skapat för Nonsense följde därför ett ramverk som kallas för PDCA-
cykeln. Strategin använder sig av denna iterativa process med fem steg, vilket betyder 
att strategin aldrig kommer bli fulländad utan behöver konstant optimering. Steget 
observation i PDCA-cykeln slog vi medvetet samman med Schaffers förklaring av 
vad som ingår i en granskning av sociala medier. Anledningen till sammanslagningen 
var att försöka motverka att granskningen blir en bortglömd engångsföreteelse och 
istället görs kontinuerligt. 

Schaffer (2013) förklarar att en granskning av konkurrenter kan resultera i att få hjälp 
med att se vad som intresserar följare. Tuten och Solomon (2015) menar att en 
nulägesanalys kan specificera ett aktuellt problem eller visa möjligheter. 

För att skapa ett värde i granskningen bör Nonsense i framtiden även omfatta sina 
konkurrenters sociala medier och sedan jämföra med sitt eget resultat. Av den 
anledningen har vi även slagit samman granskningen med Tuten och Solomons (2015) 
riktlinjer för nulägesanalys. Därför ska Nonsenses granskning av både egna profiler 
på sociala medier och konkurrenternas profiler omfatta plattformar de finns 
närvarande på, räckvidd, frekvens och engagemang på vardera plattform samt 
företagsinformation. 

5.1.3 Komponenter 
I en strategi för sociala medier kan olika komponenter ingå. De komponenter vi 
ansåg vara väsentliga redovisas i detta avsnitt.  

5.1.3.1 Mål 
Gray (2013) nämner att framgång i sociala medier sker på lång sikt och att det är 
viktigt att identifiera vad som är rimligt för ett företag att ha som målsättning. Målen 
med sociala medier för Nonsense bör därför sättas på både lång och kort sikt. Målen 
bör vara specifika, mätbara, ange den önskade förändringen, vara tidsatta, 
konsekventa samt realistiska enligt Tuten och Solomons (2015) riktlinjer för 
välformulerade mål. 

Målsättningarna har tagits fram internt av uppdragsgivaren men omformulerade av 
oss. I skrivande stund, den 3 maj 2015, var Nonsense kortsiktiga mål att nå över 1 000 
följare på både Facebook och över 800 följare på Instagram inom 3 månader. Målet 
skulle mätas genom statistik på Facebook och Instagram. 

Nonsense hade även som mål att sociala medier skulle öka deras kundbas och 
försäljning. I skrivande stund, den 3 maj 2015, snittade Nonsense 39 kunder per dag.  

• Inom tre månader skulle Nonsense i genomsnitt få 50 kunder per dag till 
restaurangen.  

• Inom ett år skulle Nonsense i genomsnitt få 65 kunder per dag till 
restaurangen.  
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Målen skulle mätas genom statistik i det kassasystem som Nonsense använde och 
jämföras med statistik om räckvidd samt följare på Facebook och Instagram.  

5.1.3.2 Målgrupp 
• Nonsenses primära målgrupp: Män mellan 25 och 34 år bosatta i Jönköpings-

trakten. De förstår både svenska och engelska och finns närvarande på 
Facebook och/eller Instagram. 

• Nonsenses sekundära målgrupp: Kvinnor mellan 25 och 34 år bosatta i 
Jönköpings-trakten. De förstår både svenska och engelska och finns 
närvarande på Facebook och/eller Instagram. 

• Övriga målgrupper: Kvinnor och män mellan 18 och 24 år samt 35 och 45 år 
bosatta i Jönköpings-trakten. De förstår både svenska och engelska och finns 
närvarande på Facebook och/eller Instagram. 

Informationen om Nonsenses målgrupp var något odetaljerad. När vi bestämde deras 
målgrupp utgick vi ifrån den information som vi fick ut från statistik på Facebook 
samt resultatet från vår enkätundersökning (se diagram 11, rubrik 4.4). Utifrån det 
kunde vi observera målgruppens kön, ålder, språk och plats och har alltså inte fått 
tillgång till all den information Schaffer (2013) och Tuten och Solomon (2015) 
rekommenderar.   

5.1.3.3 Varumärkesprofiliering 

• Namngivning: Schaffer (2013) beskriver att det är en självklarhet att företagets 
namn ska användas för namngivning av konton på sociala medier. Nonsenses 
samtliga konton bör därför namnges till “Nonsensegatmat”. Anledningen till 
att de inte kunde heta endast Nonsense var att det var ett vanligt 
förekommande ord som i många fall riskerade att vara upptaget.  
Den företagsinformation som Nonsense bör presentera på sin Facebook-sida är 
webbplats, adress, e-post, telefon, öppettider, meny med priser, lång eller kort 
beskrivning och betalningsmöjligheter. På Instagram bör Nonsense presentera 
webbplats samt en kort beskrivning som innehåller adress. 
Företagsinformationen Nonsense skulle förse sina sociala medier med 
baserades på granskningen av profiler på sociala medier (Tabell 2, rubrik 4.1) 
samt utlåtande av Schaffer (2013) och Gray (2013). 

• Färgschema och bildspråk: Schaffer (2013) ger råd om att färgschema och 
bildspråk ska följa de övergripande varumärkesriktlinjerna. Därför valde vi att 
följa riktlinjerna även på sociala medier för att vara konsekvent med allt 
grafiskt material.  

• Röst: Schaffer (2013) förklarar att i sociala medier förväntas det att en 
samtalston används. Gray (2013) beskriver vikten av att upprätthålla en känsla 
av företaget på sociala medier. Av dessa två anledningar valde vi att Nonsense 
bör använda en samtalston vid konversationer med användarna på samtliga 
sociala medier. De bör även använda en trevlig och smått humoristisk ton för 
att skapa en känsla av företaget. 

5.1.3.4 Innehåll 
Nonsenses innehåll bör följa Schaffers (2013) och Facebooks (2015) riktlinjer för 
innehåll.  Utifrån Schaffers lista på olika typer av innehåll har vi valt att Nonsense bör 
publicera innehåll bestående av en kombination av följande: 
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• Nya produkter, kampanjer eller serviceinformation. 
• Samtal från andra sociala medier (cross-posting), exempelvis svar på viktiga 

frågor 
• Relevant tredjepartsinformation. Till exempel tidningsartiklar.  

Schaffer (2013) och Facebook (2015) beskriver att en av de faktorer som påverkar 
antalet nyhetsflöden på Facebook som innehåll syns på, är vilken typ av media som 
publiceras. De innehållstyper som Nonsense bör använda är fotografier, videoklipp, 
länkar och statusuppdateringar. Enligt Schaffer (2013) ska fotografier och videoklipp 
användas mest eftersom de är mer engagerande än andra typer av innehåll. 

Ännu en faktor som Schaffer (2013) och Facebook (2015) menar påverkar vad som 
visas på Facebooks nyhetsflöden är affinitet och samhörighet, alltså kontakter och 
aktiviteter. Nonsenses innehåll bör därför vara relevant för följarna för att motta så 
mycket engagemang som möjligt och alltså synas på så många nyhetsflöden som 
möjligt. Relevansen avgörs genom att granska följarnas engagemang (gilla-
markeringar, kommentarer och delningar) till tidigare publicerade inlägg. 

5.1.3.5 Kanaler 
Eftersom Nonsense själva valde att finnas på Facebook och Instagram innan vi 
startade detta arbete valde vi att följa Grays (2013) och Schaffers (2013) råd att 
hantera ett mindre antal kanaler och fokusera först och främst på att göra de 
framgångsrika. Dessutom ansåg vi att Nonsenses plattformar var lämpligt utvalda. 

Facebook är det största sociala nätverket och har användare från de flesta målgrupper. 
Facebook har dessutom en stor potential för viral spridning samtidigt som det är en 
stor utmaning att försöka nå ut till följarnas vänner (Schaffer, 2013). 

Instagram är ett bra val av social medieplattform eftersom det är den första stora 
kanalen som är baserad på mobila enheter och därför har många mobila användare. 
Att dessutom kunna använda sig av hashtags för att möjliggöra att följare kan känna 
sig som en del av varumärket är en fördel för företag (Schaffer, 2013). Båda 
anledningarna ansåg vi vara av stor vikt för Nonsense. 

5.1.3.6 Frekvens 
Schaffer (2013) skriver att frekvensen av publicering av innehåll ska anpassas till 
engagemanget hos följarna samt företagets resurser. Schaffer (2013) noterar att 
användarna av sociala medier blir överösta av innehåll på olika plattformar och att det 
därför är betydligt viktigare med hög kvalitet på varje inlägg än att hålla en hög 
frekvens. 

Den bestämda frekvensen för publicering av inlägg för Nonsense grundades på det 
engagemang följarna visat till tidigare publicerade inlägg samt granskningen av 
konkurrenters frekvens i tabell 1 (rubrik 4.1). Önskvärt vore en frekvens på i 
genomsnitt tre inlägg per vecka på vardera plattform. Innehållet i varje inlägg bör vara 
relevant för Nonsenses följare och av hög kvalitet och därav kan det komma att denna 
frekvens inte alltid går att följa. Nonsense bör även kontinuerligt analysera följarnas 
engagemang till inläggen och sedan anpassa frekvensen därefter. 
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5.1.3.7 Fördela resurser 
Schaffer (2013) och Gray (2013) beskriver att det är viktigt att bestämma vem som 
ska hantera strategin och därför har vi följt Schaffers råd att lägga det internt. 
Eftersom Nonsense vid skrivande stund, den 6 maj 2015, var ett litet företag med 
endast två anställda var bestämmelserna för vem som var ansvarig för 
implementeringen baserad på de arbetsuppgifter de anställda hade i skrivande stund.  

Den som fick bära högsta ansvaret för Nonsenses närvaro på sociala medier var 
Nonsenses ena grundare och administratör (i skrivande stund, 6 maj 2015, Joakim 
Nådell) eftersom denna person hade mer administrativa arbetsuppgifter och skötte 
majoriteten av deras aktiviteter på sociala medier. Andra ansvarig var Nonsense andra 
grundare och kock/kökschef (i skrivande stund, 6 maj 2015, David Ekström). Skulle 
ytterligare anställningar ske bör detta ses över och bestämmelser optimeras för vem 
som är ytterst ansvarig för strategins implementering.  

5.1.3.8 Fördela budget 
Vi rekommenderade att sociala medier bör budgeteras för Nonsense. I första hand 
gällde budgeteringen arbetstid för företagets anställda. På grund av ofullständig 
ekonomisk information kunde vi inte budgetera med detaljrik data. Vi följde däremot 
de råd som Gray (2013) presenterade om att budgetera den arbetstid sociala medier 
kommer ta upp. Dock var detta endast rekommendationer till Nonsense eftersom vi 
inte hade möjlighet att göra det själva. 

5.1.3.9 Bevaka kommentarer 
Gray (2013) förklarar att kommentarer bör besvaras så fort som möjligt för att visa att 
företaget är reaktivt, mänskligt och vänligt. Han klargör också att det är viktigt att 
tacka för positiva kommentarer och vända negativa kommentarer till något positivt. 

Även vår enkätundersökning (se diagram 15, rubrik 4.4) bevisade att Nonsense 
kunder saknade svar på de kommentarer de lämnat på deras sociala medier. Nonsense 
ska därför ständigt bevaka kommentarer på samtliga sociala medier. Alla personer på 
sociala medier bör ses som potentiella kunder. Kommentarer och meddelanden bör 
därför få svar inom loppet av högst 24 timmar. Vidare bör Nonsense följa de 
rekommendationer som Gray (2013) framfört angående positiva och negativa 
kommentarer. 

5.1.4 Kampanjutformning 

5.1.4.1 Sliced Pork Sandwich 
Den första kampanjen skapades utifrån den jämförande studien om virala 
reklamkampanjer. Syftet med kampanjen var att uppmärksamma Nonsense och 
introducera dem för restaurangkulturen i Jönköping. Vi ville att kampanjen skulle 
ingå i det som kallas för förtjänad media (Tuten & Solomon, 2015) där innehållet 
sprids utan några direkta kostnader för företaget.  

Den jämförande studien redovisade att de kampanjer som fick en stor viral spridning 
var videoklipp, vilket talade för att vi också skulle skapa ett. Vi hade även tidigare 
undersökt vilken typ av innehåll som hade störst spridning av Nonsense egna inlägg 
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och kom fram till att videoklippen nådde ut till flest personer. Därför skapades den 
första kampanjen som ett videoklipp som visade hur Nonsense tillagade en av sina 
maträtter. Klippet var utformat som en “steg för steg”-video och visade hur enkelt det 
är att laga god mat från grunden. Tvisten var att det trots allt inte är så enkelt och 
därför uppmanar Nonsense tittarna i slutet av klippet att de istället besöker 
restaurangen för att äta maten.  

Då denna kampanj var den första som kom ut var vi måna om att introducera några av 
Nonsenses unika säljförslag (USP) som i det här fallet var hantverksmässig snabbmat 
med fokus på närproducerade råvaror. I kombination med steg-för-steg-formatet 
skapades kampanjen därför med en informativ budskapsstrategi enligt Mårtenssons 
(2009) rekommendationer. 

Plutchiks emotioner 

Utifrån resultatet av den jämförande studien använde vi oss av Plutchiks (2002) 
emotioner glädje, förtroende och förväntan. Glädje för att videoklippet hade en diskret 
ton av humor med den western-inspirerade bakgrundsmusiken och typsnitten 
tillsammans med en kaxig attityd i texten. Emotionerna förtroende och förväntan för 
att återigen påvisa att Nonsense var måna om deras egna råvaror och att mat kan vara 
både enkelt och gott. Tittarna, som förhoppningsvis skulle bli till gäster, skulle bli 
förväntansfulla när de kommer till restaurangen för att äta maten som de sett i 
videoklippet. 

Varumärkeslänk 

I början av videon syns en av grundarna till Nonsense. Anledningen till detta var för 
att gästerna skulle kunna känna igen honom när de kommer till restaurangen. Vi ville 
alltså skapa en frontfigur för varumärket. I framtiden bör Nonsense även kunna 
fortsätta visa upp sig själva för att skapa igenkänning och få en starkare 
varumärkeslänk som Mårtensson (2009) förklarar är en viktig del av sin 
marknadskommunikation. För att ytterligare stärka varumärkeslänken valde vi att utgå 
ifrån tabellen från den jämförande studien, tabell 5 (rubrik 4.2.3), och presenterade 
deras namn precis i början (se figur 3) av videon. Logotypen visades i sin helhet i 
slutet av videon tillsammans med adresser till sociala medier samt var restaurangen 
kunde hittas. 

 

Figur 3. Nonsenses namn i början av videon. 
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Egenskap med chans till spridning 

I samband med att kampanjen släpptes publicerades en kortare version av klippet på 
Instagram för att göra videon tillgänglig på båda plattformarna enligt Jenkins, Ford 
och Greens (2014) rekommendationer. Författarna redovisade en lista på faktorer som 
hade en större förutsättning för spridbarhet och “tillgänglighet när och där publiken 
vill ha den” var en av punkterna. Klippet på Instagram var kortare då plattformen 
endast tillät videoklipp som var max 15 sekunder långa. 

Vidare nämner Jenkins, Ford och Green (2014) i sin teori hur kontroverser och 
läglighet kan trigga igång diskussioner bland de som har motsägande värderingar och 
omdömen. Då det hade varit en del skriverier om Nonsense och deras 
containerrestaurang i tidningar var det därför lägligt för dem att publicera denna 
kampanj för att motbevisa alla dåliga rykten. 

Kampanjens genomslagskraft 

Till höger i tabell 9 visas statistiken för kampanjens räckvidd på Facebook en vecka 
efter publicering. Kampanjen fick en större genomslagskraft än det inlägg som 
tidigare haft bäst genomslagskraft, vilket var bilden Nonsense la upp för att meddela 
om deras officiella öppning. Dessutom tror vi att många av personerna som gillade 
den bilden var sådana människor som Jenkins, Ford och Green (2014) förklarade ville 
vara först med att upptäcka någonting nytt och stoltsera det med att visa det för sina 
vänner och bekanta. 

Utifrån statistiken i tabell 9 kan vi se att vi har slagit rekord vad gäller antal personer 
som kampanjen nådde ut till och antalet gilla-markeringar. Dock lyckades vi varken få 
fler kommentarer eller fler delningar. 

 

Tabell 9. Till vänster statistik för öppningsbilden och till höger för första kampanjen. 
 

Däremot i tabell 1 (rubrik 4.1) kan man se att kampanjen fick långt över Nonsenses 
snitt vad gäller gilla-markeringar och delningar. Statistiken i diagram 5 (rubrik 4.3.1) 
visar att kampanjen genererade nya följare till deras Facebook-sida. 

På Instagram ser vi att kampanjen inte lyckades få bättre resultat vad gäller antalet 
gilla-markeringar och antal kommentarer (se tabell 10). Däremot lyckades kampanjen 
slå genomsnittet för antalet gilla-markeringar som låg på 59 (se tabell 1, rubrik 4.1). 
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Tabell 10. Antalet gilla-markeringar och kommentarer på Instagram på vardera 
inlägg. 

5.1.4.2 #deathchilichallenge 
Även här ville vi att kampanjen skulle ingå i förtjänad media (Tuten & Solomon, 
2015) med hjälp av mun-till-mun-effekten, men för att uppnå målet ville vi engagera 
tittarna på ett mer intimt och underhållande sätt för att på så vis uppmärksamma 
Nonsenses varumärke till en ännu större publik. Den jämförande studien visade att 
transformativ budskapsstrategi var det tillvägagångssätt som användes mest för att nå 
en viral spridning (se tabell 6, rubrik 4.2.4). Därför valde vi att använda en 
transformativ budskapsstrategi. 

För att engagera tittarna och försöka få dem att besöka restaurangen kom vi fram till 
att vi skulle utforma en utmaning. Utmaningen gick ut på att äta upp en liten, men 
stark, hamburgare utan hjälpmedel i form av dryck eller liknande. Klarade man 
utmaningen fick man ett diplom. Kampanjen fick heta #deathchilichallenge. Syftet 
med utmaningen var att tittarna och Facebook-användarna skulle tagga en kompis i 
kommentarsfältet och utmana denne eller dela videon på sitt eget nyhetsflöde på 
Facebook. På så sätt fanns möjligheten till att videoklippet kunde nå ut till fler 
personer och att varumärket kunde bli mer exponerat. Förutom att diplomet fungerade 
som ett roligt moment och ett bevis på att man hade klarat utmaningen, var det även 
tänkt att gästerna skulle fotografera den och dela det på sina sociala medier med 
hashtagen #deathchilichallenge. Med kampanjen ville vi skapa en konsument som 
skapar andra konsumenter. 

Transformativ budskapsstrategi 

Enligt Mårtensson (2009) bygger transformativ budskapsstrategi på att reklamen ska 
se till att konsumenten kan associera upplevelsen av att använda, konsumera eller äga 
varumärket. Den bygger även på att konsumenten känner personlig relevans samt tar 
emot information som har skapats utifrån ett kreativt utförande då dem finner det 
spännande. Vi filmade därför sex olika par som ställde upp på utmaningen och bland 
paren fanns även grundarna bakom Nonsense. Kampanjvideon introducerade samtliga 
paren som fick granska den starka hamburgaren och sedan äta den för att till slut 
utvärdera hela upplevelsen. 

Plutchiks emotioner 
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Även den här kampanjen utformades utifrån den jämförande studien. De emotioner 
från Plutchiks (2002) teori som vi använde var glädje och förväntan samt en tredje, 
överraskning. Glädje för att klippet hade en hel del humoristiska inslag i form av 
deltagarnas blandade reaktioner när de åt hamburgaren, svordomarna som 
censurerades, ljudeffekterna samt de snabba klippningarna. Förväntan för att tittarna 
själva inte kunde bedöma hamburgarens hetta såvida de inte kom till restaurangen och 
antog utmaningen. Och till sist, överraskning för att tittaren inte kunde förutspå vilka i 
klippet som kommer att klara utmaningen. Dessutom började klippet med att 
frontpersonerna av Nonsense svor och slängde iväg tallrikar efter att ha ätit upp 
hamburgarna. Detta var något som i vanliga fall hade varit konstigt för tittaren då det 
inte är vanligt att ett företag marknadsför sig själva genom att visa avsky för sin egen 
produkt (se figur 4). 

 

Figur 4. Videoklippets början där Nonsense visade avsmak för sin egen mat. 

Egenskaper med chans till spridning 

Då resultatet från den jämförande studien av Jenkins, Ford och Greens (2002) teori 
visade att egenskapen mystik var den mest använda (se tabell 4, rubrik 4.2.2), var det 
ett bra skäl att implementera det i kampanjen. Mystiken är som författarna förklarade 
att tittarna inte kunde avgöra om det var skapat i ett kommersiellt syfte eller inte. För 
nya tittare och konsumenter som aldrig hade hört talas om Nonsense kunde det vid 
första anblick verka vara en video som hade skapats av ett sällskap som hade utmanat 
varandra. Vi såg till att Nonsense välkomnade tittarna till restaurangen i slutet av 
videon för att säkerställa videons ursprung. Detta för att undvika det som författarna 
varnade för, att det är en fin gräns mellan en häftig kampanj som utger sig för att ingå 
i den “verkliga världen” och marknadsstrategen som försöker bedra publiken.  

Enligt resultatet av studien var humor också en av egenskaper som användes flitigt, 
vilket vi därför implementerade i kampanjen. Humorn låg i att tittarna fick se de olika 
reaktionerna på personer som ställde upp på utmaningen. Humorn i videon går även 
hand i hand med Plutchiks (2002) emotion överraskning då tittarna precis i början fick 
se Nonsenses oväntade reaktion över deras egen mat. 

Varumärkeslänk  

Vi gjorde en fortsatt uppvisning av frontpersonerna av Nonsense. Kampanjvideon 
som utformades började med att frontpersonerna syntes vid start och avslutade med 
ett välkomnande. Logotypen syntes i helhet ihop med adresser till sociala medier. Den 
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här gången syntes de dessutom vid ett flertal tillfällen i klippet, och fick en snabb 
presentation i form av en liten textruta längst ner i hörnet. Samma låt som användes i 
första kampanjen hördes även i denna, just för att tittarna skulle kunna känna igen 
låten och koppla det till varumärket. Varumärkeslänken för kampanjen var således 
stark. 

Dagen innan vi släppte den andra kampanjen, #deathchilichallenge, publicerades en 
trailer på 20 sekunder på Facebook för att skapa förväntningar. Denna trailer återfanns 
som en kortare version på Nonsenses Instagram för att göra den tillgänglig på alla 
deras plattformar.     

I tabell 11 redovisas en översiktlig tabell för vilka egenskaper som implementerades i 
kampanjutformningen.  

 

Tabell 11. De egenskaper som implementerades i respektive kampanj 

Kampanjens genomslagskraft  

Ett av målen med den andra kampanjen var att få bättre resultat än föregående 
kampanj. I tabell 12 redovisas statistiken för hur kampanjerna såg ut en vecka efter 
publiceringen. Den andra kampanjen nådde ut till fler personer, fick fler 
filmklippsvisningar och fler kommentarer. Antalet delningar var också något fler än 
vid den första kampanjen. Antalet kommentarer var däremot betydligt fler med totalt 
92 stycken mot den första kampanjens 23. Att kampanjen inte fick fler gilla-
markeringar än den första tror vi beror främst på att kampanjen uppmanade tittarna till 
att tagga sina kompisar i kommentarsfältet istället för att gilla den. Oavsett orsak kan 
statistiken konstatera att kampanjen nådde ut till fler personer och vi uppfyllde målet 
att tittarna skulle engageras. 

 

 

Tabell 12. Till vänster statistik för den första kampanjen och till höger för andra 
kampanjen 
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Vi kan dock omöjligen veta om följarantalet ökade just på grund av kampanjerna 
eftersom Nonsense publicerade andra inlägg mellan de två kampanjerna som kunde ha 
varit en bidragande faktor. Tittar vi däremot på diagram 5 (rubrik 4.3.1) ser vi att den 
dag som den andra kampanjen publicerades genererade till fler nya följare än någon 
annan dag. 

Vad gäller Instagram under denna kampanj hade vi som tidigare nämnt publicerat en 
kortare trailer i syfte att skapa förväntningar inför den längre videon som sedan 
släpptes endast på Facebook. Denna trailer återfanns också på Facebook. Att dra en 
jämförelse mellan dessa trailers är inte önskvärt då det inte låg i vårt syfte att få dem 
att spridas. Därför var det svårt att dra en jämförelse mellan dessa två 
medieplattformar på den andra kampanjen. Men det är ändå värt att nämna att trailern 
som lades upp på Instagram fick 51 gilla-markeringar och 6 kommentarer. Den trailer 
som lades upp på Facebook fick totalt 53 gilla-markeringar, 6 kommentarer och 7 
delningar varav 4 av dem var en delad delning. 

5.1.5 Slutsats 
Våra slutsatser kring kampanjer på sociala medier som ska bli framgångsrika när det 
gäller att öka räckvidd och exponering var att de bör vara en del av en genomtänkt 
strategi som är framtagen för ett specifikt företag. Strategin bör vara ett dokument 
som hela tiden granskas och optimeras. En viktig del av strategin var dess målsättning 
och varje aktivitet som utförs på sociala medier ska vara utformad för att uppnå de 
målen. Övriga komponenter som vi kom fram till är avgörande för en strategis 
framgång var: målgrupp, varumärkesprofiliering, innehåll, kanaler, frekvens, 
fördelning av resurser, budgetering och bevakning av kommentarer. 

Ett företag bör också se över kvalitén på sina inlägg som publiceras på sina sociala 
nätverksplattformar. De aspekter som behövde extra uppmärksamhet var själva typen 
av medieinnehållet, vilket budskap och emotioner som de vill förmedla till den 
tilltänkta målgruppen och hur tillgängligt materialet är för dem. Ett företag behöver se 
till att skapa ett innehåll som kan leda till ett aktivt engagemang hos målgruppen. Den 
aspekten som dock är den mest kritiska som varje företag behöver ta hänsyn till är 
varumärkeslänken till medieinnehållet som ska publiceras. Det ger en förvrängd effekt 
om publiken gillar det dem ser men inte kan koppla det publicerade innehållet till rätt 
ursprung.  

5.2 Vilken av plattformarna, Facebook eller Instagram, är 
mest effektiv för att generera kundbesök till en mobil 
restaurang? 

5.2.1 Enkätundersökningarna 
Enkätundersökningen gjordes som nämnt under tre tillfällen, en gång innan första 
kampanjens publicering, en gång efter den första kampanjen och den tredje efter den 
andra kampanjen. 

5.2.1.1 Kön och ålder 
Diagram 10 (rubrik 4.4) redovisar könsfördelningen av undersökningsenheterna i 
procent. Vi ser en tydlig dominans av det manliga könet mellan 62 och 72 procent. 
Samma majoritet men dock lite svagare kunde vi se bland Nonsenses följare på 
Facebook (Diagram 8 rubrik 4.3.1). Här var 56 procent män och 43 procent kvinnor. 
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Nilsson (2014) redovisade en undersökning från .SE om svenskarnas användning av 
Instagram där vi kunde se att majoriteten av Instagrams användare är kvinnor. 
Information om vilket kön Nonsenses följare på Instagram har fanns inte tillgängligt, 
men vi misstänker en liknande fördelning som på Facebook. Vi drog slutsatsen att 
Nonsense har färre följare (tabell 1, rubrik 4.1) på Instagram eftersom deras målgrupp 
bestod av män som kanske inte fanns närvarande på Instagram. 

Utifrån resultatet som presenterades i diagram 11 (rubrik 4.4) kunde vi se en koppling 
till den undersökning som Nilsson (2014) redovisade (rubrik 3.5.1). Den visade att 85 
procent av svenskarna i åldern 26-35 år använde Facebook någon gång och 62 procent 
använde Facebook varje dag. Ju äldre åldersgrupp desto färre användare av Facebook 
och därför drog vi slutsatsen att en del av Nonsenses kunder inte var aktiva på sociala 
medier eftersom deras kunder ofta tillhörde en något äldre åldersgrupp (äldre än 45 
år). 

Slutsatser som kan dras utifrån detta är att Nonsenses primära målgrupp var män 
mellan 25 och 34 år, den sekundära målgruppen var kvinnor mellan 25 och 34 år och 
övriga målgrupper var kvinnor och män mellan 18 och 24 år samt 35 till 45 år.  

5.2.1.2 Var hörde du talas om Nonsense? 
Resultatet från de tre undersökningstillfällena (diagram 12 rubrik 4.4) skiljer sig med 
några procentdelar men visade ändå tydligt att Facebook var den huvudsakliga 
plattformen som genererade kunder till Nonsense. Majoriteten hade dock hört talas 
om Nonsense från annat håll. Även om vi endast var intresserade av att veta om 
kunderna hade hört talas om Nonsense via någon social plattform eller inte, så var det 
intressanta uppgifter som undersökningsenheterna lämnade när de svarade övrigt. De 
svaren kunde till exempel vara att de hade uppmärksammat restaurangen när de gått 
förbi, läst om dem i tidningar eller hade hört talas om dem via en vän eller kollega. 

Något vi uppmärksammade var att vid ett flertal gånger undersöktes grupper av 
personer samtidigt och där kunde svaren visa att första personen hade sett Nonsense 
via sociala medier och den andra personen hade hört talas om Nonsense via den första 
personen. Alltså har den andra personen indirekt hört talas om Nonsense via sociala 
medier.  

Det som inträffade var alltså att ett rykte om Nonsense hade spridits mellan 
konsumenter och skapade en mun-till-mun-effekt som Tuten och Solomon (2015) 
beskriver är en sorts förtjänad media.   

5.2.1.3 Har du sett Nonsense på sociala medier? 
Vid förfrågan om undersökningsenheterna överhuvudtaget hade sett att Nonsense 
fanns närvarande på sociala medier ser vi att majoriteten av kunderna svarade nej. Det 
som vi tror har bidrog till detta är som tidigare sagt att en del av Nonsense kunder 
tillhörde en åldersgrupp äldre än 45 år som enligt den rapport Nilsson (2014) 
redovisade inte fanns närvarande på sociala medier i samma utsträckning som de 
yngre åldersgrupperna. 

Det bästa resultatet ser vi vid det tredje undersökningstillfället (diagram 14, rubrik 
4.4). Diagrammet visar att 25 procent av undersökningsenheterna då hade sett dem på 
både Facebook och Instagram. Samtidigt visade det att 12 procent av kunderna hade 
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sett dem på endast Facebook och 12 procent av kunderna endast på Instagram. Även 
här kan det understrykas att de som svarade att de hade sett Nonsense på sociala 
medier var yngre personer tillhörande åldersgruppen 18-24 år eller 25-34 år. 

Ytterligare en möjlig anledning till att resultatet för sociala medier blev högst vid det 
tredje undersökningstillfället var att räckvidden för Nonsense ökat under arbetets gång 
och alltså nådde ut till fler personer via deras aktiviteter på sociala medier vid den 
tidpunkten (diagram 6 och 9, rubrik 4.3.1). 

5.2.1.4 Följer du Nonsense på sociala medier? 
I diagram 13 (rubrik 4.4) kan vi utläsa att en majoritet av de undersökta personerna 
inte var följare av Nonsense på sociala medier. Resultatet från tredje 
undersökningstillfället visade en ökning för sociala medier och att fler kunder följde 
Nonsense på Instagram än på Facebook. Det var även en högre andel kunder som 
följde dem på båda sociala plattformarna. 

Som tidigare nämnt är en möjlig anledning till att procentsatserna ökade vid det tredje 
tillfället var att Nonsense under arbetets gång hade ett stadigt växande följarantal på 
båda plattformar (diagram 8 och 9, rubrik 4.3.1) och chansen att en följare skulle 
komma till restaurangen blev därmed större.  

Vi kan se en koppling till den granskning vi gjorde av Nonsenses sociala medier 
(tabell 1, rubrik 4.1) där det visade sig att engagemanget av deras följare varierar 
kraftigt. Det tror vi berodde på att deras kvalitet i inläggen växlade. Eftersom det var 
fler personer som hade sett Nonsense på sociala medier än följare av dem tror vi kan 
ha berott på att de vid den tidpunkten exponerats för de inläggen med sämre kvalitet.  

5.2.1.5 Är det någonting du tycker saknas eller ska ändras när det gäller 
Nonsense närvaro på sociala medier? 
I diagram 15 (rubrik 4.4) ser vi att flesta personer som hade sett Nonsense på sociala 
medier var nöjda med deras närvaro. Det var dock 20 procent av kunderna som tyckte 
att de borde haft en meny samt 20 procent av kunderna som tyckte att de borde 
presentera sina öppettider på de sociala medierna.   

En faktor som vi tror påverkade detta var att när vi genomförde undersökningarna var 
Nonsense fortfarande i uppstarten och hade inte en bestående meny eller konsekventa 
öppettider. Därför tror vi att kunderna saknade och efterfrågade dessa uppgifter.  

Diagrammet visar också att cirka 13 procent av kunderna saknar svar på de 
kommentarer de lämnat på Nonsense sociala medier. Vi menar att det indikerar att 
Nonsense måste vara mer noga med sin bevakning av kommentarer och ta sig tid till 
att svara.  

5.2.2 Slutsats 
Varken Facebook eller Instagram bevisades vara den mest effektiva plattformen för 
att generera kunder med tillräcklig skiljaktighet. Dock indikerade våra undersökningar 
angående vår uppdragsgivare att Facebook skulle vara den mer effektiva plattformen. 
En av de stora anledningarna till att Facebook visade ett bättre resultat menar vi var 
att Nonsense hade ett större följarantal på Facebook än på Instagram, vilket gjorde 
jämförelsen mellan plattformarna något förvrängd. 
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Facebook hade även ett övertag när det gäller antal funktioner då Schaffer (2013) 
förklarar att Instagram endast tillåter fotografi eller kortare video med textinnehåll. 
Utifrån den rapport som Nilsson (2014) redovisade hade Facebook även ett övertag 
när det gällde totala antalet användare i Sverige och hade alltså en större potential för 
att nå ut till ännu fler. Detta talar för att Facebook bör vara den plattform som en 
mobil restaurang bör lägga störst fokus på.  

Det är dock viktigt att poängtera att Instagram är som Schaffer (2013) beskriver ett 
bra hjälpmedel för att bygga varumärkeskännedom för ett företag som har mobila 
användare. Utifrån Nilssons (2014) redovisade rapport kan man utläsa att Instagram är 
en plattform som växer i popularitet snabbt. Därför bör inte Instagram uteslutas utan 
man kan med fördel finnas närvarande på båda plattformar. 

 

 

 



Diskussion och slutsatser 

50 

6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat 
Den strategi vi har tagit fram för Nonsense utgår ifrån teorier som har behandlats av 
flera författare och bör därför vara tillförlitlig. Däremot vet vi inte hur strategin hade 
fungerat i verkligheten. Precis som Schaffer (2013) beskriver bör en strategi följa en 
iterativ cykel (PDCA) för att bli så optimerad som möjligt. Detta kunde vi tyvärr inte 
fullfölja och därför kunde vi inte se vilka delar av strategin som är framgångsrika för 
Nonsense och vilka delar som hade behövt justeras. Till exempel var det svårt att 
bedöma hur hög frekvens av inlägg som tilltalade Nonsense följare på sociala medier 
mest. Vi bestämde att deras frekvens bör sänkas från cirka 4,9 till 3 inlägg per vecka, 
men vi kunde inte avgöra om de i verkligheten skulle vara i behov av att synas mer på 
grund av att de är nystartade.  

Resultatet av de två kampanjerna visade att de var framgångsrika för Nonsense, till 
och med bättre än det inlägget de betalade för att marknadsföra. Dock kan vi 
omöjligen veta om de hade blivit mer eller mindre framgångsrika om vi hade valt att 
använda andra emotioner från Plutchiks (2002) Wheel of Emotions. Vi använde 
således de emotioner som enligt vår undersökning användes mest för att maximera 
chansen för spridbarhet.  

Resultatet av vår enkätundersökning visade att det var ett väldigt lågt antal personer 
som hade hört talas om Nonsense via sociala medier, vilket vi var bekymrade över. 
Under undersökningstillfällena märkte vi dock att de hade en väldigt 
stspridningseffekt via mun till mun-metoden av den anledningen som vi tidigare 
nämnt, att det var många av undersökningsenheterna som indirekt hade hört talas om 
Nonsense via sociala medier. Det är någonting som är svårt att mäta och som inte syns 
i vårt resultat, men som indirekt kan kopplas till sociala medier.   

6.2  Implikationer 
I och med att vi har skapat en strategi och publicerat två kampanjer som gav goda 
resultat, talar det mycket för att Nonsense kan få en fortsatt stadig tillväxt vad gäller 
antalet följare och engagemang på sina sociala medier om de fortsätter att publicera 
inlägg med hög kvalité och i övrigt följer strategin. 

Då vi såg att Nonsense hade en högre engagemangskvot gentemot vad deras 
konkurrenter hade talar det även för att dem bör fokusera på att fortsätta engagera sina 
nuvarande följare. Lyckas de hålla kvar sina trogna följare finns det stora chanser till 
att följarna sprider innehåll från Nonsense och deras varumärke på eget initiativ och 
på så sätt skapa det som många företag strävar efter - förtjänad media. Vi har noterat 
att Nonsense har en stark mun-till-mun-effekt och bör därför fokusera på de lokala 
invånarna som har större möjlighet till att faktiskt besöka restaurangen. 

Om uppdragsgivaren mot förmodan inte skulle fortsätta att publicera inlägg och 
engagera sina följare enligt våra rekommendationer har vårt tidigare arbete med att 
skapa de rätta förutsättningarna varit förgäves. Sociala medier är som känt en del av 
en strategi som kräver tid, vilket betyder att man inte kan vara lat och publicera inlägg 
utan någon vidare plan eller syfte. Dessutom bör uppdragsgivaren ta hänsyn till vilka 
deras primära målgrupp är och anpassa sitt medieinnehåll efter dem. Till skillnad från 
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skriverierna som förekom i tidningarna, är sociala medier den enda kanalen som de 
har full kontroll över. 

Vidare ser vi att andra företag kan ta fördel av den jämförande studien av virala 
kampanjer där de kan se vilka variabler som kan göra deras egna kampanjer 
framgångsrika på sociala medier.  

Genom att använda den teori vi sammanställt för planerandet och skapandet av en 
social mediestrategi kan andra företag nyttja detta för sin egen vinning. Planeringen 
av den strategi som vi tog fram för Nonsense kan ses som ett exempel på hur man kan 
gå till väga för andra organisationer.  

6.3  Begränsningar 
Den främsta faktorn som påverkade arbetets omfattning och resultat var tiden. Hade vi 
haft mer tid hade vi kunnat genomföra flera kampanjer och jämfört dem sinsemellan 
samt kunna göra fler enkätundersökningar och således fått ett mer omfattande resultat. 
Önskvärt vore att genomföra fler enkätundersökningarna under samtliga av veckans 
dagar för att omfatta så många kunder som möjligt. 

En strategi för sociala medier är ett pågående experiment och ska anpassas under dess 
implementering. Framgång i sociala medier visar sig på lång sikt. Hade vi haft mer tid 
skulle det vara önskvärt att fullständigt ha implementerat strategin och fått se om 
något skulle behövt optimeras samt fått se dess eventuella framgång. Detta får vi nu 
överlåta till uppdragsgivaren. 

Resultatet hade även kunnat påverkas ytterligare om vi fick fullständig kontroll över 
deras konton på sociala medier eller fått större inflytande på innehållet av inläggen 
som publicerades. Detta är för att uppdragsgivaren publicerade egna inlägg och 
därmed inte följt den kontinuitet som strategin rekommenderar. Det orsakade även att 
vi inte kan hänföra framgångarna hos deras sociala medier helt till vårt arbete. 

6.4  Metoddiskussion 
De metoder som vi använde oss av anser vi vara välgrundade och gav oss resultat som 
möjliggjorde att vi kunde uppnå vårt syfte samt besvara våra frågeställningar. Alla 
våra resultat och diskussioner har en koppling till den teori som har behandlats 
samtidigt som vi har implementerat våra egna omdömen i diskussioner där vi har sett 
hur teorin funkade i praktiken. 

Vad gäller den jämförande studien för virala kampanjerna är det viktigt att poängtera 
att positioneringen av emotionerna, egenskaper med chans för spridning, 
budskapsstrategi samt varumärkeslänken genomfördes utifrån våra egna 
bedömningar. Därför vore det önskvärt att genomföra en kvantitativ undersökning 
kring detta för att få flera personers omdömen. Detta hade lett till ett mer 
generaliserbart resultat av den jämförande studien. 
 

För att få en djupare förståelse för kundgenereringen från sociala medieplattformar 
hade det varit lämpligt att komplettera enkätundersökningen med en kvalitativ 
undersökning där vi kunde ställa öppna frågor till några av kunderna för att få en mer 
detaljerad och nyanserad bild över situationen. Dock hade vi varken resurser eller 
möjligheten till detta då vi inte fick tillåtelse från uppdragsgivaren. 
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6.5 Slutsatser och rekommendationer 
Vi vill rekommendera personer som genomför liknande arbeten att ha en nära och 
kontinuerlig kontakt med både sin uppdragsgivare och handledare. Givetvis var det 
viktigt för oss att ha uppdragsgivaren för att kunna genomföra undersökningarna och 
kampanjerna, men också för få åsikter från verkligheten. En kontinuerlig kontakt med 
handledaren medförde att vi alltid arbetade inom rapportens ramar och kunde få en 
subjektiv ståndpunkt för våra beslut. 

6.6  Vidare forskning 
Arbetet skulle kunna utvecklas ytterligare genom att ta reda på hur räckvidden och 
engagemanget av ett inlägg på Facebook hade förändrats om företaget använde sig av 
de marknadsföringsfunktioner på Facebook som är tillgängliga till en kostnad. 

Ytterligare en utveckling skulle kunna vara att försöka koppla sociala medier och en 
strategi till försäljning (Return on Investment) och se vad företaget egentligen tjänat 
på de sociala medierna. 
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Bilagor 
Bilaga 1  Virala reklamkampanjer 
 
Roller Babies 

Evian, ett företag som säljer vatten i flaskor, publicerade ett reklamklipp, Roller 
Babies, som innehar världsrekordet på Guiness för den mest virala reklamen någonsin 
2009. Inom några få veckor sågs klippet över 100 miljoner gånger världen över. 
Klippet visar ett gäng datoranimerade bebisar som dansar glatt i rullskridskor. Klippet 
anses vara bland de första reklamkampanjerna som är avsedd endast för YouTube och 
som banade för flera liknande strategier från andra företag (Stampler, 2013) 

Hela idén med Roller Babies började med att företaget ville satsa stort på en global 
kampanj som skulle sträcka sig över 143 länder. Dock räckte budgeten endast till 
några få länder om de skulle använda sig av traditionell TV-reklam. Därför såg de 
möjligheterna i att använda YouTube och utformade reklamen specifikt efter dem och 
för Internet, istället för de strikta 30 sekunder som TV-reklamen tillät. Inför det 
officiella släppet av reklamen släppte Evian två teaser, Baby Moonwalk och Baby 
Break Dance. Resultatet blev som känt väldigt framgångrikt och detta till en mycket 
lägre kostnad än de traditionella reklam-motsvarigheterna. (Google, 2013) 

Real Beauty Sketches 

Dove:s reklamkampanj Real Beauty Sketches fick över 114 miljoner visningar redan 
efter den första månaden den släpptes. Mycket är tack vare företaget Unilever, som 
äger Dove, vars världsomfattande satsning resulterade i att klippet laddades upp i 25 
språk till sina 33 officiella YouTube-kanaler, som spred sig till mer än 110 länder. 
Videon delades 3,74 miljoner gånger och slog därmed den förra rekordinnehavaren 
“Roller Babies” från Evian. (Ankeny, 2014) 

I videon tog Dove hjälp av en fantomtecknare från FBI som ritar av några kvinnor, 
utan att se dem fysiskt framför sig, utifrån deras egna beskrivningar på sig själv och 
sedan på nytt men utifrån en främlings beskrivning. Resultaten på målningarna utifrån 
främlingarnas beskrivningar visade en mer smickrande och verklig skildring än de 
som baserades på kvinnornas egna beskrivningar. (Ankeny, 2014) 

Den största faktorn till videons stora framgång är framför allt Dove:s budskap om att 
öka kvinnors självkänsla. Dove hade tidigare genomfört en undersökning som visade 
att 54 % av kvinnor världen över anser att de själva är den största kritikern när det 
gäller sitt egna utseende. Klippet väckte särskilt starka känslor hos tittarna eftersom de 
reagerade på olika emotioner; värme, lycka och kunskap. (Stampler, 2013) 

Epic Split, Swedish House Mafia och Zlatan 

Svenska reklambyrån Forsman & Bodenfors har skapat ett flertal reklamkampanjer 
för Volvo. På senaste tiden har de publicerat Epic Split som visar när skådespelaren 
Jean-Clause Van Damme gör en split mellan två lastbilar till den harmoniska och 
lugna låten Only Time av Enya. Enligt Engström, copywriter för F&B, menar att Van 
Damme inte skulle agera som en talesperson för Volvo och prata gott om Volvo, utan 
han skulle endast visa upp lastbilarna och prata om sig själv. (Matter, 2014) 
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Volvo har även gjort andra samarbeten med andra svenska kändisar. Däribland 
kampanjen Leave the world behind med svenska DJ-trion Swedish House Mafia för 
att marknadsföra en av Volvos bilar. Samarbetet skedde precis efter att Swedish 
House Mafia gick ut med att de skulle splittras och gå skilda vägar. Kampanjen fick 
dock inte någon större viral spridning världen över utan succérna såg man främst i 
Sverige (Larsson, 2013).  

En annan svensk kändis var fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic som deltog i en 
musikvideo där han citerade den svenska nationalsången. Själva musikvideon 
presenterades som en hyllning till den svenska naturen, precis som på Swedish House 
Mafias reklam, och slogan till videon var “Made by Sweden” som sedan skulle få en 
fortsatt anvädning i Volvos reklamer. (Matter, 2014) 

First Kiss 

Klädesföretaget Wren publicerade 11 mars 2014 en video där 20 främlingar fick kyssa 
varandra. Klippet spelade på känslor som osäkerhet, förväntan och värme, men även 
på främlingsfientligheten och olika sexuella läggningar. Videon fick en viral spridning 
på 23 miljoner visningar de första tre dagarna och 100 miljoner inom en månad. I 
efterhand har kampanjen mött stark kritik från flera marknadsförare och strateger för 
att inte ha en tydlig varumärkeslänk och därmed förlorat en dyrbar 
varumärkeskännedom för en annars relativt litet företag. (Barakat, 2014)  

Dumb ways to die  

Metro Trains i Melbourne skapade 14 november 2012 en humoristisk kampanj i form 
av en musikvideo som skulle öka medvetenheten kring säkerheten på järnvägen. 
Musikvideon, som visar färgglada animerade karaktärer som dör på flera 
underhållande sätt varav de tre sista dör på grund av just tåg, nådde 20 miljoner 
visningar inom tre veckor och 100 miljoner visningar inom fem månader. (Brownsell, 
2013) 

Syftet med kampanjen var att förmedla till sina passagerare och deras yngre målgrupp 
om att “sluta göra dumma saker nära järnvägen”. Detta resulterade i en 
specialproducerad låt som anspelade på humor, ironi och kreativitet, som dessutom 
fastnade lätt i hjärnan på sina konsumenter. Kampanjen blev den mest belönade 
reklamen genom historien och vann flera priser på Cannes-festivalen i Frankrike. 
(Brownsell, 2013) 

Ship my pants 

Den amerikanska detaljhandeln Kmart publicerade en kampanj om att de numera kan 
frakta sina varor fram till konsumenternas dörr. Även om de inte var först med detta 
koncept var syftet ändå att uppmärksamma detta för sina nuvarande konsumenter. 
Reklamvideon anspelade på humor och lekte med de engelska orden “ship” och 
“shit”, vilket man kan se när pappan i en familj blir glatt överraskad när en försäljare 
på Kmart förklarar att de kan frakta (ship) hem sina byxor. Reklamen blev en viral 
succé som nådde 12 miljoner visningar första veckan. (Fera, 2013) 
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Kony 2012 

Kony 2012 är en reportagefilm på 30 minuter av organisationen Invisible Children om 
den ugandiske krigsherren Joseph Kony som kidnappade barn för att bygga sin armé 
av barnsoldater. Klippet sågs över 100 miljoner gånger inom en vecka, vilket 
resulterade i att den blev den mest virala videon genom historien då den publicerades. 
Videon översattes även till spanska, italienska, franska och kinesiska för en ökad viral 
spridning. Genom hela videons gång anspelades flera olika känslor, däribland hopp 
och önskan om att få stopp på Konys regim. I videon syntes flera kända politiker, 
artister, skådespelare och företagare som var engagerade i kampanjen och uppmanade 
även tittarna till att engagera sig. (Grossman, 2012) 

Experience the power of a Bookbook 

IKEA:s kampanj för sin katalog 2015, Experience the power of a Bookbook nådde 
över nio miljoner visningar på en vecka trots att den endast pågick i Singapore och 
Malaysia. Även här anspelade reklamen på humor och parodi när de presenterar sin 
katalog på ett väldigt snarlikt sätt som företaget Apple presenterar sina produkter. 
Släppet av kampanjen skedde dessutom veckan innan Apple skulle presentera sin 
iPhone 6, vilket kan ha lett till en naturlig spridning. (Chan, 2014) 

Smell like a man, man 

Old Spice är ett amerikanskt märke för hygien- och doftartiklar till herrar. 7 februari 
2010 släppte de en 30 sekunders lång TV-reklam under Super Bowl och som sedan 
blev en hit på internet. Den nådde 100 000 visningar på YouTube inom bara några 
timmar. Reklamen är främst riktad mot kvinnor som alltså ska köpa deras produkter 
till deras söner, sambos, pojkvänner etc. Den anspelade på känslorna hopp och 
förväntan om att deras män skulle ge de egenskaperna som modellen i klippet hade. 
(Frandsen, 2014) 

Like a girl 

Always, ett varumärke för damhygien och intimprodukter, gjorde en kampanj för att 
uppmärksamma kring uttrycket “like a girl” som ofta används som en förolämpning 
till både killar och tjejer. Syftet med kampanjen var att öka uppmärksamheten kring 
våra förhållningssätt för vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Kampanjen 
anspelade således på känslor som sorg (om dagens situation) och hopp (om att den 
nya generationen har växer upp med en bättre synsätt på könsrollerna). Klippet fick 
över 54 miljoner visningar på YouTube, men desto fler eftersom klippet även visades 
i en nedbantad version under Super Bowl 2014. (Neff, 2015) 

 
 


