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Problem/Bakgrund: Denna uppsats skrivs på uppdrag av bransch- och 

arbetsgivarorganisationen Glasbranschföreningen (GBF). Organisationen upplever ett behov 

av strategi, tips och råd för hur de ska arbeta med kampanjer framöver. Frågetecknen rör vilka 

kommunikationskanaler man ska använda och hur de ska användas, samt hur man överlag ska 

lägga upp en kampanjstrategi. I och med GBF:s begränsade resurser i form av ekonomi och 

personal, fokuserar denna uppsats på kampanjarbete ur ett resurseffektivt perspektiv.  

Syfte: Att undersöka hur tre organisationer arbetat med respektive kampanj för att belysa 

frågan om hur man åstadkommer maximalt genomslag när man som organisation har 

begränsade resurser. Detta ska sedan utmynna i en rekommendation till GBF och deras 

framtida arbete med kampanjer.  

Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångpunkter och undersökningens upplägg:  

Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med tre organisationer om en kampanj från respektive 

organisation. Undersökta kampanjer är Kriminellas Revansch I Samhällets (KRIS) kampanj 

”Statligt knark är också knark”, IOGT-NTO:s kampanj ”Vit Jul” och VISITA:s kampanj 

”Sänk restaurangmomsen”. Intervjufrågorna är baserade på uppsatsens fyra frågeställningar: 

Hur har organisationerna arbetat med kampanjstrategier? Vilka kanaler har organisationerna 

arbetat med och på vilket sätt? Hur beskriver organisationerna resultatet av respektive 

kampanj? Samt vilka slutsatser kan dras av de analyserade kampanjerna gällande vad som är 

rekommendabelt att göra vid kampanjarbete för GBF i framtiden? 

Slutsatser/Resultat: Utifrån uppsatsens analys där jag kopplar teorier om kampanjer och 

marknadsföring med empirin från genomförda intervjuer skapar jag en rekommendation till 

framtida kampanjarbete för GBF. I rekommendationen förordar jag dem bland annat att vid 

kampanjarbete utse en kampanjansvarig och sätta upp tydliga och specifika mål för 

kampanjen. Jag rekommenderar dem att hitta expertisen inom organisationen och engagera 

anställda och sina medlemmar i kampanjen. Att använda många kanaler och vara aktiv på 

sociala medier är att föredra, men det är av vikt att ha en strategi och krisplan för 

kampanjarbetet. 

Nyckelord: Kampanj, guerillamarknadsföring, word of mouth, low cost campaign, sociala 

medier, Glasbranschföreningen  
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1.0 Inledning 

Visst vore det fantastiskt om det fanns ett mirakelrecept för hur en kampanj ska bakas ihop för 

att den ska få största möjliga genomslag? Och visst vore det fantastiskt om ingredienserna till 

kampanjen är billiga och det inte krävs så mycket arbetskraft eller tid för att genomföra 

kampanjen? Den här uppsatsen syftar till att söka rätt på detta mirakelrecept eller åtminstone 

få fatt i några av ingredienserna.  

Denna uppsats skrivs på uppdrag av bransch- och arbetsgivarorganisationen 

Glasbranschföreningen (GBF). Organisationen främjar och tillvaratar sina medlemmars 

intressen gällande förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. GBF:s medlemmar 

består av glasmästerier, bilglasmästerier, konstinramningsföretag och glas- och 

metallentreprenörer i Sverige. På GBF:s kansli arbetar tio stycken personer, varav två utgör 

kommunikationsavdelningen.  

GBF:s kommunikationsavdelning upplever ett behov av strategi, tips och råd för hur de ska 

arbeta med kampanjer i framtiden. Frågetecknen rör vilka kommunikationskanaler man ska 

använda och hur de ska användas, samt hur man överlag ska lägga upp en kampanjstrategi. I 

och med GBF:s begränsade resurser i form av ekonomi och personal, kommer denna uppsats 

att fokusera på kampanjarbete ur ett resurseffektivt perspektiv.  

För att räta ut frågetecknen kring kampanjarbete har jag genomfört kvalitativa intervjuer med 

tre organisationer om en kampanj från respektive organisation. Intervjuerna analyseras i 

denna uppsats med grund i teorier om kampanjer och marknadsföring. Utifrån denna analys 

kommer jag sedermera att skapa en rekommendation till GBF för deras kommande 

kampanjarbete. 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tre organisationer arbetat med respektive kampanj 

för att belysa frågan om hur man åstadkommer maximalt genomslag när man som 

organisation har begränsade resurser. Detta ska sedan utmynna i en rekommendation till GBF 

och deras framtida arbete med kampanjer.  

Detta kommer att vara en teoretiskt och empiriskt grundad kvalitativ studie och avsikten är att 

hitta nyckelkomponenter och inspiration för hur man som organisation planerar och genomför 

en lyckad kampanj. 
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1.3 Undersökta kampanjer 

I uppsatsen har följande tre kampanjer undersökts: 

 ”Statligt knark är också knark” genomförd av Kriminellas Revansch I Samhället 

(KRIS)  

 ”Vit Jul” genomförd av IOGT-NTO-rörelsen 

 ”Sänk restaurangmomsen” genomförd av Sveriges Hotell och Restaurangföretagare 

(SHR). År 2012 genomgick SHR ett namnbyte till VISITA – Svensk besöksnäring 

1.4 Frågeställningar 

 Hur har organisationerna arbetat med kampanjstrategier? 

 Vilka kanaler har organisationerna arbetat med och på vilket sätt? 

 Hur beskriver organisationerna resultatet av respektive kampanj?  

 Vilka slutsatser kan dras av de analyserade kampanjerna gällande vad som är 

rekommendabelt att göra vid kampanjarbete för GBF i framtiden? 

1.5 Material och avgränsningar 

1.5.1 Motivering till val av kampanjer 

Jag har valt att intervjua två frivilligorganisationer och en bransch- och 

arbetsgivarorganisation. Kampanjerna som organisationerna bedrivit är av varierande storlek, 

vilket jag hoppas ska bidra till ett brett spektrum av tankar och idéer för hur man som 

organisation kan arbeta med kampanjer. Två av de undersökta kampanjerna är drog- och 

alkoholpreventiva. Det finns inte något syfte med denna likhet för min uppsats, och min 

förhoppning och uppfattning är att kampanjernas liknande ämnen inte kommer att inverka 

negativt på uppsatsen, då själva genomförandet av kampanjerna skiljer sig märkbart åt. Jag 

finner det intressant att undersöka en kampanj från en bransch- och arbetsgivarorganisation då 

även GBF tillhör samma kategori av organisation. 

Fokus för mina intervjuer är att undersöka vad som varit framgångsrikt i respektive kampanj. 

På grund av en kandidatuppsats begränsade omfattning har jag inte undersökt de faktiska 

effekterna av kampanjerna, utan jag har intresserat mig för strategier, kanaler och 

organisationernas egenupplevda resultat av kampanjerna. 

1.5.2 ”Statligt knark är också knark” KRIS 

KRIS är en kamratförening som verkar för att hjälpa kriminella och drogberoende till ett 

bättre liv. KRIS består av före detta kriminella och missbrukare och kärnan i KRIS 
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verksamhet är att besöka interner runt om på Sveriges kriminalvårdsanstalter för att hjälpa de 

som vill att starta om på nytt. (KRIS, 2013-05-08) Föreningen startades 1997 och har sedan 

dess vuxit till en förening beståendes av lokalföreningar som ingår i regionala föreningar som 

sedermera ingår i KRIS riksorganisation. (Transkribering KRIS)  

Under Almedalsveckan 2011 drev KRIS kampanjen ”Statligt knark är också knark”. 

Kampanjen bestod av en rapport finansierad av Folkhälsoinstitutet med just namnet ”Statligt 

knark är också knark”. (Statligt knark, 2013-05-08) I rapporten finns att läsa intervjuer med 

före detta missbrukare som berättar om sin relation till Subutex. Läkemedlet Subutex används 

för att minska avvänjningssymtom för någon som är opioidberoende, exempelvis beroende av 

morfin, läkemedlet minskar även begäret efter opioider. (FASS, 2013-05-08)  

KRIS är kritiska till Subutexprogrammen då man anser att läkemedlet är en ny ungdomsdrog. 

Istället för att användas vid avvänjning, menar KRIS att läkemedlet läcker ut och säljs som 

drog till missbrukare i andrahand. De menar även att det är lätt att bli beroende av Subutex, 

vilket kan resultera i livslånga beroenden med ”staten som langare”. (Statligt knark, 2013-05-

08) 

Jag har intervjuat Christer Karlsson, ordförande för KRIS och ansvarig för kampanjen 

”Statligt knark är också knark”. 

1.5.3 ”Vit Jul” IOGT-NTO-rörelsen 

IOGT-NTO-rörelsen består av fyra förbund: IOGT-NTO, Ungdomens Nykterhetsförbund 

(UNF), IOGT-NTO:s Juniorförbund (Junis) och Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF). 

Samtliga organisationer tillhör den svenska nykterhetsrörelsen. (Vit Jul, 2013-05-09) Alla 

fyra förbund står bakom och finansierar kampanjen ”Vit Jul” som har arrangerats kring jul 

varje år sedan 2007. (Transkribering IOGT-NTO) Kampanjen verkar för att fler ska avstå från 

alkohol under julen, med det främsta syftet att barn ska kunna fira jul i alkoholfria miljöer. 

(Vit Jul, 2013-05-09) Kampanjen har dels uppmanat vuxna över 18 år att ta ställning och fira 

en vit jul utan alkohol, och dels arrangerat aktiviteter kring jul för barn och unga i alkoholfria 

miljöer. (Transkribering IOGT-NTO) 

Jag har intervjuat Linda Tjälldén, verksamhetsutvecklare för kampanjen ”Vit Jul” hos IOGT-

NTO. 

1.5.4 ”Sänk restaurangmomsen” SHR nuvarande VISITA 

VISITA – Svensk besöksnäring är besöksnäringens bransch- och arbetsgivarorganisation. 

Deras medlemmar utgörs av restauranger, hotell, vandrarhem, spaanläggningar med flera. 
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(VISITA 1, 2013-05-23) I april 2012 antog VISITA sitt namn, innan dess hette organisationen 

Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare (SHR). VISITA:s kampanj ”Sänk 

restaurangmomsen”, som jag valt att undersöka närmare i denna uppsats, genomfördes när 

VISITA fortfarande hette SHR. Dock kommer jag att använda bransch- och 

arbetsgivarorganisationens nya namn VISITA genom hela uppsatsen. (VISITA 2, 2013-05-

23) Kampanjen för att sänka restaurangmomsen påbörjades 1996, men restaurangmomsen 

blev en valfråga först 2010. Det VISITA reagerade på var att livsmedelsmomsen under 1990-

talet sänktes till 12 %, samtidigt som restaurangmomsen låg kvar på 25 %. Ur detta föddes 

kampanjen ”Sänk restaurangmomsen”.  

VISITA arbetade mycket med politisk opinionsbildning under kampanjens gång, samt 

figurerade i både massmedia och sociala medier. (Transkribering VISITA) 

Jag har intervjuat Thomas Laurell, Public Affairs-ansvarig på VISITA och ansvarig för 

kampanjen ”Sänk restaurangmomsen”. 
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2.0 Teori 

I detta kapitel går jag igenom teorier som berör kampanjer och arbetet med dessa, samt olika 

typer av kostnadseffektiv marknadsföring. Teorikapitlet inleds av generella teorier om 

kampanjprocessen, bland annat kommer Nowak och Wärneryds traditionella kampanjmodell 

att förklaras. Därefter följer teorier om guerillamarknadsföring, ”word of mouth”-

marknadsföring och ”low cost-campaigns”. Kapitlet avslutas med teorier kring sociala medier 

och dess betydelse för marknadsföring och opinionsbildning. 

2.1 Generella teorier 

2.1.1 Allmänt om kommunikationskampanjer 

Ordet kampanj är ett brett begrepp som kan inbegripa en mängd olika tolkningar. Windahl, 

Signitzer och Olsson, författare till boken Using Communication Theory, menar att 

distinktionen mellan ”non-commercial campaigns” och ”commercial campaigns” är väldigt 

luddig. Dessutom menar de att kommunikationskampanjer kan anta många olika former. 

(Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 132) 

Eftersom att jag i denna uppsats söker finna inspiration och idéer till hur en organisation som 

GBF kan arbeta med kampanjer anser jag därför att det är av mindre vikt om de olika 

teorierna jag berör åsyftar olika typer av kampanjer.  

Ovan nämnda författare skriver fortsättningsvis att kommunikationskampanjer utförs i ett 

försök att motivera, övertala eller informera en väldefinierad publik för att hos denna nå 

beteendeförändringar. Ofta gäller det man vill åstadkomma ickekommersiella fördelar för 

individer eller för samhället i stort. Kampanjen hålls ofta under en i förväg given tidsperiod då 

organiserade kommunikationsaktiviteter, som gärna involverar massmedia, arrangeras. 

(Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 132) 

Enligt Windahl, Signitzer och Olsson så är det under planeringsfasen viktigt att utvärdera 

budskapet för kampanjen, detta för att säkerställa att den passar uttänkt publik och tillgängliga 

resurser. Författarna understryker massmediernas roll vid kampanjarbete då massmedia kan 

hjälpa till med att sprida kampanjen och öka vetskapen om den hos människor. 

Det är svårt att bygga en kampanj på mål som uppfylls genom förebyggande arbete. Det är 

viktigt att publiken ser mål i kampanjen som är lätta att uppfylla. (Windahl, S, & Signitzer, B, 

& Olsson, T. J, 2009, s. 133) 

Författarna tar även upp den interpersonella kommunikationens roll vid kampanjarbete, det 

vill säga kommunikation mellan människor via exempelvis sociala nätverk. Den 
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interpersonella kommunikationen ökar möjligheten till beteendeförändringar och 

bibehållandet av dessa förändringar. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 

133) 

Kampanjen bör även vara specifik för att attrahera publiken. Är kampanjen för övergripande 

tappar publiken intresset. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 132) 

Det är viktigt att sändaren av en kampanj uppfattas som trovärdig av publiken. Som sändare 

måste man ta hänsyn till mottagarens behov och intressen, om inte mottagaren litar på 

sändaren eller förstår sändaren riskerar kampanjen att misslyckas. (Windahl, S, & Signitzer, 

B, & Olsson, T. J, 2009, s. 134) 

2.1.2 Vägen till en framgångsrik kampanj 

Forskaren Mendelsohn menar att man som kampanjplanerare aldrig kan skylla på publiken för 

att en kampanj blir misslyckad. Om det är någons fel att kampanjen inte lyckas så är det 

kampanjplaneraren. Kommunikationskampanjer kan lyckas enligt Mendelsohn om följande 

krav uppfylls: 

 ”Kampanjer bör ha realistiska mål baserade på tron att den tilltänkta publiken inte är 

överdrivet intresserad, om ens det, i budskapet. 

 Det rena erbjudandet genom en kampanj är otillräckligt. Kommunikationsplaneraren bör 

använda miljömässiga stödsystem som interpersonell kommunikation. Att kombinera 

masskommunikation med interpersonell kommunikation bör övervägas. 

 Planeraren måste känna kampanjens publik tillräckligt väl för att känna igen dem som olika 

mål, baserat på deras masskommunikationsvanor, livsstilar, värderingar och trosuppfattningar, 

och deras demografiska och psykologiska attribut. Mottagande grupper utgörs inte av en 

enhetlig massa.” (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 145) 

2.1.3 Traditionell kampanjmodell enligt Nowak och Wärneryd 

En traditionell kampanjmodell härstammar från Nowak och Wärneryd. Modellen som går att 

se på nästa sida beskriver ett ”perfekt” kampanjförlopp. 
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(Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 137) 

Den första rutan behandlar den önskade effekt sändaren vill att kampanjen ska ge. I detta 

stadium sätter kampanjplaneraren upp definierade mål för kampanjen. Samtidigt som mål 

sätts upp är det också viktigt att göra en problemanalys, samt se över de resurser som finns att 

tillgå kampanjen. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 137) 

Sätter kampanjplaneraren upp specifika mål, blir det enklare att sy ihop kampanjen därefter. 

Med diffusa mål kan det behövas fler kanaler och publiken kan bli större. (Windahl, S, & 

Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 143) 

Under nästa stadium måste kampanjplaneraren sondera terrängen efter konkurrerande 

kampanjer eller händelser. Om det till exempel finns någon annan kampanj vars budskap går 

emot den egna kampanjens budskap, eller om någon händelse i samhället riskerar att störa 

kampanjen.  

Kampanjplaneraren måste även definiera objektet för kommunikationen. Ska objektet ses som 

ett problem eller en möjlighet, som en gåva eller ett straff och så vidare. Ju bättre objektet 

definieras i början av kampanjen desto lättare blir det att forma budskap kring objektet. 

(Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 138) 

Målpopulationen är de man som sändare vill nå med sitt budskap. Det är målpopulationens 

beteende eller attityd man vill förändra med kampanjen, vare sig kampanjens budskap når 
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målpopulationen direkt eller indirekt. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 

138-139) 

I nästa ruta i modellen återfinns mottagargruppen. Denna grupp är snarlik med 

målpopulationen. Mottagargruppen kan användas om sändaren har ont om resurser och inte 

har råd att nå alla i målpopulationen, eller så kan mottagargruppen användas om man tror att 

en indirekt kommunikation med målpopulationen kommer att vara mer effektiv. (Windahl, S, 

& Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 139) 

Enligt Nowak och Wärneryds modell bör budskapet för kampanjen utformas efter följande 

kriterier: 

 Det ska sanningsenligt representera kommunikationsobjektet 

 Det ska passa in bland de värderingar och normer som finns hos mottagargruppen. 

 Det ska kunna skapa den förändring hos målgruppen som man visualiserat i målen 

som utformades i början av kampanjplaneringen. 

Typ av kanal beror på vilken typ av budskap som ska föras ut. Om mycket information ska 

förmedlas till en målpopulation är TV inte rätt medium, handlar det däremot om att väcka 

intresse för en fråga så kan TV vara rätt medium för detta. Något som forskare såg tendenser 

av redan under 1970-talet är att intresset för ”big media” såsom satellit-TV-kanaler, har 

sjunkit. Istället har intresset för ”little media”, såsom broschyrer och interpersonell 

kommunikation, ökat. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 139-140) 

Forskaren Hornik har radat upp fördelar med att använda sig av flera kanaler istället för enbart 

en vid kampanjer. Fördelarna är som följer: 

 Det kommer att vara färre motsägelsefulla budskap i etern. 

 Budskapet kommer från mer än en källa. 

 Olika kanaler kan utnyttjas olika mycket under kampanjresans gång. 

 Varje kanal når målpopulationer som andra kanaler inte skulle nå. 

(Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 140) 

Kommunikatören ska passa för budskapet och kanalen eller kanalerna som ska användas i 

kampanjen. Det finns tre dimensioner av kommunikatörens roll, kommunikatören ska vara 

trovärdig, expert eller tilltalande. Vilken av dessa dimensioner man ska använda sig av beror 

helt på kampanjens utformning. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 140) 
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Den sista rutan i modellen visar av om kampanjen uppnått önskad effekt. Denna ruta är starkt 

sammanbunden med modellens första ruta, det vill säga önskad effekt. Genom att gå igenom 

uppsatta mål med det faktiska resultatet, ser kampanjplaneraren om kampanjen varit lyckad 

eller ej. Om kampanjen ska ha långsiktiga effekter måste dock utvärderingen göras med de 

långsiktiga effekterna i åtanke. Det är viktigt att man som kampanjplanerare mäter ”rätt” vid 

utvärderingen. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 141) 

Vid planerande av en kommunikationskampanj är det viktigt att kampanjplaneraren har så bra 

uppfattning om vilka filter som den tilltänkta publiken kan komma att ha. Filter är det som 

påverkar hur publiken uppfattar och tar till sig en kampanj. Det är svårt att kontrollera hur 

mottagare tar emot budskapet och ju större kunskap man som sändare och 

kommunikationsplanerare har om de olika filtren desto större är chansen att budskapet tas 

emot på avsett vis. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 136) 

2.2 Specifika teorier 

2.2.1 Guerillamarknadsföring 

I boken The Guerilla Marketing Revolution menar Levinson och Hanley att vår hjärna består 

av två delar; det medvetna och det omedvetna. Det medvetna är det som kopplas på när vi 

koncentrerar oss på något och är medvetna om vår mentala aktivitet. Det omedvetna är det 

som får oss att göra det vi gör, till exempel andas, röra på oss, känna hunger med mera. I det 

omedvetna transporteras extrema mängder information och det omedvetna kommunicerar 

bara det viktigaste till det medvetna. Guerillamarknadsföring riktar sig till det omedvetna hos 

människor. (Levinson, J, C. & Hanley, P, R. J, 2005, s. 7-9) 

Enligt författarna så är det omedvetna mycket smartare än det medvetna. (Levinson, J, C. & 

Hanley, P, R. J, 2005, s. 11) Det omedvetna kontrollerar vår inre dialog, en dialog som 

ständigt förs mellan det medvetna och det omedvetna. Det kan gälla hur vi mår, om vi göra 

bra val och så vidare. Om vi har en god inre dialog när vi köper något så är sannolikheten hög 

att vi återvänder till butiken där vi gjort det lyckade köpet. Vid guerillamarknadsföring gäller 

det att förmedla en positiv känsla, en känsla av att kunden har gjort ett genomtänkt och 

välövervägt val vid inhandlandet av exempelvis en produkt. (Levinson, J, C. & Hanley, P, R. 

J, 2005, s. 12-14) 

Det omedvetna kan förstå och sammankoppla en stor mängd budskap. Det omedvetna skapar 

länkar mellan information för att hjälpa det medvetna att förstå. Det omedvetna vill inte ha 

direkta instruktioner, utan det vill skapa sig en egen bild utifrån den information som går att 
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tillgå. Vid marknadsföring gäller det därför att ge det omedvetna en mängd budskap och 

information så att det omedvetna får möjlighet att skapa sig en egen överblick och uppfattning 

om det som marknadsförs. Detta bidrar till snabbare och mer hängivna beslut. (Levinson, J, C. 

& Hanley, P, R. J, 2005, s. 14-15) 

Det omedvetna tar beslut innan det diskuterar beslutet med det medvetna. Den mänskliga 

hjärnan jobbar extremt snabbt och det omedvetna arbetar ständigt med att hitta genvägar för 

att arbeta ännu snabbare. Guerillamarknadsföring arbetar med mer subtil marknadsföring för 

det omedvetna. Det omedvetna plockar upp mönster, generaliseringar, tvetydigheter före det 

medvetna och därför verkar guerillamarknadsföring för att aktivera det omedvetna. Att ställa 

frågor, att få det omedvetna att plocka upp minnen och känna igen sig är effektivt vid den här 

typen av marknadsföring. (Levinson, J, C. & Hanley, P, R. J, 2005, s. 16-17) 

Guerillamarknadsföring handlar inte om att kommunicera till massorna utan det viktiga är att 

alltid se individen, att vara personlig. (Levinson, J, C. & Hanley, P, R. J, 2005, s. 33) 

Kivi Leroux Miller hävdar samma sak i sin bok The Nonprofit Marketing Guide. Hon menar 

att det inte går att kommunicera till alla på en gång, utan att man som sändare måste fokusera 

på särskilda grupper och dessa gruppers värderingar och specifika behov. (Miller, K, L. 2010, 

s. 5) 

2.2.2 Word of mouth 

Word of mouth-marknadsföring är egentligen en väldigt enkel och ärlig form av 

marknadsföring. Det handlar om information som går från person till person, från mun till 

mun. Genom att människor delar med sig av sina åsikter till varandra så bidrar de till word of 

mouth-marknadsföring. (Thorne, L, 2008, s. 20-22) 

Lynn Thorne, författare till boken Word-of Mouth Advertising, menar att marknadsföring via 

word of mouth är väldigt kraftfull och att många företag idag är dedikerade användare av 

word of mouth. Hon skriver även att många experter dömt ut masskommunikation som riktar 

sig till den breda massan. Med word of mouth lyckas företag och organisationen, stora som 

små, att nå ut på ett mer personligt plan. Genom att ge människor meningsfullt och 

underhållande innehåll som uppmuntrar dem att dela informationen eller innehållet med 

andra, så har man som organisation nått ut till publiken med hjälp av word of mouth. (Thorne, 

L, 2008, s. 22-24) 

För att driva en lyckad word of mouth-kampanj måste man som organisation finna sina 

allierade, de som talar gott om ens företag eller organisation. Det enklaste sättet att hitta dessa 



15 
 

personer är att leta på internet. Kanske kan man där finna personer som driver egna hemsidor 

vars frågor rör ens organisations sakfrågor, eller så kan man kanske hitta bloggare som berör 

ett, för den egna organisationen, relevant ämne. Thorne menar att man då ska ta kontakt med 

dessa personer, kommentera i kommentatorsfälten på dessa personers hemsidor eller bloggar 

och så vidare. Hon är även av uppfattningen att man som organisation ska belöna dessa 

personer för att bibehålla en god relation. (Thorne, L, 2008, s. 131-133) 

Många företag och organisationer som använder sig av word of mouth arbetar med 

lojalitetsprogram. Det vill säga att de engagerar sina ”bästa” kunder i företags- eller 

organisationsaktiviteter. Det kan handla om att de utvalda kunderna eller 

organisationsmedlemmarna får agera testgrupp för någon ny produkt eller inkomma med 

förslag till företags-eller organisationsförbättringar. Det är av vikt att dessa lojala kunder blir 

belönade för sitt engagemang med till exempel pengar, presentkort eller en gåva. Denna grupp 

av lojala kunder kommer sedermera med stor sannolikhet att sprida information om 

organisationen eller företaget, agera ambassadörer för organisationen, vilket gör att både 

kunden och företaget vinner på lojalitetsprogrammet. (Thorne, L, 2008, s. 70-73) 

I arbetet med lojalitetsprogram får man som företags- eller organisationsledning inte glömma 

sina anställda. De anställda är naturligtvis också ambassadörer för organisationen och för att 

de ska sprida positiva budskap om organisationen krävs det att de tror på organisationens 

uppdrag och motto. (Thorne, L, 2008, s. 74)  

Inom word of mouth-marknadsföring kan man arbeta med att skapa vad Thorne kallar ett 

”buzz”. För att skapa ett buzz arrangerar organisationen ett event som fångar målgruppernas 

intresse och får till exempel bloggare, kändisar eller andra inflytelserika personers intresse, att 

prata och skriva om eventet. (Thorne, L, 2008, s. 45) 

Internet är en mycket passande plattform för word of mouth. Genom att en organisation 

marknadsför sig på internet kan de nå oändligt många människor till ett lågt pris. Genom att 

engagera internetanvändare sprids organisationens budskap över nätet. (Thorne, L, 2008, s. 

110-111) Vid word of mouth-marknadsföring på nätet kan det vara bra att skapa en separat 

”mindre” sida för den aktuella kampanjen. Sidans chans att dyka upp i sökresultat som har 

med det aktuella ämnet eller produkten att göra ökar då. (Thorne, L, 2008, s. 113) 

Att skapa diskussionsforum på sin organisations hemsida eller via annan plattform kan vara 

att rekommendera. Detta då det möjliggör för människor att diskutera organisationens 
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sakfrågor eller andra frågor med koppling till organisationen engagemang. Detta skapar word 

of mouth. (Thorne, L, 2008, s. 121-122) 

När organisationer vill nå ut med sitt budskap är det viktigt att välja en specifik sakfråga att 

koncentrera sig på. Vid en för generell sakfråga riskerar man att människor tappar intresset. 

Om organisationen väljer att skapa en hemsida eller en grupp i något socialt medieforum bör 

organisationen vara aktiv och uppdatera sidan frekvent med information. Det är även av vikt 

att svara på människors eventuella reaktioner i kommentatorsfälten på sidorna. (Thorne, L, 

2008, s. 202-203) 

Författaren skriver att negativ word of mouth sprids snabbare och effektivare än positiv word 

of mouth. Människor lockas mer av att tala om dålig publicitet och de överdriver gärna sina 

historier för att göra dem mer intressanta. För att upptäcka negativ publicitet är det viktigt att 

man som organisation har god omvärldsbevakning och har en uppfattning om vad folk säger 

om ens organisation på nätet. Vid klagomål är det viktigt att som organisation svara på 

klagomålen. Thorne menar att man alltid ska vara artig och tacka för återkopplingen. Är 

kritiken befogad kan man be om ursäkt och lova att bättra sig, anser man att kritiken är 

missriktad så kan man förklara sin ståndpunkt och syn på frågan. (Thorne, L, 2008, s. 240-

243) 

2.2.3 Low cost campaigns 

Miller skriver i sin bok The Nonprofit Marketing Guide: High-Impact, Low-Cost Ways to 

Build Support for Your Good Cause att det är viktigt att man som organisation väljer att 

fokusera sina begränsade resurser på de människor som verkligen betyder något för ens 

organisations framtid, det vill säga definiera sin publik. Dock har man ju ofta som 

organisation en bred publik som man vill nå ut till. Genom att dela in publiken i grupper 

utefter gemensamma värderingar och karaktäristika kan du finna gruppens gemensamma 

nämnare, det som binder dem samman i deras värderingar till organisationens sakfråga. 

(Miller, K, L. 2010, s. 40) 

För att stärka sitt budskap bör man som organisation använda sig av ett flertal kanaler när man 

kommunicerar ut budskapet. Miller rekommenderar även organisationer att använda sig av 

tvåvägskommunikation, så att organisationens publik kan kommunicera tillbaka till sändaren. 

Publiken får då möjlighet att bidra med sina idéer och tankar kring sakfrågan. Att gå ut med 

sitt budskap i en mängd kanaler kan bidra till upprepning för publiken, men det är inte 
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negativt enligt Miller. För att ett budskap ska sätta sig behöver det upprepas mellan tre till sju 

gånger menar hon. (Miller, K, L. 2010, s. 70)  

Miller skriver i sin bok om användningen av storytelling i marknadsföringssyfte. Med 

storytelling menar hon att man som organisation berättar en historia som har någon typ av 

intrig eller komplott. (Miller, K, L. 2010, s. 79) Det är större chans att mottagaren minns 

historier än siffror och fakta, därför är storytelling en effektiv metod vid marknadsföring. 

(Miller, K, L. 2010, s. 77) För organisationer kan historien handla om någon som haft det 

svårt men som med en organisations hjälp har blivit frisk, fått ett jobb eller fått ett boende. 

Miller menar att man vid storytelling ska tänka på att vara kortfattad, tydlig, personlig och 

sanningsenlig. Historien behöver innehålla ett problem eller en konflikt för att mottagarens 

nyfikenhet ska väckas för hur historien ska sluta. Dessutom är det viktigt att historien avslutas 

med ett budskap. (Miller, K, L. 2010, s. 83.84)    

Att ses som en expert av media och politiker är en fördel, då det är marknadsföring som man 

som organisation inte behöver betala för. (Miller, K, L. 2010, s. 113) För att organisationen 

ska bli sedd som en expert inom sitt område behöver organisationen framstå som trovärdig, 

tillgänglig och samarbetsvillig. Organisationen ska också ha en tydlig nisch inom sitt område, 

om expertområdet är för stort är chansen mindre att man som organisation blir kontaktad i sin 

roll som expert. (Miller, K, L. 2010, s. 113-116) 

Genom att vara varse om vad som händer i omvärlden sparar organisationer mycket tid. 

Miller menar att man som organisation vinner mycket på att följa vad som sägs om ens 

organisations frågor i sociala medier och håller opinionsbildares uttalanden och sociala 

medieaktiviteter under uppsikt. (Miller, K, L. 2010, s. 170-171) 

Miller skriver att en stor del av kommunikationsbudgeten i organisationer oftast går till tryckt 

material som skickas ut. Hon menar att det går att skära ner på dessa kostnader genom att 

använda sig av e-mail mer frekvent. Hon ger även exempel på när trycksaker kan göras mer 

kostnadseffektiva; en organisation började trycka sina broschyrer i svart-vitt på billigt papper, 

detta ledde till uppmärksamhet i sig. Organisationen var en välgörenhetsorganisation och 

genom att visa att de inte la onödigt med pengar på exklusiva broschyrer så vann de sympati. 

(Miller, K, L. 2010, s. 195-196)  

Ett annat exempel på när enkelhet har varit ett vinnande koncept är The Greater Philadelphia 

Tourism and Marketing Corps kampanj ”With Love, Philadelphia XOXO”. Kampanjen har 

varit förhållandevis billig då man endast använts sig av svart och rött i texten och undvikit 
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foton och bilder bland trycksakerna. Annonserna kan varieras i oändlighet, då de är utformade 

som handskrivna hälsningar signerade med ”With Love Philadelphia XOXO”. Annonserna 

fungerar lika bra på stora billboardskyltar som klistermärken. The Greater Philadelphia 

Tourism and Marketing Corp har även valt att rikta in sig på människor som reser och 

intensifierat annonserandet till platser som till exempel tågstationer. Hälsningarna är ofta av 

humoristisk karaktär och/eller relaterar till något som allmänheten känner igen, detta har lett 

till en mycket lyckad kampanj som fått stort genomslag inom sociala medier med många 

kommentarer, mail och fans. (NJBIZ, 2011-05-23, s. 19) 

2.2.4 Sociala medier 

Levinson, Meyerson och Scarborough definierar sociala medier som ”en universell term som 

beskriver verktyg och teknologier som ökar internetanvändares möjligheter att expandera sina 

affärsverksamheter och professionella nätverk.” (Levinson, J, C. & Meyerson, M, & 

Scarborough, M, E. 2008, s. 178) 

Det kan vara svårt att marknadsföra sig som organisation på sociala medier då användarna är 

avigt inställda till reklam eller annan annonsering på den typen av virtuella nätverk menar 

David Meerman Scott i sin bok The New Rules of Marketing & PR. (Scott, D, M. 2007, s. 

229) Han är av uppfattningen att företag och organisationer kan figurera i sociala medier om 

de kommunicerar något intressant och annorlunda. Han poängterar även vikten av att man 

som organisation inte utger sig att vara något man inte är. (Scott, D, M. 2007, s. 230-231) 

Genom sociala medier kan man sällan annonsera, men man kan leda in sin tilltänkta målgrupp 

till sin organisations hemsida. Att på sina sociala medier-sidor använda sig av länkar till sin 

blogg, hemsida eller andra intressanta webbsidor med anknytning till sin egen organisations 

verksamhet, brukar enligt författaren vara uppskattat av omgivningen. Det är även av vikt att 

vara lätt att få tag i och att man som organisation deltar i diskussioner som förs online som är 

relevanta för ens organisation. Scott skriver även i sin bok att sociala medier fungerar särskilt 

bra vid kommunicerande till en specifik målgrupp. Det går lätt att skapa en sida för den 

specifika skaran människor som organisationen vill nå. (Scott, D, M. 2007, s. 234) 

Pär Ström skriver i sin bok Sociala Medier – Gratis marknadsföring och opinionsbildning om 

det inflytande som sociala medier har på opinionsbildning och marknadsföring. Då sociala 

medier sällan kräver en stor budget så kan även små aktörer nå ut och driva opinion. (Ström, 

P, 2010, s. 9) Pär menar att det genom de sociala mediernas inträde har bildats en 
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maktförskjutning mellan stora och starka aktörer till gräsrötter och även från makthavarna till 

medborgarna. (Ström, P, 2010, s. 10) 
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3.0 Metod 

I detta kapitel förklarar jag hur jag arbetat med studien utifrån en kvalitativ forskningsansats. 

Jag kommer att redogöra för urvalet av intervjupersoner och hur jag har lagt upp arbetet med 

intervjuerna. I detta kapitel redovisar jag även hur jag valt att analysera genomförda 

intervjuer, samt vad jag själv anser om studiens validitet och reliabilitet. 

3.1 Urval 

Jag har i denna uppsats använd mig av variationsurval. Detta betyder att jag intervjuat 

personer på organisationer som arbetat med kampanjer på olika sätt och med olika 

förutsättningar. Jag har sökt efter en bredd inom fenomenet kampanjarbete. (Ekström, M, & 

Larsson, L, 2000, s. 56) Dock vill jag poängtera att min uppsats inte ämnar att jämföra dessa 

organisationers arbete med varandra, utan snarare undersöka på vilka olika sätt organisationer 

kan arbeta med kampanjer. Enligt Larsson kan urvalet ske successivt vid arbetande med 

variationsurval, detta för att säkerställa variationen mellan respondenterna. (Ekström, M, & 

Larsson, L, 2000, s. 58) Jag har arbetat med att säkerställa variationen successivt i denna 

uppsats.  

Jag har valt att intervjua företrädare från organisationer som har nationell räckvidd, men ej 

obegränsade resurser. Två av organisationerna bygger sin verksamhet på ideellt engagemang, 

vilket är teoretiskt intressant i perspektivet om resurssvaga organisationers arbete med 

kampanjer. Den tredje organisationen är en bransch- och arbetsgivarorganisation, vilket är 

intressant för min uppsats då även GBF är en bransch- och arbetsgivarorganisation. 

Jag hade även kunnat analysera material från kampanjerna och då försökt mäta kampanjernas 

genomslagskraft, dock ansåg jag mig inte ha möjlighet att göra detta inom ramarna för en 

kandidatuppsats. 

3.2 Etik 

En intervju innebär en social interaktion mellan intervjuare och respondent. Interaktionen 

innehåller inte bara själva samtalet utan även symboler som gester, minspel och uppträdande. 

Det är av vikt för intervjuaren att hålla sig så neutral som möjligt utan att bli opersonlig, 

annars riskerar intervjuaren att ”förföra” respondenten till att säga det som intervjuaren vill 

höra. (Ekström, M, & Larsson, L, 2000, s. 61)  

Intervjun är en balansgång där intervjuaren ska leda intervjun, men samtidigt ge respondenten 

frihet att tala och uttrycka sin egen uppfattning om frågan. Som intervjuare har man givetvis 
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ett syfte med studien. Den intervjuades syfte är att bidra till studien, men denne kan även ha 

syftet att hävda sin position och makt eller kritisera någon. Det är viktigt att man som forskare 

har detta i åtanke under och efter intervjun. (Ekström, M, & Larsson, L, 2000, s. 62-63) 

I de tre intervjuer som genomförts för denna uppsats har respondenterna varit medvetna om 

det övergripande temat för respektive intervju. De har dock inte sett något prov på 

intervjufrågor i förväg, detta då jag velat undvika att göra dem nervösa eller defensivt 

inställda innan själva intervjun tagit sin början. Jag ville inte heller att mina respondenter 

skulle känna prestationskrav eller behov av att fabricera sanningen kring sitt arbete med 

respektive kampanj för att ”imponera” på mig. 

De tre intervjuerna har genomförts med hjälp av diktafon. Respondenterna har varit väl 

medvetna om att intervjun spelats in och ingen av dem har bett om att få ta del av 

intervjumaterialet efter genomförd intervju. Intervjuerna har därefter transkriberats ordagrant, 

med reservation för att jag skrivit ut ”och” istället för talspråkets ”å”.  

Mellan datumen 2013-04-29 och 2013-05-13 genomfördes intervjuerna i respektive 

organisations lokal i Stockholm. Detta då jag är av uppfattningen att intervjupersonen känner 

sig mer bekväm i sin egen miljö. 

3.3 Kvalitativ forskningsintervju 

Enligt Larsson i Ekströms och Larssons bok Metoder i kommunikationsvetenskap lämpar sig 

personliga intervjuer som kvalitativ metod när man som forskare ska undersöka redan 

inträffade händelser. Denna metod är passande när forskaren vill få reda på intervjupersonens 

egna uppfattningar, utan yttre påverkan från omgivningen. (Ekström, M, & Larsson, L, 2000, 

s. 50) 

Kvale och Brinkmann förklarar att kunskap och förståelse bildas om vartannat i den 

kvalitativa forskningsintervjun. Det är i samspelet mellan intervjuare och informant som 

kunskapen skapas. Intervjuarens förkunskaper i ämnet är avgörande för kvaliteten på 

intervjun och de data som intervjun bildar. (Kvale, S, och Brinkmann, S, 2009, s. 98) 

På grund av detta har jag inför samtliga intervjuer tagit reda på fakta om organisationerna och 

deras kampanjer som ligger till grund för denna uppsats.  

För att bli en skicklig intervjuare och lära sig forskningsintervjuandets hantverk krävs träning 

i form av intervjuer. I hantverket inryms intervjuarens användning av pausering, flexibilitet i 



22 
 

intervjusituationen, intervjuarens tonfall, men också intervjuarens färdighet i att skapa en god 

relation med informanten under intervjun. (Kvale, S, och Brinkmann, S, 2009, s. 105)  

Som övning inför de intervjuer jag genomfört för denna uppsats så har jag gjort två 

provintervjuer. En intervju genomfördes tillsammans med en av kommunikatörerna på GBF 

och den andra intervjun genomfördes per telefon med en representant från 

kommunikationsavdelningen på VVS-Företagen. Den initiala tanken med intervjun med 

VVS-Företagen var att använda intervjun i denna uppsats. Dock tenderade intervjun med 

VVS-Företagen att handla mer om kriskommunikation än om kampanjarbete, varför den inte 

används i detta sammanhang. 

3.3.1 Intervjuteknik 

En intervjuguide till en halvstrukturerad intervju innehåller en rad ämnen som forskaren vill 

beröra, varje ämne har ett antal tillhörande frågor. Kvale och Brinkmann förklarar att 

”trattekniken” som ofta används i intervjusammanhang innebär att man som intervjuare 

använder sig av ett kringgående angreppssätt. Intervjun börjar då med allmänna frågor och 

efterhand ”trattar” intervjuaren ner frågorna till att bli mer fokuserade på det egentliga syftet 

med intervjun. (Kvale, S, och Brinkmann, S, 2009, s. 146)  

Som intervjuare måste man vara flexibel. Jan Trost menar att friheten under en intervju är stor 

och att intervjufrågorna ska vara kopplade till svaren. Intervjun handlar om att följa den 

intervjuades tankegångar, inte sina egna. (Trost, J, 2005, s. 51) 

Jag har under genomförda intervjuer valt att först ställa inledande, breda frågor för att 

efterhand ställa mer direkta frågor gällande själva kampanjarbetet. I samtliga tre intervjuer har 

jag utgått från en och samma intervjuguide, se bilaga 1 för att läsa intervjuguiden. Dock har 

jag, precis som Trost poängterar, varit flexibel under intervjusituationen genom att där och då 

välja i vilken ordning mina frågor ställts, samt ställt spontana följdfrågor. Detta för att få flyt i 

intervjun. 

För att få informella svar från informanten och för att intervjufrågorna inte ska bli för 

akademiska och svårbegripliga, kan man utifrån en forskningsfråga skapa flera intervjufrågor. 

Som forskare närmar man sig då forskningsfrågan ur flera olika synvinklar. Kvale och 

Brinkmann poängterar även att man ur en intervjufråga kan få svar på flera forskningsfrågor. 

(Kvale, S, och Brinkmann, S, 2009, s. 148-149)  
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För intervjuaren är det viktigt att under intervjuns gång ha analysen i åtanke. Genom att veta 

varför man ställer sina frågor, kan forskaren under intervjun försöka få mer entydiga svar 

vilket kan förenkla arbetet med analysen och skapa en säkrare grund. (Kvale, S, och 

Brinkmann, S, 2009, s. 149)  

3.3.2 Typ av intervjufrågor 

En intervjufråga kan ha både en tematisk och en dynamisk dimension. Den tematiska 

dimensionen fokuserar på de teoretiska föreställningar som finns kring forskningsämnet. Med 

dynamisk dimension menar man frågor som rör informantens upplevelser och känslor. (Kvale, 

S, och Brinkmann, S, 2009, s. 147)  

Jag anser att den tematiska dimensionen är det som ligger i fokus för mig då jag är intresserad 

av att förstå hur organisationerna arbetat med kampanjerna. Dock är den dynamiska 

dimensionen väldigt intressant, och något som jag skulle vilja ta hänsyn till vid en större och 

mer omfattande uppsats.  

3.4 Analys av intervju 

För kvalitativa intervjuer menar Trost att bearbetningen av analysen startar redan under själva 

intervjun. Som intervjuare kan man lägga märke till förändringar i utseendet hos informanten, 

leende, gester och så vidare, under intervjun, dessa iakttagelser är sedermera värdefulla vid 

analysen. (Trost, J, 2005, s. 57-58) 

3.4.1 Meningskoncentrering 

Det finns en rad olika former av intervjuanalyser, en av dem är meningskoncentrering. När en 

forskare använder sig av meningskoncentrering kortar han eller hon ner den intervjuades 

meningar till kortare formuleringar. Bara kärnan i den ursprungliga meningen får plats i den 

nya formuleringen. (Kvale, S, och Brinkmann, S, 2009, s. 221) 

Meningskoncentrering vid tolkande av intervjuer är till hjälp för forskare som ska analysera 

omfattande och komplexa intervjuer, då de blir mer tolkningsbara. (Kvale, S, och Brinkmann, 

S, 2009, s. 222)  

Jag har i arbetet med intervjumaterialet valt att använda mig av delar av 

meningskoncentreringens verktyg. Precis som man går tillväga i arbetet med 

meningskoncentrering så läste jag inledningsvis igenom samtliga tre intervjuer för att få en 

känsla av helheten i respektive intervju. (Kvale, S, och Brinkmann, S, 2009, s. 221-222) 

Därefter läste jag igenom intervjutranskriberingarna på nytt, men denna gång med 
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teorikapitlet i bakhuvudet. Detta för att få en djupare förståelse för de olika sätt som 

organisationerna arbetat på med sina kampanjer. Jag skapade meningsenheter, grupper, utefter 

uppsatsens frågeställningar och började sedan att koppla teorierna till empirin, alltså se på de 

olika sätt som organisationerna arbetat på med koppling till teorierna. Vad som hade gått bra, 

vad som hade gått mindre bra, och ur denna information skapade jag sedan en rad 

rekommendationer till hur man som organisation kan arbeta med kampanjer om man har 

begränsade resurser. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

En vanlig typ av kritik som riktas mot kvalitativa metoder är att dessa undersökningar har 

brister i sin validitet och reliabilitet. Tvivel riktas även mot hur generaliserbara slutsatser man 

kan dra av kvalitativa undersökningar när bara några få individer inkluderats i studierna. 

(Höijer, B, 1990, s. 15) 

För att försäkra sig om att en studie har ett tillförlitligt resultat bör man undersöka studiens 

validitet och reliabilitet. Betydelsen av begreppet validitet är om studien verkligen mäter det 

som den avser att mäta. En undersökning är med andra ord valid om de teoretiska och 

empiriska begreppen överensstämmer med varandra. (Rosengren, K, E. & Arvidsson, P, 2002, 

s. 47, 196)  

Syftet med den här uppsatsen är som tidigare nämnt att undersöka hur tre organisationer 

arbetat med respektive kampanj för att belysa frågan om hur man som organisation 

åstadkommer maximalt genomslag när man har begränsade resurser. Genom att i teorikapitlet 

hänvisa till teorier om dels kampanjstrategier och dels marknadsföringsåtgärder, och sedan i 

analysdelen jämföra empirin med teorin, och genom detta hitta kopplingar som styrker 

teorierna, anser jag att jag mätt vad som är avsett att mäta. 

Betydelsen av begreppet reliabilitet är om huruvida mätinstrumenten är tillförlitliga eller ej, 

det vill säga om frånvaron av slumpmässiga mätfel är hög eller låg. Reliabiliteten i en 

intervjustudie kan påverkas av den som utför mätningen, intervjupersonens tillfälliga 

egenskaper och upplevelser och om hur omgivningen och situationen för mätningen ser ut. 

Som forskare kan man försöka reducera slumpens inflytande (öka reliabiliteten) genom att till 

exempel ge intervjupersonen noggranna instruktioner inför intervjun, men det går aldrig att 

helt skydda sig från slumpen. (Rosengren, K, E. & Arvidsson, P, 2002, s. 47, 198-199) 

I den här typen av studie är jag av uppfattningen att resultaten av intervjuerna är starkt 

kopplade till och influerade av intervjuare och intervjuperson. Dock har jag som jag redan 
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nämnt varit intresserad av den tematiska dimensionen, hur organisationen arbetat med 

respektive kampanj. Själva ”görandet” har varit i fokus, och jag har inte fokuserat nämnvärt 

på intervjupersonernas upplevda känslor under kampanjarbetet. Dock påverkar min egen 

person, mina egna upplevelser, på vilket sätt jag valt att analysera intervjuerna. Jag anser 

därför att reliabiliteten placerar sig någonstans mitt emellan hög och låg. Min uppfattning är 

att det är svårt att skapa hög reliabilitet i kvalitativa undersökningar. Då min studie fokuserar 

mer på fakta än upplevelser så anser jag alltså reliabiliteten att vara någonstans mittemellan 

hög och låg. 
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4.0 Resultat och analysredovisning 

I detta kapitel kommer jag att redovisa de delar ur intervjuerna som jag anser svara upp mot 

uppsatsens frågeställningar. Jag kommer att analysera intervjusvaren genom att koppla dem 

till de teorier jag ger utrymme för i teorikapitlet, samt att jag emellanåt kommer att dra egna 

slutsatser utifrån mitt material. 

Jag har valt att dela upp analysredovisningen genom att svara på uppsatsens tre första 

frågeställningar med materialet från respektive intervju och teorikapitlet. Jag börjar med den 

första frågeställningen och går igenom samtliga tre intervjuer, jag fortsätter därefter med den 

andra frågeställningen och går på samma sätt igenom de tre intervjuerna, för att sedermera 

avsluta med den tredje frågeställningen och utifrån den gå igenom de tre intervjuerna. Den 

fjärde frågeställningen besvaras först i uppsatsens sista kapitel; Slutdiskussion. 

All information om kampanjerna och organisationerna i detta kapitel är hämtad från 

intervjuerna. I bilaga 2-4 finns utvalda delar av de transkriberade intervjuerna. Vid intresse av 

att läsa de fullständiga transkriptionerna, kontakta författaren. 

4.1 Koppling mellan teori och empiri med grund i frågeställningarna 

4.1.1 Hur har KRIS arbetat med kampanjstrategier? 

Christer Karlsson på KRIS menar i intervjun att KRIS inte hade någon uttalad strategi inför 

kampanjen ”Statligt knark är också knark”.  

”Vi hade inte nån sån där jättestrategi, utan vi ska prångla ut dom här pillrerna och vi ska besvara 

dom här frågorna och vi ska ha dom här seminarierna”. (Christer Karlsson, KRIS) 

Dock kan man genom intervjun utläsa strategiska grepp, vilka KRIS använde sig av under 

kampanjen i Almedalen. De var 72 KRIS-medlemmar på plats under politikerveckan i 

Almedalen. Medlemmarna var indelade i olika grupper, vilka gick på olika seminarier och 

arrangemang. Detta ledde till att varje medlem gick på ungefär två seminarier per dag. 

Samtliga medlemmar var klädda i svarta jackor med KRIS logga på och under jackorna hade 

de på sig t-shirtar med loggan för ”Statligt knark är också knark”-kampanjen. 

”Vi hade en stor buss som vi körde in alla med […] som det var en stor KRIS-logga på, så det gick 

inte att undgå att se oss”. (Christer Karlsson, KRIS) 

KRIS har inte någon kommunikationsavdelning, utan de kraftsamlade med sina egna resurser 

inom organisationen inför kampanjen. Christer Karlsson var den som ansvarade för 

kampanjen och såg till att sprida informationen inom gruppen av medlemmar på plats i Visby. 
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När KRIS började arbeta med kampanjen så var den uppdelad i två parallella spår; dels 

studien som resulterade i en rapport, denna finansierades av Folkhälsoinstitutet, och dels av 

att producera material i form av tröjor, broschyrer och ”give-aways” till Almedalsveckan. De 

medlemmar som sedan följde med till Visby utbildades i hur de skulle svara på frågor och vad 

som förväntades av dem. KRIS stod för en del av kostnaden för vistelsen i Visby och en del 

av kostnaden fick medlemmarna själva betala. 

Christer menar att kampanjen ”Statligt knark är också knark” hade en del motståndare i till 

exempel läkemedelsbolagen. Därför gick inte KRIS ut med vad deras seminarium i 

Almedalen skulle handla om förrän kvällen innan Almedalsprogrammet, som innehåller 

information om alla seminarier, gick i tryck. På det viset gav KRIS inte sina motståndare 

någon vidare chans att mobilisera sig emot KRIS kampanj. 

Att sondera terrängen efter konkurrerande kampanjer eller andra händelser i samhället som 

kan komma att agera störmoment för kampanjen är av vikt enligt Windahl, Signitzer och 

Olsson. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 137-138) Genom att göra en 

överraskande manöver som KRIS gjorde med sin kampanj så drog de nytta av ovanstående 

tänkesätt.  

4.1.2 Hur har IOGT-NTO arbetat med kampanjstrategier? 

IOGT-NTO:s kampanj ”Vit Jul” har anordnats en gång om året kring juletid sedan 2007. I 

början arbetade de utifrån olika grupper, där en grupp var ansvarig för kommunikation, en 

grupp var ansvarig för politik och en grupp ansvarade för att informera de lokala föreningarna 

inom IOGT-NTO. Under de senare åren har organisationen effektiviserat arbetet genom att ha 

en verksamhetsutvecklare som samordnar arbetet med kampanjen och som tar hjälp av 

människor i olika punktinsatser.  

”[…] Kanske mer fördela resurserna på ett vettigare sätt, istället för att lägga tid på så mycket 

möten så plockar man in människor där de behövs, för att försöka renodla insatserna helt enkelt”. 

(Linda Tjälldén, IOGT-NTO) 

Linda Tjälldén har varit verksamhetssamordnare för ”Vit Jul”, som är en heltidstjänst, i drygt 

ett och ett halvt år.  

Linda berättar att ”Vit Jul”-kampanjen består av två delar, dels så arrangerar IOGT-NTO 250-

350 aktiviteter för barn och unga under jullovet och dels så samlar IOGT-NTO 

ställningstaganden där människor lovar att vara nyktra under juldagarna. Dessa två delar knyts 

samman genom ett kommunikativt spår där IOGT-NTO arbetar med press och sociala medier. 
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Precis som Windahl, Signitzer och Olsson skriver så utförs kampanjer i ett försök att 

motivera, övertala och informera en publik. Detta för att åstadkomma ickekommersiella 

fördelar för individer eller samhället i stort. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, 

s. 132) I detta fall så ville IOGT-NTO få människor att konsumera mindre alkohol under 

juldagarna. 

IOGT-NTO har i år för första gången antagit en flerårig strategisk inriktning för kampanjen 

som löper fram till 2015. Det är Linda som har skrivit underlaget till den strategiska 

inriktningen och efter att underlaget varit på genomläsning i olika instanser inom IOGT-NTO-

rörelsen antas slutligen förslaget av riksstyrelsen.  

Linda menar att den strategiska inriktningen är relativt vid och långsiktig. 

”… Medan vi försöker då i kampanjplanen som man skriver varje år bryta ner den till konkreta 

mål, okej, hur många vill vi ska ta ställning i år? Jo, men 15 000 personer är rimligt. Hur många 

aktiviteter vill vi genomföra? Jo, men 300 aktiviteter är rimligt i år. Så försöker vi bryta ner det i 

ett antal mer konkreta mål för att det ska bli lättare att jobba med helt enkelt.” (Linda Tjälldén, 

IOGT-NTO)  

Enligt Windahl, Signitzer och Olsson är det enklare för en kampanjledare att skapa en 

kampanj om specifika mål för kampanjen är uppsatta. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, 

T. J, 2009, s. 143) Precis på detta sätt arbetade IOGT-NTO genom att bryta ner kampanjen till 

konkreta mål. Jag personligen tror att detta är en bra strategi då det blir mer tillfredsställande 

för en kampanjplanerare att på något vis kunna mäta sina resultat.  

4.1.3 Hur har VISITA arbetat med kampanjstrategier? 

Då VISITA arbetat med ”Sänk restaurangmomsen”-kampanjen sedan 1996 så har de delat 

upp arbetet i faser. Thomas Laurell berättar att de vid valet 2010 var inne på fas fem eller sex.  

”Vi var tvungna att se, eller göra etappmål för att försöka se vad hände sen och hur ska vi göra 

vidare. Och vi hade hela tiden en långsiktig målsättning, men vi bröt ner den i många korta 

etappmål för att kunna hantera det här överhuvudtaget. […] Flytta en position, en schackspelare i 

taget, var ungefär så jag resonerade”. (Thomas Laurell, VISITA) 

Han berättar att det var en liten grupp som arbetade med själva kampanjen, men att det var 

många inom organisationen som hade insyn i arbetet och som hade påverkansmöjligheter. 

Thomas Laurell är Public Affairs-ansvarig på VISITA och han är den som har haft det 

övergripande ansvaret för kampanjen ”Sänk restaurangmomsen”. Thomas ingår inte i 

kommunikationsavdelningen utan han sitter i ledningsstaben på VISITA. 
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Kommunikationsavdelningen har dock fem stycken regionskommunikatörer som har hand om 

kommunikationen till VISITA:s regionförbund.  

För ”Sänk restaurangmomsen”-kampanjen blev det skarpt läge 2010 då man drev frågan för 

att den skulle bli en valfråga. 

”För vår del handlar det om att gå ut med siffror, för det är vår uppgift att berätta sakligt vad 

innebär en sänkt restaurangmoms?” (Thomas Laurell, VISITA) 

Thomas menar att det var just det VISITA gjorde 2010 med start några månader innan 

Almedalen, ända fram till valet. 

4.1.4 Vilka kanaler har KRIS arbetat med och på vilket sätt? 

KRIS använde sig av ett flertal kanaler under sin kampanj ”Statligt knark är också knark”. 

Organisationen delade i Almedalen ut broschyrer och minttabletter som skulle likna Subutex. 

Minttabletterna låg i förpackningar med ”Statligt knark är också knark”-loggan på framsidan 

och information om KRIS och kampanjen på baksidan. De tog fram 10 000 stycken 

förpackningar och de tog slut snabbt enligt Christer. KRIS anordnade ett eget seminarium på 

temat ”Statligt knark är också knark” där de presenterade en intervjurapport. Rapporten 

innehåller berättelser från före detta missbrukare om deras relation till Subutex. 

Miller menar att organisationer kan använda sig av storytelling i marknadsföringssyfte. Det 

vill säga att de berättar en historia med någon typ av intrig eller komplott. Detta för att det är 

lättare för mottagarna att minnas historier än siffror och fakta. (Miller, K, L. 2010, s. 77-79) 

Detta grepp tog KRIS då deras rapport är baserad på just verkliga berättelser från före detta 

narkomaner. Enligt KRIS finns det inte någon statistik eller forskning som beskriver Subutex 

verklighet utifrån ett missbrukarperspektiv (Statligt knark, 2013-05-08) och därför väljer de i 

rapporten att gestalta det verkliga livet för en narkoman istället. 

Windahl, Signitzer och Olsson skriver att intresset för ”little media” börjar öka. Det vill säga 

att organisationer och företag nu för tiden i större utsträckning använder sig av interpersonell 

kommunikation, till exempel utdelande av broschyrer. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, 

T. J, 2009, s. 139-140) Att sända tv-reklam är extremt dyrt och att då istället dela ut 

information genom ett personligt möte kan vara mycket mer kostnadseffektivt.  

KRIS använde sig av sociala medier i kampanjarbetet. De skapade en grupp på Facebook 

under namnet ”Statligt knark är också knark”. I Facebook-gruppen gick man ut med länkar till 

intressanta artiklar och händelser. Gruppen är fortfarande aktiv.  
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”På Facebook så gjorde vi liksom alla dom här sakerna och bjöd in alla sina vänner och när alla 

ens vänner bjöd in alla sina vänner som bjöd in alla sina vänner så blir det många som, som gillar 

det här…” (Christer Karlsson, KRIS) 

KRIS skapade även en egen hemsida för kampanjen. Där finns att läsa pressmeddelande och 

information om kampanjen, samt att det går att ladda ner intervjurapporten från sidan.  

Thorne menar att det är bra att vid word of mouth-marknadsföring på nätet skapa en separat 

”mindre” sida för den aktuella kampanjen. Chansen ökar då för sidan att dyka upp i 

sökresultat som har med det aktuella ämnet att göra. (Thorne, L, 2008, s. 113) 

KRIS fick även möjlighet att nå ut med sitt budskap via massmedia. Dock tog inte KRIS aktiv 

kontakt med journalister, utan det var journalisterna som tog kontakt med KRIS. Massmedias 

roll vid kampanjarbete är av vikt då massmedia kan sprida vetskapen om kampanjen hos 

människor. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 132-133) 

Det är ett tecken på att man som organisation uppfattas som trovärdig och samarbetsvillig om 

media och politiker kommer till en med frågor. Genom att bli expert på sitt område får man 

enligt Miller gratis marknadsföring. (Miller, K, L. 2010, s. 113-116) 

Under Almedalsveckan träffade KRIS även en mängd politiker. En del av mötena var bokade 

redan innan de åkte till Almedalen, andra möten skedde spontant på plats.  

”Kommer det en minister då går ju jag fram och säger ’tjena, hur är läget?’ […] ’Ja men jag 

behöver prata lite med dig’” (Christer Karlsson, KRIS) 

4.1.5 Vilka kanaler har IOGT-NTO arbetat med och på vilket sätt? 

”Vit Jul” har en egen hemsida med information om kampanjen, berättelser från barn, 

presentation av ambassadörer och möjligheten att ta ställning till att vara nykter under 

juldagarna. Ställningstaganden samlas på hemsidan, där man fyller i sina uppgifter. IOGT-

NTO står även ”på stan” med namnlistor och det finns också namnlistor för 

ställningstaganden på IOGT-NTO:s lokaler runt om i Sverige.  

Genom att använda berättelser från barns julfiranden så kan kampanjen väcka upp minnen till 

liv hos de som läser berättelserna. Det är en effektiv typ av guerillamarknadsföring som talar 

till det omedvetna. (Levinson, J, C. & Hanley, P, R, J, 2005,s. 16-17) IOGT-NTO använder 

sig även av storytelling genom att publicera berättelser från barn på sin hemsida. (Miller, K, 

L. 2010, s. 77-79) 

I ”Vit Jul”-kampanjen har IOGT-NTO använt sig av kända personer som agerar ambassadörer 

för kampanjen. De tar ställning och lovar att vara nyktra och detta blir en nyhet på ”Vit Juls” 
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hemsida. I gengäld får de kända personer som är ambassadörer synas hos IOGT-NTO och på 

det sättet få ”lite reklam”, som Linda kallar det.  

Vissa företag och organisationer som använder sig av word of mouth arbetar med 

lojalitetsprogram. Det betyder att de engagerar utvalda kunder i organisationsaktiviteter. 

(Thorne, L, 2008, s. 70-73) Jag skulle vilja likna IOGT-NTO:s arbete med kända människor 

vid Thornes lojalitetsprogram. IOGT-NTO får hjälp att föra ut sitt budskap av kända personer 

och dessa personer vinner på att hjälpa till då de syns i ett sammanhang som de uppenbarligen 

vill synas i.  

IOGT-NTO skickar ut information till riksdags- och kommunpolitiker. Ett år skickades det ut 

en reflex tillsammans med ett vykort, men förra året nöjde sig IOGT-NTO med att skicka ett 

mail. I mailet uppmanades politikerna att ta ställning för en vit jul.  

”Vit Jul” använder sig mycket av sociala medier. På Facebook har de en sida med uppåt 

100 000 följare. IOGT-NTO arbetar även med Twitter där ”Vit Jul” är en egen användare.  

Interpersonell kommunikation, det vill säga kommunikation via till exempel nätet, borde 

enligt Mendelsohn kombineras med kommunikation via massmedia i arbetet med att nå ut 

med en kampanj. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 145) På just det viset 

har IOGT-NTO arbetat med sin kampanj ”Vit Jul”, något som visat sig ge resultat då 

kampanjen blivit större och större från år till år. 

För att skapa word of mouth kring en fråga så förespråkar Thorne att det ska finnas 

diskussionsforum på organisationens hemsida eller på andra plattformar där människor kan 

diskutera den aktuella frågan. (Thorne, L, 2008, s. 121-122) Det diskussionsforum som 

IOGT-NTO har använt sig av i arbetet med ”Vit Jul” är de sociala medierna Facebook och 

Twitter där organisationen figurerat aktivt. 

Även Miller förespråkar tvåvägskommunikation då hon menar att detta ger publiken 

möjlighet att bidra med idéer och tankar kring sakfrågan. (Miller, K, L. 2010, s. 70) 

”Vit Jul” har även haft ett stort genomslag i massmedia. Förra året räknades pressklippen till 

234 stycken och det under en period på två och en halv vecka. IOGT-NTO skickar ut 

pressmeddelanden i mitten av december och de får störst genomslag i lokalmedia. Då IOGT-

NTO är utbrett i hela landet intervjuas ofta lokalavdelningarnas företrädare av lokalpressen. 

Enligt guerillamarknadsföring så är det viktigt att ge människor mängder av olika budskap så 

att det omedvetna hos människor får möjlighet att skapa sig en egen bild av situationen. Detta 
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ska enligt Levinson och Hanley leda till att människor fattar snabbare och mer hängivna 

beslut. (Levinson, J, C. & Hanley, P, R, J, 2005,s. 14-15) Genom sin ”Vit Jul”-kampanj förde 

IOGT-NTO ut sitt budskap i en mängd kanaler, där man både uppmanade vuxna att fira en vit 

jul och barn och unga vuxna att komma till aktiviteter arrangerade av IOGT-NTO-rörelsen. 

Jag uppfattar att detta är ett exempel på guerillamarknadsföring, där IOGT-NTO ger 

människor möjlighet att genom olika typer av information skapa sig en egen bild av ”Vit Jul”-

kampanjen och dess budskap. 

4.1.6 Vilka kanaler har VISITA arbetat med och på vilket sätt? 

VISITA valde att trycka på de arbetsmöjligheter en sänkt restaurangmoms kunde innebära. 

Med hjälp av Handelns Utredningsinstitut, HUI Research, gjorde de två studier, som VISITA 

finansierade ur egen ficka.  

För att nå ut med information om kampanjen till medlemmar ute i landet så skickade VISITA 

ut informationsmaterial och material fanns även att tillgå på VISITA:s medlemssidor på nätet. 

Det mesta handlade om frågor och svar. De studier som VISITA genomfört var enkelt 

sammanfattade i materialet, då Thomas menar att VISITA:s medlemmar sällan har tid att 

lusläsa allt material som blir skickade till dem.  

Därefter var VISITA:s regionkommunikatörer ute och talade med medlemmar och 

förtroendevalda om kampanjen.  

För att under år 2010 nå ut med kampanjen ”Sänk restaurangmomsen” skrev VISITA 

debattartiklar, anordnade seminarier och deltog med en rad aktiviteter under Almedalsveckan. 

VISITA hade en hemsida som de döpte till sänkmomsen.nu. De arbetade även med 

medlemssidor på nätet, varifrån deras medlemmar kunde ladda ner kampanjmaterial och 

information. VISITA tog även fram fysiskt material, bland annat klistermärken som de 

skickade till de medlemmar som ville uppmärksamma kampanjen.  

De flesta debattartiklar som VISITA fått publicerade har de sålt in till tidningar själva. De har 

figurerat i både riks- och lokalmedia. Thomas menar dock att riksmedia efter ett tag blev 

”mättade” av frågan och att det då var svårt att få in debattartiklar. På lokalmedienivå så bröt 

VISITA ner sina siffror så att de passade respektive region i landet. Många medlemmar 

figurerade även i artiklarna, alltifrån krögaren från restaurangen på hörnet till representanter 

för de stora restaurangkedjorna.  
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Hornik förespråkar användandet av flera kanaler vid kampanjer. Han menar bland annat att 

olika kanaler når olika typer av publiker och att det är bra om budskapet kommer från mer än 

en källa. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 140) VISITA använde sig av ett 

flertal olika kanaler, och deras budskap om att sänka restaurangmomsen förstärktes genom att 

även privatpersoner drev egna kampanjer. VISITA anser dessa privata engagemang som 

mycket värdefulla och lyckosamma för kampanjen. 

Thomas berättar att VISITA även arbetade med politiska uppvaktningar, då en stor del av 

organisationens målgrupp bestod av politiker, främst inom det finanspolitiska och 

näringspolitiska fälten. Organisationen ville även nå ut till de ”politiska gräsrötterna” som 

Thomas kallar dem. VISITA ville att allmänheten och andra intresseorganisationer skulle 

uppmärksamma frågan och så småningom blev även ungdomar en målgrupp i sig. 

För att nå politiker använde sig VISITA mycket av sin medlemmar ute i landet. Detta i och 

med att riksdagsledamöter ju är verksamma i sin egen valkrets och där har kontakt med sina 

egna företagare. 

VISITA använde sig av sociala medier under kampanjen, och då främst Facebook. Först hade 

VISITA en grupp som hette ”Jag vill äta ute oftare” och sedan hade de sin egen organisations 

Facebook-sida. På Facebook gick de ut med en mängd siffror som förklarade vad en sänkt 

restaurangmoms innebar för privatkonsumenterna. De bröt även ner pressmaterial så att det 

skulle bli mer lättbegripligt för privatpersoner.  

Thomas menar att VISITA inte hade arbetat med Facebook på samma sätt idag. Han säger att 

de idag skulle gå ut med mer känslomässigt baserad information gentemot konsumenterna, då 

siffror egentligen inte säger allmänheten speciellt mycket. Dock baserades kampanjen på en 

skattepolitisk fråga, vilket han menar är svår att göra konsumentvänlig. 

VISITA använde sig mycket av siffror och fakta under kampanjen. Miller förespråkar istället 

att man går ut med berättelser genom storytelling. Hon menar att människor tenderar att 

minnas historier bättre än siffror. (Miller, K, L. 2010 s. 77-79) Denna tankegång är Thomas 

själv inne på, dock är min uppfattning att VISITA på sätt och vis arbetade med storytelling 

när de i sina debattartiklar beskrev de olika krögarnas perspektiv på momssänkningen.  

Thomas upplevde att tonen på Facebook och i mail som inkom till VISITA kunde vara 

stundtals hård. VISITA försökte dock svara på frågor och bidra med ytterligare information 

till de som kom med synpunkter. Scott menar att det är viktigt att man som organisation deltar 



34 
 

aktivt i de diskussioner som förs online som är av relevans för ens organisation och sakfråga. 

(Scott, D, M. 2007, s. 234) 

VISITA började, för kampanjens räkning, arbeta med Twitter under 2011. Thomas önskar att 

de hade kommit igång tidigare med arbetet med Twitter, men han menar att de personella 

resurserna för det inte fanns då. Dock fanns det andra privatpersoner och organisationer som 

arbetade effektivt med Twitter, vilket gynnade kampanjen.  

”Sänk restaurangmomsen”-kampanjen fick mycket draghjälp av privatpersonen och 

egenföretagararen Mats Eriksson, Moms-Mats, som på eget initiativ, än idag, driver moms-

bloggen. Mats tog även med sig politiker på moms-promenader då de diskuterade 

restaurangmomsen och besökte olika restauranger där restaurangägarna beskrev sin vardag 

och vad effekterna skulle bli för dem av en sänkt restaurangmoms. Thomas berättar att Mats 

ville driva sin blogg själv, utan inblandning av VISITA.  

”Och han drev den själv och han var väldigt, vad ska man säga, väldigt mån om att driva och 

berätta om företagens verksamheter och vi var också noga med att inte blanda oss i det där. Vi var 

helt övertygade, fortfarande övertygade om att hade vi gjort det så hade det blivit mycket mer 

uppstyrt och då hade inte hans drivkraft kunnat driva igenom det här, för det behövs en verklig 

eldsjäl i det här, så han har varit ett enormt stöd och hjälp i det här”. (Thomas Laurell, VISITA) 

För att lyckas med word of mouth inom kampanjarbete anser Thorne att man som 

organisation ska finna allierade, personer utanför ens egen organisation som talar gott om en 

och ens sakfråga. (Thorne, L, 2008, s. 131-133) Detta är Moms-Mats ett bra exempel på, och 

Thomas säger att de även har funnits andra ”eldsjälar” som brunnit för frågan om sänkt 

restaurangmoms och som har hjälpt kampanjen framåt genom sina egna ansträngningar.  

4.1.7 Hur beskriver KRIS resultatet av sin kampanj?  

Målet med kampanjen för KRIS var att uppmärksamma problematiken kring Subutex och på 

så vis stärka KRIS eget varumärke. De ville även se hur mycket de faktiskt kunde påverka 

Subutexdebatten. KRIS blev omskrivna av såväl journalister som bloggare och twittrare. 

KRIS vann med sin kampanj även PR-byrån Westanders pris ”Hetast i Almedalen” med 

motiveringen: ”Organisationen har velat visa att subutexprogrammen för narkomaner är 

kontraproduktiva och har framgångsrikt arbetat med budskapet ”statligt knark är också 

knark”. (Makthavare.se, 2013-05-20) 

KRIS gav människorna i Almedalen ett meningsfullt och underhållande innehåll i form av 

minttabletterna. (Thorne, L, 2008, s. 22-24) Organisationen blev via sin närvaro en ”snackis” 
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under Almedalsveckan, det vill säga att de via word of mouth spred sitt budskap, något som 

ledde till att de utsågs till ”Hetast i Almedalen”. 

Organisationen la uppskattningsvis 300 000 kr på kampanjen, då finansierade visserligen 

Folkhälsoinstitutet rapporten om Subutex och medlemmarna själva delfinansierade sin 

närvaro i Almedalen.  

Christer är nöjd med att KRIS och kampanjen togs emot så väl under Almedalsveckan. Han 

uppfattar det som att människor tyckte att KRIS hade argument för sin sak, att de inte bara 

klagade. Windahl, Signitzer och Olsson menar att det är av vikt att sändaren av kampanj 

uppfattas som trovärdig av publiken, att publiken litar på en. (Windahl, S, & Signitzer, B, & 

Olsson, T. J, 2009, s. 132-133) Christer uttryckte under intervjun en förvåning över att de 

människor de kom i kontakt med i Visby utan någon tvekan åt de minttabletter KRIS delade 

ut, trots att det var ”tatuerade bullriga typer” som Christer kallade dem, som delade ut 

minttabletterna. Jag anser att detta tyder på att KRIS har skapat sig ett varumärke som 

trovärdiga, vilket medförde att deras kampanj blev lyckad.  

Teorin stöder även att de som kommunicerar budskapet ska vara tilltalande. (Windahl, S, & 

Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 140) Jag tror att KRIS var tilltalande. De stod ut ur 

folkmassorna i och med att de var så många, men också för att de var klädda i likadana kläder 

och avvek genom att vara ”tatuerade och bullriga” som Christer beskriver dem. 

Att KRIS inte framställde sig själva som offer, utan istället förmedlade en positiv känsla 

under vecka i Almedalen gör också att publiken tar till sig informationen på ett bättre och mer 

positivt sätt. (Levinson, J, C. & Hanley, P, R, J, 2005,s. 12-14)  

KRIS uppfattar att deras kampanj givit eko bland ministrar och Christer har märkt att bland 

annat Maria Larsson, som är biträdande socialminister, talar om Subutexfrågan i samma 

termer som han själv. 

KRIS har inte utvärderat kampanjen, Christer menar att de inte hinner med sådant, men om de 

hade kunnat göra något annorlunda så säger Christer att de hade kunnat ha haft med sig ännu 

mer material och information, i form av till exempel flygblad, till Visby. 

KRIS tog inte in någon extern hjälp i form av PR-byråer eller liknande. Christer säger att de 

som arbetar inom KRIS är väldigt kreativa. Samtliga politikerkontakter tog de själva och idén 

till minttabletterna kom de själva på inom organisationen. 
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Kampanjen har fortsatt att leva ett aktivt liv, även om inte KRIS aktivt driver kampanjen 

längre. Enligt Windahl, Signitzer och Olsson så ökar den interpersonella kommunikationen 

möjligheten till beteendeförändringar och bibehållandet av dessa förändringar. (Windahl, S, & 

Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 132-133) KRIS arbetade med interpersonell kontakt 

genom fysiska möten i Almedalen, men även via aktivitet på det sociala mediet Facebook. 

”Det är ju fortfarande människor som vill ha loggan och sådär och som har tryckt upp och sånt på 

bilar och såna här saker […] folk åker omkring i städer och liksom provocerar folk”. (Christer 

Karlsson, KRIS) 

På frågan om han tror att det kommer att bli någon förändring i lagstiftningen kring Subutex 

så svarar Christer att läckagen börjar granskas och att läkare försöker undvika att skriva ut 

stora mängder av Subutex-preparat. 

4.1.8 Hur beskriver IOGT-NTO resultatet av sin kampanj? 

”Huvudsyftet är ju att vi vill att folk ska vara nyktra, men vi tycker det är viktigt att man 

reflekterar över sin alkoholkonsumtion”. (Linda Tjälldén, IOGT-NTO) 

Enligt Windahl, Signitzer och Olsson är det svårt att bygga en kampanj på mål som uppfylls 

genom preventivt arbete. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 132-133) Dock 

valde IOGT-NTO att dela upp det preventiva arbetet på dels ställningstaganden för en vit jul 

och dels aktiviteter för barn och unga under julen. På det sättet gjorde de det preventiva 

arbetet mer konkret, enligt min uppfattning. 

Utfallet och resultatet av ”Vit Juls” kampanj år 2012 blev bättre än förväntat. Den nya 

hemsidan lanserades under november månad förra året, och den har haft 100 000 besökare. På 

Facebook har ”Vit Jul”-sidan snart 100 000 följare. De 234 pressklippen är en ökning med 30 

pressklipp från föregående år. 

Linda menar att IOGT-NTO har försökt sig på liknande koncept som ”Vit Jul”-kampanjen 

under årens lopp, men de har inte fått samma genomslag. Hon tror att det beror på att julen är 

en så pass speciell högtid i Sverige och att många reagerar starkt på att det dricks så mycket 

alkohol under julen. 

Precis som jag tar upp i teoriavsnittet så valde The Greater Philadelphia Tourism and 

Marketing Corp att intensifiera sitt annonserande till platser där människor som reser befinner 

sig. (NJBIZ, 2011-05-23) På samma sätt har IOGT-NTO arbetat med ”Vit Jul”-kampanjen. 

De fokuserar på en högtid när många människor konsumerar alkohol i stora mängder. 

Organisationen har på grund av kampanjens placering rent säsongsmässigt rönt framgång. 
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Linda säger att IOGT-NTO vill nå ut till alla med sin kampanj. De vill nå barn och unga upp 

till 18 år för att de ska besöka IOGT-NTO:s aktiviteter, sedan vill de nå människor över 18 år 

som inte är medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen för att dessa människor ska ta ställning för en 

vit jul. 

IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund lägger in 250 000 kr vardera i kampanjen. Utöver denna 

miljon så finns möjligheten för företag att skänka pengar till kampanjen och ”Vit Jul” får även 

ekonomiskt stöd från IOGT-NTO-rörelsens lotteri ”Miljonlotteriet”.  

Det läggs ner mycket tid på ”Vit Jul”-kampanjen, utöver Lindas tjänst, så tror hon att det 

läggs ungefär 500 timmar på kampanjen bland kanslipersonalen. De ideella timmarna ute på 

de lokala avdelningarna utanför landet är omöjliga att uppskatta. Dock menar Linda att de 

skulle behöva lägga än mer resurser på kampanjen då hon tycker att den står och stampar för 

närvarande.  

”Man kan bara växa en viss mängd med dom resurser vi har och det är mycket resurser ändå, men 

ska vi fortsätta växa så behöver vi mer resurser. Och jag tror också att vi skulle kunna ta och 

renodla kampanjen ännu mer så att vi gör mindre grejer, så att det blir tydligare spår”. (Linda 

Tjälldén, IOGT-NTO) 

Under förra årets kampanj anordnade även IOGT-NTO en konsertturné med Jan Johansen 

inom ramen för ”Vit Jul” där delar av intäkterna gick till kampanjen.  

På hemsidan finns en webbshop där det går att inhandla ”Vit Jul”-profilprodukter. I dagsläget 

tjänar IOGT inte så mycket pengar på webbhandeln, men tanken är att webbhandeln på sikt 

ska finansiera en del av kampanjen.  

IOGT-NTO tog hjälp av en byrå för att få hjälp med sin grafiska profil, därefter tog en 

webbyrå fram ”Vit Juls” nya hemsida. I övrigt berättar Linda att IOGT-NTO inte tagit in 

någon extern hjälp, utan själva skött allt arbete med vad Linda kallar ”hederligt 

folkrörelsearbete”. 

I sociala medier har IOGT-NTO berättat om kampanjen och gått ut med uppmaningar att ta 

ställning för att fira en vit jul. Detta har lett till diskussioner på Twitter där människor tycker 

att IOGT-NTO moraliserar över människors alkoholkonsumtion.  

Kampanjen ”Vit Jul” har även anklagats för att vara rasister, dels på grund av sitt namn ”Vit 

Jul”, men också på grund av att deras symbol är en pepparkaksgubbe. Förra julen pågick en 

debatt i riksmedia om en pojke som inte fick vara pepparkaksgubbe under ett Luciatåg i 

Örebro. ”Vit Jul” med sin pepparkaksgubbe-symbol fick då kommentarer på sociala medier 
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om att det inte gick att gilla IOGT-NTO och deras kampanj då de hade en pepparkaka som 

symbol.  

”Vi fick gå ut och dementera och säga såhär ’nej, vi tror på alla människors lika värde, vi är inte 

rasister’, för det är vi inte, vi har ju en värdegrund som väldigt tydligt deklarerar att alla människor 

har lika värde”. (Linda Tjälldén, IOGT-NTO) 

IOGT-NTO har dessutom ett pressmeddelande på sin hemsida där de förklarar att de inte är 

rasister. 

Linda berättar att de under den här perioden fick sitta inne på sin Facebook-sida nästintill 

dygnet runt för att censurera människor och dementera att IOGT-NTO inte är rasister. 

Windahl, Signitzer och Olsson skriver att det är av vikt när man planerar en kampanj att se 

över vilka filter som den tilltänkta publiken kan komma att ha, det vill säga hur publiken 

uppfattar och tar till sig en kampanj. Det är svårt att kontrollera hur mottagare tar emot 

budskapet och ju större kunskap man som sändare och kommunikationsplanerare har om de 

olika filtren desto större är chansen att budskapet tas emot på avsett vis. (Windahl, S, & 

Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, s. 136) I fallet med pepparkaksgubben så var det svårt för 

IOGT-NTO att förutse att den debatten skulle blossa upp, men jag anser det vara ett bra 

exempel på hur snabbt saker och ting kan vända i de sociala medierna, och hur viktigt det är 

att man som organisation hela tiden är med i diskussionen på de aktuella sidorna i de sociala 

medierna.  

Negativ word of mouth sprids snabbare och mer effektivt än positiv word of mouth enligt 

Thorne. Något IOGT-NTO bittert fick erfara i frågan om pepparkaks-debatten. Thorne skriver 

att människor lockas mer av att tala om sådant som ger dålig publicitet och att människor då 

även har en tendens att överdriva. Thornes rekommendation om en organisation råkar ut för 

negativ word of mouth är att ha god omvärldsbevakning om vad som skrivs om 

organisationen på främst nätet och att svara upp mot klagomål på ett artigt sätt. (Thorne, L, 

2008, s. 240-243) Precis på detta sätt reagerade IOGT-NTO, även om det krävdes mycket 

resurser för att rida ut den sociala mediestormen. 

Linda menar att kampanjen har ett eget liv på sociala medier och att det finns en risk när man 

inte har kontroll på saker och ting som händer där. Hon tycker att diskussioner på Twitter kan 

spåra ur, att hon som ”Vit Jul”-avsändare kan behöva gå in och stävja diskussioner och svara 

på frågor som lett till missförstånd. Sedan säger hon också att det hela tiden finns en risk att 

någon ”kapar” hashtagen #Vitjul och börjar skriva dåliga saker om den. 
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”Det tar rätt mycket tid och arbete att lyckas i sociala medier och kanske man borde haft något 

tänk eller nån som hade tänkt till kring det, men det gick ju bra ändå liksom”. (Linda Tjälldén, 

IOGT-NTO)  

Från ”Vit Juls” hemsida kan man ladda ner ”banners”, det vill säga bilder som man kan ha 

som profilbilder på Facebook. På det viset syns kampanjen även på privatpersoners profiler på 

Facebook.  

Scott skriver att det är svårt för organisationer att marknadsföra sig via sociala medier då 

användarna av dessa medier är avigt inställda till annonsering på den typen av virtuella 

nätverk. (Scott, D, M. 2007, s. 229) Det är därför spännande att se hur IOGT-NTO kringgått 

detta genom att till exempel skapa ”banners”. Om Facebookanvändare har ”Vit Jul”-

kampanjens ”banner” som profilbild marknadsför denna användare IOGT-NTO:s kampanj i 

alla diskussioner och grupper som denna person är med i, detta utan att det uppfattas som 

annonsering. 

Från och med i år kommer även ”Vit Jul”-kampanjen att finnas på det sociala mediet 

Instagram, Linda är spänd på att se hur det kommer att gå. 

4.1.9 Hur beskriver VISITA resultatet av sin kampanj? 

Genom sin kampanj ”Sänk restaurangmomsen” gjorde VISITA restaurangmomsen till en 

valfråga, där de vid valet år 2010 stöttades av sex av sju riksdagspartier. Socialdemokraterna 

var de enda som inte stöttade momsfrågan vid det tillfället.  

I januari 2012 genomfördes den momssänkning som VISITA genom kampanjen ”Sänk 

restaurangmomsen” arbetat för. Thomas är givetvis väldigt nöjd med detta eftersom de fick 

igenom sänkningen i en lågkonjunktur. Dock hade han önskat att än fler medlemmar hade 

engagerat sig i frågan. Windahl, Signitzer och Olsson menar att det är viktigt att publiken ser 

mål i kampanjen som är lätta att uppfylla. (Windahl, S, & Signitzer, B, & Olsson, T. J, 2009, 

s. 132-133) Att få igenom en momssänkning, som var det huvudsakliga målet med 

kampanjen, under en lågkonjunktur anser jag vara ett svåruppfyllt mål. Något som jag tror 

bidrog till att VISITA hade problem med att engagera sina medlemmar i kampanjen. Dock 

tror jag att VISITA:s goda strategiska arbete med att ”flytta en pjäs i taget” bidrog till att man 

till slut lyckades med målet att få till en restaurangmomssänkning.  

VISITA vann tillsammans med Mats Eriksson pris som Årets lobbyist 2011 för sitt arbete 

med restaurangmomsen.  
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I och med att kampanjen ”Sänk restaurangmomsen” pågått under många år så kan inte 

Thomas uppskatta hur mycket tid och pengar som lagts på kampanjarbetet. 

Under de senaste fem-sex åren så menar berättar Thomas att VISITA lyckats publicera mellan 

300-400 debattartiklar.  

Thomas säger att han i efterhand gärna sett att de under kampanjen bearbetat fler andra 

intressenter, organisationer med direkt koppling till VISITA, så att dessa också hade varit med 

och stöttat kampanjen. Han är dock glad över att kampanjen fick med sig VISITA:s 

medlemmar, även om han dock poängterar att VISITA önskat att än fler medlemmar hade 

engagerat sig i kampanjen. Thorne skriver att det är väldigt viktigt för en organisation att dess 

anställda och medlemmar tror på organisationens uppdrag och motto, då dessa personer är 

ambassadörer för organisationen. (Thorne, L, 2008, s. 74) 

VISITA tog vid två tillfällen in extern hjälp i form av en PR-byrå. Detta för att bolla tankar 

och idéer. VISITA ville veta om de tänkte rätt och om de hade missat någonting.  

”Vi är ju en stor organisation och vi har vår egen kompetens, så att det vi behöver ibland är nån 

som tittar på det utifrån för att hjälpa oss att, så att säga, styra rätt”. (Thomas Laurell, VISITA) 

Under Almedalsveckan 2011 tog VISITA fasta på ett uttalande av Håkan Juholt där han sa att 

en billigare Toast Skagen inte skapar några fler arbetstillfällen. VISITA arrangerade då ett 

event som de kallade ”Sänkt restaurangmoms – en räkmacka in i arbetslivet” där kocken 

Tommy Myllymäki gjorde Toast Skagen-mackor och VISITA pratade om sänkt 

restaurangmoms. Detta ledde till att Håkan Juholt tog upp händelsen i sitt Almedalstal. 

Thorne menar att man inom word of mouth-marknadsföring kan skapa ett ”buzz” kring sin 

fråga eller kampanj. Detta kan skapas genom ett arrangemang som fångar målgruppens 

intresse och till exempel får bloggare, inflytelserika personer eller kändisar att skriva om det. 

(Thorne, L, 2008, s. 45) 

Genom sitt event med Toast Skagen fick VISITA Håkan Juholt att tala om dem och deras 

kampanj inför hela Almedalen under sitt tal. Detta anser jag är ett bra exempel på word of 

mouth. 

Thomas berättar att de på VISITA hela vägen genom kampanjen varit förberedda och att det 

egentligen inte hände något oväntat under kampanjens gång.  

De har på VISITA arbetat strukturerat med utvärdering av kampanjen.  
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”Varje fas har ju alltid utvärderats av oss, för att se vad som gick bra och dåligt, och vad vi 

behöver förändra och alltså, vad funkade, vad funkade inte, och det där har ju förändrats, varierat 

väldigt mycket, det är ju som sagt en lång kampanj. Om vi tittar från valåret framåt så har vi 

utvärderat ett par gånger […] både stort och smått och så. Absolut, annars kan man inte gå vidare 

för att se vad som funkar. Så det handlar om en ständig utvärdering egentligen.” (Thomas Laurell, 

VISITA) 
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5.0 Slutdiskussion 

I detta kapitel svarar jag på min sista frågeställning:  

Vilka slutsatser kan dras av de analyserade kampanjerna gällande vad som är 

rekommendabelt att göra vid kampanjarbete för GBF i framtiden? 

Utifrån analysdelen har jag valt att i punktform sammanfatta de, enligt mig, viktigaste 

aspekterna vid genomförandet av en kampanj när man som organisation har begränsade 

resurser. Dessa aspekter representerar min rekommendation till GBF i deras kommande 

kampanjarbete. 

5.1 Rekommendation till GBF 

 Utse en kampanjansvarig 

De tre kampanjer jag har undersökt har drivits av en ansvarig person. IOGT-NTO hade 

tidigare arbetat med kampanjen utifrån olika arbetsgrupper, men Linda menar att arbetet 

effektiviserats efter att hon blivit den som leder kampanjen och den som kan be om hjälp av 

sina kollegor inom rörelsen vid punktinsatser.  

 Ha en strategi och krisplan för kampanjarbetet 

VISITA arbetade strategiskt under kampanjens gång vilket enligt Thomas ledde till att de var 

förberedda på allt som hände. Dock lyckades KRIS med sin kampanj trots att de inte hade 

någon uttalad strategi. Även om IOGT-NTO hade en strategisk inriktning så blossade den 

något oväntade pepparkaks-gubbe-debatten upp i sociala medier förra julen. Linda menar att 

de på IOGT-NTO inte haft något speciellt ”tänk” kring sin närvaro i sociala medier. Jag anser 

att en strategi och även en krisplan för hur man som organisation ska agera i sociala medier är 

att föredra, detta då tiden man som organisation lägger på sociala medier lätt kan skena iväg 

på grund av oväntade händelser, vilket kostar organisationen tid och resurser. 

 Underskatta aldrig vikten av det personliga mötet 

KRIS hade inte resurser till att annonsera och anordna stora evenemang under 

Almedalsveckan. Trots detta utsågs de till ”Hetast i Almedalen”. Jag anser att de enkla 

markandsföringsgreppen inte ska underskattas. Att ha likadana kläder, dela ut något 

intresseväckande och lägga vikt vid det personliga mötet kan ge gehör för sakfrågan.  

Det gäller även att inte vara blyg i kontakt med politiker och andra inflytelserika personer, 

något som både Christer från KRIS och Thomas från VISITA lagt vikt vid under intervjuerna. 
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 Renodla kampanjen 

Jag tror att det är lätt att man som organisation har höga krav på sig själv och vill göra så 

mycket som möjligt i en kampanj. Synas överallt, pumpa ut en mängd budskap. Dock tror jag 

på att ta tillvara på enkelheten. Linda från IOGT-NTO menar att hon skulle vilja renodla ”Vit 

Jul”-kampanjen än mer, göra färre saker, fast göra dem tydligare. I teoridelen tar jag upp hur 

The Greater Philadelphia Tourism and Marketing Corp på enkla sätt lyckats driva en mycket 

lyckad kampanj. Förmedla ett tydligt budskap på ett enkelt sätt. 

 Sätt upp tydliga och specifika mål 

Gör kampanjen mätbar. Sätt upp mål som IOGT-NTO gjorde för hur många som ska ”gilla” 

Facebook-sidan, eller hur många debattartiklar som ska publiceras. Jag tror att det ger en hel 

organisation motivation om ett tydligt mål är uppsatt och det kan även vara bra att kunna 

rapportera tydliga siffror till ledning eller styrelse i organisationen. 

 Berätta en historia 

Både IOGT-NTO och KRIS har i sina kampanjer använt sig av storytelling då 

organisationerna berättat historier från det verkliga livet. Detta engagerar människor och 

väcker minnen och sympati. Att berätta en historia kan vara enkelt men ändå skapa stor 

uppmärksamhet. 

 Finn allierade till kampanjen 

Uppmärksamma de opinionsbildare, kändisar eller privatpersoner som engagerat sig i den 

sakfråga som är aktuell för kampanjen. Dessa personer kan ge kampanjen draghjälp. Precis 

som Moms-Mats hjälpte VISITA och Jan Johansen hjälpte IOGT-NTO. 

 Underskatta ej lokalmedia 

Både IOGT-NTO och VISITA poängterar att de figurerat mycket i lokalmedia med sina 

kampanjer. Har organisationen lokala företrädare ute i landet så kan organisationen ta hjälp av 

dessa och nå ut på ett enkelt och billigt sätt i regional massmedia. 

 Engagera anställda och medlemmar 

För att göra en lyckad kampanj så måste organisationens anställda tro på kampanjen och dess 

budskap. Som organisation är det även väldigt viktigt att medlemmarna i organisationen är 

informerade om kampanjen och i högsta möjliga mån stöttar den. Dessa personer är 



44 
 

kampanjens ambassadörer och de kan sprida budskapet om kampanjen alldeles gratis. KRIS 

engagerade sina medlemmar till att vara budbärare av kampanjen och deras medlemmar 

trodde så pass mycket på kampanjen att de betalade ur egen ficka för att kunna vara med. 

 Hitta expertisen inom organisationen 

Alla tre organisationer som jag har intervjuat har skapat sina kampanjer på egen hand. De har 

funnit resurser, idéer och möjligheter inom respektive organisation. VISITA och IOGT-NTO 

har tagit lite hjälp av externa parter, medan KRIS arbetat helt själva. 

 Leta sponsorer 

Kanske ryms kampanjens ämne inom ramarna för något statligt bidrag eller någon fond som 

delar ut pengar till olika projekt. Eller kanske finns det något företag eller privatperson som är 

villig att sponsra kampanjen. Undersök dessa möjligheter! Både KRIS och IOGT-NTO fick 

bidrag från Folkhälsoinstitutet till sina kampanjer.  

 Skapa ”buzz” kring kampanjen 

Skapa arrangemang kring kampanjen. Bjud in bloggare och opinionsbildare till 

arrangemanget och få på det sättet gratis reklam när dessa inflytelserika människor skriver om 

kampanjen. 

 Skapa en egen hemsida för kampanjen 

Att skapa en egen hemsida för kampanjen förespråkas av både de praktiker jag har intervjuat 

och av de teorier jag läst om. Hemsidan gör det lätt för publiken att hitta information om 

kampanjen och det blir lättare att söka efter kampanjen via sökmotorer på nätet. 

 Använd många kanaler 

Både teorin och empirin i denna uppsats talar för att använda så många kanaler som möjligt. 

Som organisation ska man inte vara rädd för att upprepa sig, utan snarare gå ut med 

kampanjens budskap så brett som möjligt. 

 Se sociala medier som en gåva 

Alla tre organisationer som jag har intervjuat har mer eller mindre använt sig av sociala 

medier. Sociala medier är gratis, men det tar tid att arbeta med dem. Min uppfattning är att 

både IOGT-NTO och VISITA anser Twitter vara ett mycket bra socialt medium som har 

framtiden för sig.  
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 Var aktiv på sociala medier 

Många av de teoretiker, vars alster jag läst till denna uppsats, poängterar vikten av att vara 

aktiv på sociala medier och svara på frågor. Både IOGT-NTO och VISITA var aktiva på 

Facebook och Twitter där de gick in och svarade på frågor, men även försvarade kampanjen 

mot felaktig information. 

 Tänk utanför lådan 

Sociala medier öppnar upp en hel värld av möjligheter. Jag tycker att IOGT-NTO:s ”banners” 

på Facebook för ”Vit Jul”-kampanjen är ett inspirerande exempel på hur organisationer kan nå 

ut med sitt budskap på ett enkelt och billigt sätt via sociala medier. 

5.2 Avslutande reflektion 

Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka hur tre organisationer arbetat med respektive 

kampanj för att belysa frågan om hur man åstadkommer maximalt genomslag när man som 

organisation har begränsade resurser. Detta har sedermera utmynnat i en rekommendation till 

GBF och deras framtida arbete med kampanjer.  

Som jag skrev i inledningen av denna uppsats så var min vilja att hitta mirakelreceptet för hur 

man som organisation ska arbeta med en kampanj för att få största möjliga genomslag, utan 

att behöva lägga in så mycket resurser i kampanjen i form av tid och pengar. Dock var jag 

skeptisk till att detta mirakelrecept existerade, men jag är av uppfattningen att jag med hjälp 

av teorier och empiri från intervjuer funnit några av ingredienserna, och jag ser fram emot att 

få se och uppleva vad GBF kommer att skapa för kampanjer utifrån dessa ingredienser.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Forskningsfråga: 

Hur når man som organisation ut på bästa sätt med en kampanj om han har begränsade 

resurser? 

Undersökningens syfte:  

Syftet är att undersöka hur man som organisation planerar och genomför en kampanj för att få 

maximalt genomslag när man har begränsade resurser och utifrån detta kunna ge GBF en 

rekommendation inför deras kommande kampanjer.  

Intervjufrågor: 

Inledande frågor: 

När började du arbeta på organisationen? 

Vad är din befattning på organisationen och vad innebär den? 

Vad har du för bakgrund? 

Hur är kommunikationsavdelningen uppbyggd/organiserad? 

Hur ser arbetsfördelningen ut?  

Bakgrund till kampanjen 

Berätta om kampanjen 

Varför började ni arbeta med kampanjen? 

Vad gick kampanjen ut på? 

Vad var målet med kampanjen? 

Hade ni något långsiktigt respektive något kortsiktigt mål? Utveckla! 

Vilka målgrupper ville ni nå med kampanjen? 

Vad ville ni åstadkomma med kampanjen? 

Det faktiska arbetet med kampanjen 

Hur arbetade ni med kampanjstrategi? 

Hur många personer arbetade med kampanjen? 
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Har ni tagit in extern hjälp i arbetandet med kampanjen? 

Om ja, på vilket sätt bidrog den externa hjälpen? 

Vilka kanaler har ni arbetat med under kampanjen? Exempelvis pressmeddelande, reportage, 

sociala medier, evenemang m.m. 

Hur arbetade ni med dessa kanaler? 

Använde ni er av någon expertperson, frontperson under kampanjen?  

Om ja, på vilket sätt? 

Hur mycket pengar skulle du uppskattningsvis säga att ni lagt ner på kampanjen, inklusive 

personalkostnader osv? 

Hur många personaltimmar skulle du uppskatta att ni har lagt ner på kampanjen? Ordinarie 

personal, extrapersonal? 

Erfarenheter från kampanjarbetet 

Vad är du mest nöjd med rörande kampanjen? 

Vad skulle ha kunnat göras bättre? 

Vad blev utfallet/resultatet av kampanjen? 

Vilka målgrupper nådde kampanjen? 

Har kännedomen om er ökat i och med kampanjen? 

Om ja, på vilket sätt? 

Har kampanjen fortsatt leva utan aktiv inblandning från er?  

Om ja, på vilket sätt? 

Fick kampanjen några oväntade/oönskade effekter? 

Kommer ni att fortsätta med kampanjen på något sätt? 

Har ni gjort någon utvärdering av kampanjen? 

Om ja, hur? 
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Bilaga 2 

Utdrag av transkribering från intervju med Christer Karlsson, 

ordförande KRIS och ansvarig för kampanjen ”Statligt knark är 

också knark”, 2013-04-29 kl. 13.30–14.30 
 

Förklaring initialer:  

CK: Christer Karlsson 

CW: Cecilia Wihlborg 

[…] 

CW: Och när ni jobbar med kommunikation, hur går det till?  

CK: Vi skriker år varandra, (skratt) Nej, alltså, det, det handlar ju idag om dom moderna 

sakerna med telefoner och sms och liksom, så om man ska göra en kampanj så, som 

Almedalen som är ganska är stort, så har man ju, så har man ju gjort så man har olika grupper, 

olika grupper går på de här olika grejerna va. 

CW: Mmm. 

CK: Så har man en sån här akutknapp liksom, samling klockan sju vid Almedalsparken och 

dela ut det här och det där, så att liksom det… 

CW: Så är det någon som håller i det liksom och ser till att allt rullar? 

CK: Mmm. Ja. 

CW: Okej. Ehm, kan du berätta lite om kampanjen, eh, liksom bakgrunden till kampanjen, 

Statligt knark är också knark? 

CK: Ja, bakgrunden är ju, var ju egentligen att eh, att vi är ju missnöjda med eh, med eh, hur 

man ser på, på eh, behandlingen, alltså den här typen av behandling. Alltså man tycker ju att 

den är, att den är fantastisk att den får människor att sluta med heroin och vi tycker ju inte det  

CW: Nej. 

CK: Det är ju inte ett jävla dugg fantastiskt. För det första, folk slutar inte med heroin, de gör 

det i veckorna, dom knarkar på helgerna, dom sidomissbrukar, dom använder alkohol. Och 

dom, dom käkar tabletter och dom gör andra saker och som inte syns på pissprovet. Som dom 

liksom, som funkar. 

CW: Mmm. 

CK: Och sen säljer dom tabletter då. Dom, dom eh, får tre tabletter, dom säljer två och 

använder en. Och den injicerar dom då för att det ska bli bättre effekt då.  

CW: Mmm. 

CK: Så att eh vi var snea på det. Och då gjorde vi en liten enkät då, Bland eh, eh ett litet antal 

medlemmar i KRIS. Som eh hade haft det här då och som, och då var det samstämmigt, då 

gjorde vi en rapport då, så hade vi den på Almedalen.  
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CW: Mmm. 

CK: Och vi tycker ju det att statligt knark är också knark. Va, det är ju liksom, folk säger att 

det, att jag får ju medicin, det är utskrivet av läkare, det är väl okej? 

[…] 

CK: Och vi vill ju belysa det. Så då gjorde vi en logga som liksom var ”Statligt knark är också 

knark” med en dödskalle på som det liksom, rann lite blod från och så, och lite så där, som var 

fin liksom. 

CW: Jaa. 

CK: Och sen så hade vi eh, eh, någonting som skulle föreställa eeh, Subutex då. 

CW: Mmm. 

CK: Fast det gick inte att få tag på tre stycken liknande, utan det var fyra stora minttabletter. 

Men alltså loggan, den här loggan var på, ”Statligt knark är också knark” och så stod det 

bakpå vad vi stod för och sådär och varför. Och vi tryckte upp 10 000 och det gick bara såhär 

”swusch”!  

CW: Mmm. 

CK: Blixtxnabbt. Till och med Polisen kom såhär och skrek ”Fan hörni, ni måste ta fram fler 

sånna här, de är så jävla goda!” 

CW: (Skratt) Ja! Ja. 

CK: Så, sen var vi ju 72 stycken. 

CW: Mmm. 

CK: Och alla hade likadana kläder. Eh, och vi hade, vi hade, svart jacka då, som det stod eh, 

KRIS på och sådär. 

CW: Mmm. 

CK: Och ”Statligt knark är också knark” lite så, sen hade vi vit t-shirt, så alla hade ju liksom 

samma grejer… 

CW: Mmm. 

CK: På sig hela tiden, så vart vi än stod så var det ju liksom ett hav med, med de här 

personerna och så gick vi ju och delade ur dom här tabletterna och gick och delade ut 

broschyrer och lite allt möjligt annat också. 

CW: Mmm. 

CK: Så att eh, så bodde vi på Tors gård, det var ganska så eh, billigt i Almedalen och eh, vi 

hade en stor buss som vi körde in alla med. Som det också stod, som det var en stor KRIS-

logga på. Så det gick inte att undgå att se oss.  

CW: Nej. 
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CK: Nej. Alltså vi hade ju, vi hade ju liksom lagt upp det så att, gått igenom programmet, 

dom här och dom här och dom här seminarierna är viktiga, som vi skulle delta i, så fick de 

olika grupperna då, ni går på det idag, ni går på det idag och ni går på det idag, så där, sen på 

eftermiddagen så går ni på det. Så vi gick ju på i princip två seminarier per dag per person. 

CW: Mmm. 

CK: Så då eh, klippte man i alla fall en 120 kanske, 150… 

CW: Ja, det är mycket… 

CK: Ja… seminarier varje dag. (Skratt) 

CW: Ja, det är en hel del. Hade ni något eget seminarium? 

CK: Eh ja, vi hade ett eget seminarium.  

CW: Mmm. 

[…] 

CW: Ehm… Vad var själva målet med kampanjen… egentligen? 

CK: Målet var egentligen bara att uppmärksamma det här och, och visa vart vi står och på sätt 

och vis stärka vårt varumärke. 

CW: Mmm. 

CK: Och eh, eh, se vad vi kan påverka… 

[…] 

CW: […] Ehm, men eh, om man kollar på, kollar på målet att nå ut med frågan, hade ni nått 

såhär kortsiktigt mål för bara det året när ni gick ut med kampanjen och något långsiktigt eller 

var det liksom…? 

CK: Nehj… Vi hade, alltså vi ville synas, göra det här synligt, det här problemet. Eh, gå på 

ministrar och annat efter eller där… 

CW: Mmm. 

CK: Eller där, jag träffade ju ministrar hela tiden där så att… 

CW: Mmm. 

CK: Liksom eh, ja, jag ser, vi hade möten alltså, vi, innan vi åkte dit så, så hade vi liksom 

gjort upp möten med Göran Hägglund och Maria Larsson och liksom Beatrice och andra 

liksom så att vi hade ju möten med dom där. 

CW: Mmm. 

CK: öh, öh under tiden och träffade dom och pratade om vår kampanj och så, så att eh, det ju 

ingen som liksom inte förstod det här. 

CW: Nej. 
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CK: Och sen så, jag ser ju nu, att det finns saker och ting som vi har arbetat med som faktiskt 

ligger i loppet för Maria Larssons uttalanden och, och, och den… Jag såg på tv när hon 

förklarade deras syn på den här utredningen då och, den här enmansutredningen, som, som 

var gjord då och det var väldigt mycket som, som hon hade tagit in det som jag hade sagt. Ja 

alltså jag har ju lite flyt också för att min fru eh, sitter i partistyrelsen för KD. 

[…] 

CW: Så då förstår jag. Så målgrupperna med kampanjen var dels då politiker då? 

CK: Ja. 

CW: Och allmänhet också då eller? 

CK: Absolut, så att dom fick upp ögonen för, för vad det här är egentligen.  

CW: Mmmm. 

CK: För liksom många är, är ju godtrogna och tror att herregud de får ju bara medicin.  

[…] 

CW: Ja men eh, okej. Öh, det är många av frågorna som svaras under tiden tycker jag, men eh 

arbetade ni, när ni satte igång, hur lång tid tog det ifrån att ni kom på att ni skulle starta 

kampanjen till att ni körde Almedalen där med ”Statligt knark”-kampanjen? 

CK: Vi började, alltså vi började jobba med två parallella saker. Den ena var ju att vi gjorde 

den här ehm studien då och fick pengar från Folkhälsoinstitutet… 

CW: Mmm. 

CK: Att göra den här studien eh och börja med den, och det var typ under, under vintern eh, 

eh, det året före där liksom, under vintern, och så fick vi ihop materialet och sen började vi 

titta på att vi ska ha det här och bestämde oss för att ha det här och sen så och det var väl 

kanske i mars…  

CW: Mmm. 

CK: Och sen så var det bara att trycka tröjor och allting sånt där liksom och prylar som man 

behövde ha liksom, och eh, material och bestämma vilka som skulle vara och försöka utbilda 

dom liksom så att dom skulle kunna svara på frågor om… 

CW: Mmm. 

CK: För det är en, en eh, det är också en konst liksom, att dela ut en sån här och då börjar de 

ju fråga direkt, vad står du här för, ja så där man börja förklara alla grejerna… 

CW: Ja, precis. 

CK: Så det är… Och jag tyckte att dom klarade det med bravur.  

CW: Kul. 

CK: Nästan alla kunde svara. 
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CW: Ja, roligt. Eh, var det du som var ansvarig för alltihopa med roddande, ja, liksom att 

ordna med utbildning och sånt där? 

CK: Ja. 

[…] 

CK: Och sen fick ju folk ehm, anmäla sig och åka med, en del betalade vi och en del betalade 

de själva.  

[…] 

CW: Men eh, den här, det var Folkhälsoinstitutet som hjälpte till att finansiera själva 

rapporten som ni gjorde? 

CK: Mmm. 

CW: Okej. Och eh, när ni satte er ner och planerade inför kampanjen, la ni upp någon liten 

strategi för hur det skulle funka, eller tog ni saker och ting lite som det kom lite? 

CK: Jaa… Vi hade inte nån sån där jättestrategi utan vi ska prångla ut dom här pillerna och vi 

ska besvara dom här frågorna som kommer och vi ska ha dom här seminarierna. 

CW: Mmm. 

CK: Det var liksom det, och sen så är det ju jävligt kreativa människor inom KRIS liksom 

som… 

CW: Mmm. Kom ni på det här med tabletterna själva och så eller… 

CK: Ja, ja. 

CW: Ja, det är ju riktigt eh, smart. 

CK: Så att eh liksom, där var det ju inte några större problem och de var ju jättepopulära att 

dela ut dom här, liksom nästan alla tog ju dom där. Det vi brukar säga ibland såhär, här 

kommer det en tatuerad stor jävla buffel och delar ut en, en som det står att ”Statligt knark är 

också knark” på och det är bara och trycker upp och trycker ut den och stoppar in den i mun 

direkt. Det kan ju vara vad som helt. 

CW: (Skratt) Ja. 

CK: Och liksom, alltså det, det, det är ju samtidigt ett erkännande att man litar på den här 

organisationen.  

[…] 

CK: Sen hade vi ju liksom supporters så som, som liksom tyckte som vi då… 

CW: Mmm. 

CK: Öh, i Almedalen då som verkligen hejade på och sådär. 

CW: Vilka var det till exempel? 
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CK: Det var ju Hasselakollektivet då och lite andra organisationer som, som också var där och 

liksom, vi kan väl säga det att Moderaterna, dom gick och sådär och gjorde lite sådär (gör 

positiva tecken).  

CW: Mmm. 

CK: Då för att det här är ju, det här är ju hjälp ifrån ett oväntat håll liksom, ändå liksom, att vi 

börjar ta ansvar för saker och ting som vi tycker sker fel i samhället. 

CW: Mmm. 

CK: Och det, det är man ju inte vad vid, att kåkfarare och narkomaner och sånt gör. 

CW: Nej. Ehm, så ni tog, tog ni in nån extern hjälp för att fixa politikermöten eller något sånt 

eller löste ni alla såna saker själva? 

CK: Alldeles själva. 

CW: Det är häftigt. 

CK: Ja.  

CW: Det är bra jobbat alltså. Det är inte lätt alla gånger. 

CK: Ja, vi har, alltså vi är ju ganska, vi är ju lite såhär, kommer det en minister… 

CW: Mmm. 

CK: Då går ju jag fram och säger tjena, hur är läget? Ja hej! Ja men jag behöver prata med dig 

lite… Ja visst okej, kom och sätt dig lite. Så, så. 

CW: Ringde ni innan också…? 

CK: Ja, visst, då ringde vi till dom vi kände då liksom. 

[…] 

CW: Mmm. Jag förstår. Öh, när ni gick ut med kampanjen då, ”Statligt knark” vilka kanaler 

använde ni er av? Använde ni er av sociala medier och tidningar och sådär?  

CK: Ja, alltså, nästan bara sociala medier.  

CW: Hur, på vilket sätt? 

CK: Ja, vi gjorde en sida som hette ”Statligt knark är också knark” då och sen så öh, körde vi 

Facebook, på Facebook, så vi liksom gjorde all dom här sakerna och bjöd in alla sina vänner 

och när alla ens vänner bjöd in alla sina vänner som bjöd in sina vänner så blir det många 

som, som gillar det här och som… Och sen så tror jag ju liksom att eh, om man säger 

motståndarna blev lite tagna på sängen för vi talade inte om vad seminarierna skulle handla 

om förrän sista dagen.  

CW: Okej. 

CK: Så att eh vi gick liksom inte ut med det i februari, utan det var liksom ja, skulle det vara 

den 3 juni som det gick till tryck som var det den 2 juni på kvällen som man talade om vad 

seminariet skulle handla om. 
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CW: Jaha, efter… 

CK: Så att liksom vi gav inte dom andra nån chans liksom heller. 

CW: Nej. 

CK: Nej, sen, sen var det ju liksom, ja det är klart fan kommer det en åtta - tio stycken stora 

tatuerade busar och går, det är klart att folk tittar ju, folk ser ju det här och alla har ”Statligt 

knark är också knark” på sig va. 

CW: Mmm. 

CK: Och man blir lite nyfiken också va. Och sen kommer tio till och där är tio till också, 

förstår du? Det blir många… 

CW: Mmm… Det syns. Men eh, på Facebook och så, vad skrev ni där, gick ni ut med lite info 

och nyheter och sådär om frågan eller? 

CK: Ja, alltså, den när det började närma sig då liksom slutet på veckan när, när liksom dom 

hade intervjuat oss i alla olika medier om att vi var liksom nästan hetast i Almedalen och så, 

då började de liksom hetta till ordentligt och då hade jag, vi, det var ju egentligen två stycken 

som var kandidater det året till Almedalen. Det var Patrik Sjöberg och det var vi. 

[…] 

CW: […] Eh ehm, okej. Men på, på, hade ni Twitter och sådär också som ni gick ut på? 

CK: Ja, ja visst. 

CW: Ni körde allt… 

CK: Ja hon Brit Stackston hon som är, hon gillade oss verkligen. Intervjuade oss, hon körde 

ju ut väldigt mycket om just det. 

CW: Vad kul. 

CK: Ja. 

CW: Så ni hade inget eget liksom, utan ni… 

CK: Jo, vi hade våra egna kanaler också. 

CW: Ja. 

CK: Unga KRIS och KRIS var det ju. 

CW: Ja, kul. Kul när eh det kommer ut sådär. Ehm, och när ni blev intervjuade mycket utav 

tidningar och webben och sådär var det ni som tog kontakt med dom, eller var det dom som 

tog kontakt med er? 

CK: Nej, det var dom som ville…  

CW: Ja, gick ni ut… (Blir avbruten). 

CK: Det är alltså oftast så. 

[…] 
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CW: Ja. Ehm, det här är en jättesvår fråga, men hur mycket skulle du uppskatta, hur mycket 

pengar la ni på den här kampanjen ungefär? 

CK: Jaa… Jag tror vi klarade oss undan faktiskt med en 300 000. 

CW: Mmm. 

CK: Det var liksom, det var nog vad det kostade. Sen la en del pengar själva och så det 

naturligtvis, för att kunna åka med och sånt.  

[…] 

CW: Vad skulle du säga att du är mest nöjd med då då med den här kampanjen? 

CK: Jag är nöjd faktiskt med resultatet, hur, att vi nådde ut. Till eh, till, och att det togs emot 

på ett sånt sätt liksom, att man inte bara tyckte att vi höll på att klaga, utan att vi verkligen 

hade saker att, argument då… 

CW: Mmm. 

CK: Och att vi verkligen eh, visste vad vi pratade om 

CW: Mmm. 

CK: För det var väl, det var väl det som liksom eh, eh, alltså de andra tycker att vi inte vet vad 

vi pratar om, menar dom på då liksom… 

CW: Mmm. 

CK: Eh eftersom de är inom vår eh… (svårt att höra) Men vi tycker ju att vi vet precis vad vi 

pratar om, det är ju som vilket beroende som helst. Så det är inga, inget annorlunda nåt utav 

det liksom. 

CW: Nej. Om du, om du hade fått göra om den vad hade du, kunnat göras bättre då med 

kampanjen? 

CK: Ja (paus) alltså man skulle ju kunna haft eh, alltså, mera flygblad, mera information om, 

om de här produkterna egentligen. 

[…] 

CW: Mmm. Ehm, vad skulle du säga blev liksom utfallet eller resultatet av kampanjen? 

CK: Ja, hetast i Almedalen var ju eh, en sak. 

CW: Mmm. Det är ju riktigt häftigt. 

CK: Det är häftigt. Eh, ehm, alltså jag tycker att det var väldigt nöjda människor. Som eh, 

våra killar och tjejer som var med fick träffa. Fantastiskt alltså att få göra en såhär bra 

kampanj.  

CW: Mmm. 

CK: Och eh, sen har det ju gett eko liksom till eh ministrar och annat. Som har liksom eh, 

tagit det här på allvar.  
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CW: Mmm. Har ni gjort någon typ av utvärdering av kampanjen, att ni har sammanställt hur 

mycket media ni var med i eller något sånt där?  

CK: Nej. 

CW: Nej. 

CK: Nej, vi hinner inte sånt. (Skratt) 

[…] 

CK: Utan vi har liksom kommit, kommit över det liksom, självklart var vi offer och självklart 

så, så, men vi behöver inte känna oss som det, vi behöver inte fortsätta vara det.  

CW: Nej. 

CK: Utan vi kan ju, vi kan ju liksom fortfarande göra rätt för oss och slippa känna oss som 

några jävla offer.  

CW: Mmm. Jag förstår skillnaden. Kan du säga, eller har kampanjen fortsatt leva ett aktivt liv 

utan liksom att ni har fortsatt och arbeta med den? 

CK: Ja, det tycker jag. Det är ju fortfarande människor som vill eh ha loggan och sådär och 

som har tryckt upp och sånt på bilar och såna här saker så att, folk åker omkring i städer och 

liksom provocerar lite folk.  

CW: Vad kul. 

CK: Och sånt då, vi är ju lite provocerande då.  

CW: Precis. 

CK: Så att eh Ja, det tycker jag är bra. 

CW: Tror du att det kommer att bli någon förändring i lagstiftningen eller i arbetet med 

Subutex? 

CK: Ja, alltså man börjar ju titta på läckagen, man börjar ju titta på liksom användningen av 

det, man börjar titta på överdoser, man börjar ju titta på dom här sakerna… 

[…] 
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Bilaga 3 

Utdrag av transkribering från intervju med Linda 

Tjälldén, verksamhetsutvecklare för IOGT-NTO-rörelsens 

kampanj ”Vit Jul”, 2013-05-08 kl. 13.10–14.00 
 

Förklaring initialer:  

LT: Linda Tjälldén 

CW: Cecilia Wihlborg 

[…] 

CW: Då förstår jag. Så hur ser, har arbetsfördelningen sett ut när ni har jobbat med 

kampanjen? 

LT: Mmm. Eh, vi, det har sett lite olika ut under årens lopp. Eh, kampanjen grundades, 

startades 2007 och då jobbade man mer i grupper. Alltså man hade en grupp som var ansvarig 

för kommunikation, en som var ansvarig för politik, en som var ansvarig för att informationen 

till våra lokala föreningar fungerade. Eh, nu har det blivit mer renodlat att den här tjänsten och 

det ansvar jag har är att samordna och ta hjälp av människor i olika punktinsatser, eh, så jag 

jobbar ju med våran pressekreterare och den som är ansvarig webbkommunikatör och lite 

andra kommunikatörer så för att vi ska samordna det vi, det vi ansvarar för så. 

[…] 

LT: Öh, och det är också kanske ett sätt att eh, kanske mer fördela resurserna på ett vettigare 

sätt, istället för att lägga tid på så mycket möten så plockar man in människor där det behövs. 

Öh, för att försöka renodla, renodla insatserna helt enkelt.  

CW: Mm. Jag förstår. Ehm, kan du bara berätta om den här kampanjen Vit Jul. 

LT: Mm. Precis, som jag sa, kampanjen grundades 2007, eh, jag är den tredje projektledaren 

eller verksamhetsutvecklaren eller vad man ska säga, eller ja, tekniskt sätt är jag väl den 

fjärde, men det var en som inte jobbade så lång tid, men vi, så jag är den fjärde som jobbar. 

Eh, kampanjen består av två delar, kan man säga, sen så finns det ett tredje spår, som liksom 

hänger ihop med dom andra. Eh, en del är att vi jobbar med att arrangera aktiviteter. Vi 

arrangerar mellan 250 och 350 aktiviteter under jullovet för barn och unga. Och då har vi sagt 

att målgruppen i första hand är barn mellan 7 och 18 år, eh, för och så. Och den andra delen är 

att vi samlar ställningstaganden. Eh, och att ställning för Vit Jul är att man lovar att vara 

nykter, inte dricka någon högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, eh, under julafton, juldagen 

och annandag jul. Eh, och det tredje spåret som finns mellan dom här som egentligen knyter 

dom samman är ju press och det kommunikativa spåret och vårat arbete med sociala medier 

för det hänger ju ihop. 

[…] 

LT: I ställningstagandebiten så jobbar vi också bland annat med kända ambassadörer, vi har 

ungefär 30 mer eller mindre kända människor som, som tar ställning och som lovar att vara 
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nyktra eh, under julhelgen. Eh, och antalet aktiviteter varierar också, det hänger ju på att våra 

lokalföreningar arrangerar.  

CW: Mmm. 

LT: Men vi ger dom lite stöd ekonomiskt och så för att dom ska kunna göra aktiviteter. Så det 

kan man väl egentligen säga är grunden i kampanjen. Det finns också ett litet politikerspår 

alltså vi brukar uppmuntra kommunalråd, riksdagspolitiker att ta ställning och fira en vit jul. 

Ehm, vi har också nån gång försökt göra politiska utspel och kräva lite saker av politiker, 

kanske att det ska finnas mer resurser, att man ska samordna aktiviteter så att det finns ställen 

att komma till under julen där det inte är alkohol. Öh, men det skulle jag säga är själva 

grunden i kampanjen. Eh, och så.  

CW: När ni arbetar mot politiker, eh och så och uppmuntrar kommunalråd… 

LT: Mm. 

CW: Har ni uppvaktningar då, att ni träffar dom och så eller är det mer att man skickar ut…? 

LT: Mmm. Det är lite båda delarna, med riksdagspolitikerna så gör vi ett utskick varje år, det 

brukar gå, ja, precis innan Lucia, där dom får någon liten symbolisk present. Förra året fick 

dom en reflex och ett litet förljebrev där vi uppmanar dom till att ta ställning. Eh, 

kommunalråden har det sett lite olika ut, eh, ett år så skickade vi också en liten reflex och ett 

brev, eh, nåt år så har vi skickat vykort tror jag och förra året så mailade vi ett snyggt mail och 

som ett nyhetsbrev och skickade iväg och sen uppmuntrar vi våra lokala föreningar att ta en 

kontakt med sitt kommunalråd eller med sin riksdagspolitiker från sitt län och höra om dom 

har, om dom har tagit ställning och firar en vit jul.  

CW: Mmm. 

LT: Så vi jobbar mycket centralt och går ut rent allmänt, för att sen våra lokala föreningar mer 

ska knyta an och knyta ihop det hela liksom. 

CW: Mm. Hur eh, det här ställningstagandet, hur eh har ni liksom samordnat det? Skriver 

man upp sig på en lista på nätet eller gör man nåt sånt? 

LT: Mmm. Det har sett lika olika ut genom åren, eh, men dom senaste åren har man både 

kunnat ta ställning via hemsidan och då fyller man i sitt namn och sin, sin e-postadress och så 

och det är ju för att vi vill få att det är unika människor så. 

CW: Mmm. 

LT: Eh, men vi brukar också stå på stan med namninsamlingslistor, vi brukar lägga lite 

namninsamlingslistor i butiker eller ja, stora samlingsplatser. Vi äger ju också en hel del 

lokaler själva, det här är ju en sån lokal (pekar omkring sig) där det brukar finnas listor där 

man kan komma in och skriva på och så. Så vi jobbar lite olika, ehm men vi ser ju att det här 

med webben och sociala medier är ju en del som, såklart gör att vi får mycket 

ställningstaganden.  

CW: Mmm. Ehm, varför, vad var liksom uppkomsten till kampanjen, vet du det? 

LT: Mmm. Vet och vet, nånstans så fanns behovet av att göra en kampanj och dels så hade 

man spånat ganska länge kring vad man skulle kunna göra kring julen eeh, och då kom, det 
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kom faktiskt egentligen över en natt, eh 2007 så kom man på det här på våren och till 

sommaren så hade man ett färdigt koncept.  

CW: Mmm. 

LT: Ehm, och det handlar ju om att vi vill uppmärksamma att många människor dricker mer 

under julen och att man pratar om att julen är barnens högtid, men, men är det verkligen 

barnens högtid om man som förälder, anhörig, släkting eller annat liksom bidrar till den här 

alkoholnormen? 

[…] 

LT: Konceptet är ju klockrent och vi har ju försökt med liknande koncept andra delar under 

året, men det är någonting speciellt med julen, det är, Sverige är ju i grunden ett kristet land 

och julen är ju en kristen högtid och många reagerar väldigt starkt på att det är så mycket 

alkohol eh, och att alkoholnormen är så stark under julen. Ehm, och det är klart, huvudsyftet 

är ju att vi vill att folk ska vara nyktra, men vi tycker det är viktigt att, att man reflekterar över 

sin alkoholkonsumtion. 

[…] 

CW: Mm. (Paus). Ehm, har ni något långsiktigt, ehm, det känns konstigt, den har vi nästan 

svarat på, men vilka målgrupper vill ni nå med kampanjen? 

LT: Mm. Det finns lite olika målgrupper i det här. Vi har en strategisk inriktning som vi 

jobbar med i kampanjen som ja, är fastställd för några år i taget, nu är den fastställd för 2013 

till 2015… 

CW: Mmm. 

LT: Det man kan säga om den är väl att målgruppen dels är det vuxna människor över 18 år 

som inte är medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen, och dom vill vi ju nå med hjälp av våran eeh, 

ja men det här med att dom ska ta ställning. Den andra målgruppen är ju såklart barn och 

ungdomar upp till 18 år, som vi vill ska besöka våra aktiviteter. Ehm, men också såklart våra 

medlemmar blir ju också en målgrupp, eh, och det är väl kanske det som gör, ska man se 

något negativt så blir, så blir det ju lite spretigt. 

CW: Mmm. 

LT: Vi vill ju nå alla! (skratt)  

CW: Mmm. 

LT: Eh, och det är väl därför vi har försökt utkristallisera olika spår… 

[…] 

CW: Mmm. Kul. Ehm (paus) Och eh, om man tittar på det här, du pratade om er 

kampanjstrategi eller det ni lagt upp, hur har ni arbetat med den eller hur arbetas det med den 

under året? 

LT: Mm. Precis, det är en ganska, ganska långdragen process. Det här är faktiskt första året vi 

tagit en flerårig strategi, annars brukar vi ta strategier år för år, men nu har vi tagit en strategi 

för, för tre år blir det, 2013, 2014, 2015, eh och det är en process där jag egentligen skriver 
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underlag, min chef godkänner underlagen och sen så har vi en styrgrupp och styrgruppen för 

den här kampanjen består av fyra generalsekreterare, alltså dom högsta chefstjänstemännen 

och det är då en från varje förbund. 

CW: Mmm. 

LT: Eh, som då, vi jobbar med det här underlaget, vi bestämmer lite inriktning, eh och sen 

eftersom att vi är en ideell organisation så är det slutgiltiga beslutet som tas av, ja det kallas 

riksstyrelsen, men man kan säga att det är ordföranden och nån till, det brukar vara kassören 

från respektive förbund som är med och lägger pengar i kampanjen och det brukar göras i 

mars eller maj… 

CW: Mmm. 

LT: … Varje år, men nu kommer vi bara göra… Nu har det gjorts i år och sen kommer det då 

göras igen ja, 2015 helt enkelt.  

CW: Mmm. 

LT: Eh, och sen försöker vi implementera den här och bryta ner den i kanske mer konkreta 

mål för att den här strategiska inriktningen är ju ganska, den är ju ganska vid eller vad man 

ska säga, man pratar mycket om hit vill vi nå, här vill vi vara, det är ju en ganska, ja, ganska 

långsiktig egentligen. 

CW: Mmm. 

LT: Ehm, medans vi försöker då i kampanjplanen som man skriver varje år bryta ner den till 

konkreta mål, okej, hur många vill vi ska ta ställning i år? Jo, men 15000 personer är rimligt. 

Hur många aktiviteter vill vi genomföra? Jo, men 300 aktiviteter är rimligt i år. Eh, så vi 

försöker bryta ner det i ett antal mer konkreta mål för att det ska bli lättare att, att jobba med 

helt enkelt.  

CW: Ehm, och när ni, under årets gång, hur många är det som arbetar med kampanjen allt 

som allt? Vet du det ungefär? 

[…] 

LT: […] Jaa, det är nog, det är nog ingen underdrift att säga att utöver min tjänst har ungefär 

500 timmar lagts eh i tid som vi kan mäta av vår anställda kanslipersonal. Eh och sen antalet 

ideella timmar är omöjligt att uppskatta, men jag skulle tippa på att det rör sig om ett par tusen 

timmar som läggs runt om i landet i olika sammanhang och ja, och så, så att det är, det läggs 

en hel del tid på det. 

CW: Jag förstår det.  

LT: Såklart, ehm. 

CW: Hur eh, om man får fråga det, hur mycket lägger varje, eh, liksom förbund in i den här 

kampanjen…? 

LT: Ekonomiskt?  

CW: Ja. 
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LT: 250000, så grundinsatsen i kampanjen är en miljon och då är tanken att det ska betala 

grunderna i kampanjen. Det ska betala att jag har ett kontor, att jag har en lön, att jag får 

semester och lite såna grejer. Och sen räcker ju dom pengarna såklart till mycket mer, men det 

är liksom för att man ska vara tryggad.  

CW: Mmm. 

LT: Och sen så jobbar vi ju en del med, vi får en del bidrag från Statens folkhälsoinstitut, det 

är ingen hemlighet, det står på deras hemsida att dom ger oss bidrag.  

CW: Mmm. 

LT: Ehm, vi jobbar lite med extern finansiering, eh och från och vi finansieras också, i år är 

första året som vi också kommer att ha eh, en summa pengar som kommer ifrån IOGT-NTO-

rörelsen, eller IOGT-NTO har ett lotteri, Miljonlotteriet, det ger oss ganska mycket pengar. 

[…] 

CW: Ehm, vi har ju pratat lite om det, men eh, ni har tagit in lite extern hjälp eh… 

[…] 

CW: […] Men har ni även anlitat någon reklambyrå eller PR-byår eller nåt sånt? 

LT: Mmm… Lite grann. Våran nya grafiska profil eh, har presenterats av, det har vi jobbat 

med en byrå som heter Fem femtiosex.  

CW: Mmm. 

LT: Eh, så dom har varit inne och jobbat med vår nya grafiska profil och vi har också jobbat 

med en webbyrå i Göteborg som heter Spiro som har tagit fram våran nya hemsida. Eh, och 

utöver det så har vi faktiskt inte haft någon byrå inne som har jobbat med kampanjen i sig, eh, 

Carina Friberg Fabrigatt hette den förra projektledaren och hon hade en utbildning inom ja 

men kommunikation och jag tror att hon hade pluggat på Berghs och sådär… 

CW: Mmm. 

LT: Så hon gjorde ett oerhört stort arbete med kampanjen utifrån sin erfarenhet. Eh, vilket är 

väldigt roligt såklart, eh, och hon hade ju, hon hade ju den kompetensen och sådär, men 

annars så har vi faktiskt inte haft någon byrå inne. Eh, det är väldigt många som tror det 

(skratt). 

CW: Ja, det är verkligen lätt, ja, det är det (skratt). 

LT: (Skratt) Men det, vi har faktiskt, vi har faktiskt kläckt det mesta själva, tänkte jag säga. 

CW: Mmm. 

LT: Hederligt folkrörelsearbete, eller vad man ska säga. 

[…] 

CW: Hur har ni jobbat med dom kändisar ni jobbat med? 

LT: Mmm. Det har varierat lite. I regel, det ligger ju på den här tjänsten att ta kontakt och så 

där. ”Hej och…” Där ser åtagandena lite olika ut. Några få har vi juridiska avtal med där de 
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lovar oss saker och lovar dom saker. Eh, sällan eller aldrig någon form av ekonomiskt utbyte, 

utan det är mer sådär att vi ger lite reklam och du får synas hos oss. Förra året så gjorde vi en 

konsertturné tillsammans med Jan Johansen. 

[…]  

CW: Mm. Ehm, vi har ju snuddat vid den frågan också, men vilka kanaler har ni arbetat med 

under kampanjen? 

LT: Mm. Man kan säga att från grunden så har Facebook varit en del, men dom första åren, 

alltså när Facebook blev stort i Sverige, det var ju där 2007 och lite innan som det slog 

igenom och då var inte det här med sidor, pages så stort utan då hade man grupper, så från 

början hade vi en Facebookgrupp, men det blev liksom inte hållbart, för den fyller inte samma 

funktion, så om det var 2008-2009 så startade vi en Facebook-sida och där har vi ju snart 

100000 följare. Så den är ju en stor kanal externt, det är väldigt, väldigt få av våra medlemmar 

som följer den Facebook-sidan, dom får sin information i andra kanaler. Eh för två år sen 

började vi också jobba med Twitter.  

CW: Mmm. 

LT: Från och med i år så jobbar vi också med Instagram som tjänst, så får vi väl se hur det 

går. 

CW: Mmm. 

LT: Ehm, också jobbat med webben. Vi skapade tidigt en hemsida, ehm, vi äger alla liksom 

domäner, .com, .se, .nu, .org, vad du kan tänka dig för att liksom gardera oss för att vi inte ska 

bli kapade, man vet ju aldrig. […] 

[…] 

LT: […] det tar rätt mycket tid och arbete att lyckas i sociala medier, eh, och kanske man 

borde haft något tänk eller nån som hade tänkt till kring det, men det… 

CW: Mmm. 

LT: Det gick ju bra ändå liksom.  

CW: Vad är det ni går ut med, just i sociala medier? 

LT: Ja alltså, dels så går vi ut med grunden i kampanjen och oftast går vi även ut med en 

uppmaning att ta ställning, fira en vit jul. Och det kan ju dels bli lite provocerande. På Twitter 

har vi ju haft en hel del diskussioner om ja, att ”vi moraliserar över människors 

alkoholkonsumtion” (ironisk röst). 

CW: Mmm. 

LT: Vilket inte vi tycker att vi gör då, utan vi tycker att vi uppmanar till punktnykterhet 

ehm… 

[…] 
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LT: Eh, så det är mycket som handlar om att vi går ut och uppmanar. Vi berättar om 

kampanjen, berättar vilka som är ambassadörer, ehm, vi har också jobbat en hel del med 

vanlig traditionell press, vi har haft ett oerhört stort genomslag i media ehm… 

CW: Mmm. Hur har ni jobbat med den typen av press? 

LT: Vi har skickat pressläpp. Vi har, vi har dels köpt en del undersökningar som har visat lite 

olika saker. Det är väl några år sen vi höll på med det här.  

[…] 

LT: […] Vi har ju tur för att vi finns ju över hela landet, så även när vi gör saker centralt så är 

det ju inte alltid till mig dom ringer utan de kan ringa öh, Kalle 73 i Borås och fråga ”vad gör 

ni?” och så berättar Kalle och så blir det och så ringer dom mig för en kommentar och så, vips 

så blir det ett litet scoop av det i den lokala tidningen och det är ju klart att det ger ju mycket. 

[…] 

LT: NU är det liksom ett pepparkaksbarn och den symboliserar vad kampanjen handlar om, 

vilket jag tycker är väldigt, väldigt roligt, eh, jag tycker att det är spännande. Så att det är jag 

mest nöjd med och att eh, vi har lyckats hålla våran Facebook-sida stabil att vi rasar inte i 

antalet följare, vi har haft tur, vi blir bra bemötta överlag i sociala medier och vi har haft några 

incidenter så där folk, ja, inte vet jag, människor övertolkar och säger ”men det här med vit 

jul, får inga svarta människor fira vit jul” (tillgjord röst)… 

CW: Mmm. 

LT: Man ba mmm, det är ju inte det det handlar om, tänker man steget längre så kopplar 

liksom hjärntrådarna. 

CW: Mmm. 

LT: Men eh, det ska jag säga, är jag mest nöjd med. Den nya grafiska profilen och eh att vi är 

stabila i sociala medier och att vi, folk väntar på det. När vi inte har släppt pressläpp den 13 

december, nej men då ringer tio journalister och säger ”hurrudu…” 

CW: (Skratt). 

LT: ”… När ska du skicka någonting?”  

[…] 

CW: Mm. Eh, vad tror du skulle kunna göras bättre?  

LT: Eh, jag tror att vi skulle kunna lägga ännu mer resurser, eh just nu, jag ska inte säga att 

kampanjen står och stampar lite men det behövs resurser. Man kan bara växa en viss mängd 

med dom resurser vi har och det är mycket resurser ändå, men ska vi fortsätta växa så behöver 

vi mer resurser. Och jag tror också att vi skulle kunna ta och renodla kampanjen ännu mer så 

att vi gör mindre grejer, så att det blir tydligare spår i kampanjen. 

[…] 

CW: Men vad skulle du säga blev utfallet, resultatet av kampanjen? 

LT: Utfallet och resultatet blev bättre än förväntat faktiskt. […] 
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LT: Ehm, jag skulle säga att vi fick ett väldigt bra resultat, vi hade ju liksom en, vi 

presenterade ju en ny hemsida i början av november och vi hade över 100000 besökare, det är 

ju helt galet. 

CW: Jaa. 

LT: Eh, vi var nästan över 100000-följaregränsen på Facebook och vi hade 234 pressklipp, 

det är klart att det […] Det är häftigt! 

[…] 

CW: Mmm. Ehm, (paus) tycker du att kampanjen liksom lever ett eget liv ibland, utan er egen 

inblandning? 

LT: Absolut, den lever ett väldigt stort eget liv. På gott och ont. Ibland är det bra och ibland är 

det dåligt. På Twitter tog det en himla susning. Jag stängde av min telefon en kväll och blev 

uppringd på min privata telefon och ”ojojoj du borde kolla på det här” ”fjoom, fjoom!” alltså 

såhär, saker och ting kan verkligen få ett eget liv och jag tycker oftast att det är bra… 

CW: Mmm. 

LT: Men det finns ju också en risk när man inte har kontroll på saker och ting, framförallt 

saker som i vissa ögon kan vara lite kontroversiella. 

CW: Mm. Nåt exempel så? 

LT: Eh, Nja, det är väl allmänt när diskussioner på Twitter kan ju lätt spåra ur, vi jobbar 

liksom med hashtag Vit Jul och det är klart om nån börjar kapa den här och skriva dåliga 

saker eller ja, eller att en diskussion som vi skulle behöva gå in och stävja och svara på en 

fråga eller ett missförstånd.  

CW: Mmm. 

LT: Det kan ju få enorma proportioner. Eh och förra året så hade vi också, det ligger också ett 

pressmeddelande längst ner på våran hemsida som man kan läsa där vi fick gå ut och förklara 

att vi är inte rasister för att det var en incident och det blev väldigt, väldigt stort i media och 

sociala medier där någon pojke i Örebro inte fick vara pepparkaka… 

CW: Mmm. 

LT: … Och då var han inte av nordisk härkomst så utan han var väl, om han då var från något 

annat land då liksom och det här blev en jättestor grej och folk bara ”jag kan inte gilla er för 

ni har en pepparkaka och pepparkaka får man inte vara” och vi fick gå ut och dementera och 

säga såhär ”nej vi tror på alla människors lika värde, vi är inte rasister”, för det är vi ju inte, vi 

har ju en värdegrund som väldigt tydligt deklarerar att alla människor har ett lika värde.  

CW: Mmm. 

LT: Vi är politiskt och religiöst obundna för att vi ska kunna, alla ska kunna vara välkomna. 

[…] 

LT: Och det fick vi ju liksom sitta med våran Facebook-sida dygnet runt i princip en liten 

period där och censurera för människor så här… 
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CW: Ja, klicka bort helt enkelt… 

LT: Ja, människor också, människor är, också spårade ur och många såna här fejkprofiler var 

inne och liksom ”ni är rasister, ni är rasister” och vi ba ”vi är inte rasister, vi är inte rasister, vi 

är inte rasister, vi är inte rasister”. 

CW: Ja. 

LT: Och det är klart att det här, det här berodde ju inte på oss, det berodde ju på en annan 

incident som blev stor i sociala medier på grund av att saker får snurr och sen visar det sig ju 

också att det här var ju helt taget ur sitt sammanhang, den stackars pojken fick inte vara 

pepparkaka för att inga barn ville sjunga pepparkakssången och dom skulle bara ha med folk i 

Lucia-tåget med saker dom sjöng om. Man fick vara tomte, för de skulle sjunga om tomtar, 

problemet då är ju snarare att dom inte sjunger pepparkakssången. 

[…] 

CW: Jag såg att ni hade såhär banners också som man kan sätta på sin Facebook ehm… 

LT: Precis… 

CW: … Foto och sådär. 

LT: Dom är fortfarande på människor, ibland dyker det upp människor i mitt Facebook-flöde 

som jag inte har någon aning om vem det är men dom har Vit Jul-banner. 

CW: Mm.  

LT: Det finns också banners som man kan stoppa in på sin webbsida som företag och sådär.  

CW: Det tycker jag var nytänk sådär.  

LT: Mm. Jo men alltså Facebook är ju, får man ju inte ha timeline-bilder som det ju 

egentligen heter med marknadsföring och liksom saker, men vi har sagt att det här är en 

tolkningsfråga.  

[…] 
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Bilaga 4 

Utdrag av transkribering från intervju med Thomas Laurell, 

Public Affairs-ansvarig på VISITA och ansvarig för VISITA:s 

kampanj ”Sänk restaurangmomsen”, 2013-05-13 kl. 08.40–09.30 
 

Förklaring initialer:  

TL: Thomas Laurell 

CW: Cecilia Wihlborg 

[…] 

CW: Mm. Okej. Ehm, om vi ska gå över till kampanjen då, […] Har du lust att bara berätta 

om kampanjen? 

TL: Den började ju för 16 år sen. Eller då, nu är det ju nästan 14 år sen, den började… 

CW: Mmm. 

TL: Förlåt, 18 år sen. Svårt med tidigt på morgonen. Ehm, 1996 började den, så ska vi säga. 

CW: Mmm. 

TL: Det blir faktiskt mer än, det blir faktiskt 17 år. Ja!  

CW: (Skratt). 

TL: Ehm när momssatserna på livsmedelsmomsen sänktes till det, 12 % och 

restaurangmomsen som då blev kvar på 25 %, då började hela arbetet. Eh, ganska snabbt 

insåg man sen att vi hade problem för att momssatser och sånt låstes den dagen vi gick med i 

EG, på den tiden.  

CW: Mmm. 

TL: Så att arbetet i början var ju väldigt mycket att försöka förmå regeringen att driva frågan i 

Bryssel. Och så var frågan även när jag kom med i bilden. Eh, då hade man 2006 börjat se en 

viss öppning, därför att vi hade fått en alliansledd regering som var mer för en sänkt 

restaurangmoms. Ehm, man kunde se att det fanns vissa, vissa fördelar med den. Men 

däremot så hade den rödgröna minoriteten inte drivit den tidigare utan aktivt motarbetat det 

istället i Bryssel. Så första tiden var ju att förmå EU eller EG att tillåta reducerade 

momssatser. Eh och då 2008, 2009 ska jag säga, så tillät man på ett par, ett par tjänster och då 

var restaurangtjänster en av dom, läderarbeten var ett annat och skoreparationsarbeten var en 

tredje och cykelreparationer också.  

CW: Mmm. 

TL: Ehm, men då var svenska regeringen inte villig att driva igenom frågan här i Sverige 

därför att man såg att vi var mitt i en finanskris och lågkonjunktur så vi gjorde en annan 

prioritering. 
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CW: Mmm. 

TL: Så för vår del handlar det väldigt mycket om 2010 och valet, att driva frågan så att det 

blev en valfråga.  

CW: Mmm. 

TL: Och det var, det stora så att säga skiftet var ju egentligen när vi började diskutera om 

vilka arbetsmöjligheter som det här ändå gav. Vi har gjort två studier med hjälp av Handels 

Utredningsinstitut som idag heter HI Researsch. 

CW: Mmm. 

TL: Och dom visar ju båda två att det blir en ganska stor effekt därför att restaurangmomsen, 

restaurangsektorn är i sig en konkurrensutsatt sektor vilket gör att du är väldigt priskänslig 

och du har också mekanismer som gör att du, man, en effekt inom skattesänkningar får ganska 

stor effekt också inom sysselsättningar. 

[…] 

TL: Eh, så vi landade efter diskussioner med HI Researsch i 10000 nya arbetstillfällen.  

CW: Mmm. 

TL: Och det eh var det vi kommunicerade då, 10 000 och då vet vi ju statistiskt sätt att 

ungdomar och nya svenskar är dom stora grupperna som vi anställer inom restaurangsektorn. 

En tredjedel av våra anställda är av utländsk härkomst och 54 % av våra anställda inom 

restaurangsektorn är under 35 år.  

[…] 

TL: Eh, oavsett vad, så började vi 2010 driva den frågan och vi drev den då i alla våra 

kanaler, ehm, vi hade hjälp av våra medlemmar vi hade hjälp av vår ideella, som som drev, så 

att säga, momskampanjer, momspromenader. Eh, Moms-Mats är ju en sån, Mats Eriksson 

som ju är en jättekänd profil nuförtiden inom den här gebiten, han började med något som 

hette momspromenaderna. 

CW: Mhm. 

TL: Där han tog ut politiker på promenad för att ta dom till olika restauranger, för att 

restaurangerna skulle få berätta om sin vardag, men också berätta om vad som skulle bli 

effekten av sänkt moms.  

CW: Trevligt… 

TL: Så skapade han moms-bloggen, där han började blogga om dom här promenaderna och 

om vad det skulle innebära.  

[…] 

TL: Ja och det har varit väldigt lyckosamt. Och han drev den själv och han var väldigt, vad 

ska man säga väldigt mån som att driva och berätta om företagens verksamheter och vi var 
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också noga med att inte blanda oss i det där. Vi var helt övertygade, fortfarande övertygade 

om att hade vi gjort det så hade det blivit mycket mera uppstyrt och då hade inte hans 

drivkraft kunnat driva igenom det här för det behövdes verkligen en eldsjäl i det här, så han 

har varit en enorm stort stöd och hjälp i det här. 

CW: Mmm. 

TL: För vår del så handlar det om att gå ut med siffror för det är våran uppgift att berätta 

sakligt vad innebär en sänkt restaurangmoms? 

[…] 

TL: Vi gjorde det via debattartiklar, vi gjorde seminarier, vi gjorde Almedalsveckan och 

mycket aktiviteter under Almedalsveckan. Vi hade en kampanjsajt som hette 

”sänkmomsen.nu”. Vi hade egna sidor, vi hade medlemssidor som så att säga gav stöd till 

våra medlemmar i ett, när du får frågor på det här, här har du frågor och svar-lista. Här är 

material till, kampanjmaterial som du kan ladda ner om du vill, du kan få det hemskickat om 

du vill, klistermärken, allting för att rikta uppmärksamheten mot sänkmomsen.nu 

[…] 

CW: […] Måste liksom titta så att jag frågar saker som du inte redan har berättat om. Ehm, så 

målgrupperna som ni ville nå med kampanjen, vilka var dom specifikt?  

TL: Specifikt så var det ju dom finanspolitiska talespersonerna i eh, riksdagen.  

[…] 

TL: Andra intresseorganisationer var ju också en målgrupp. Ehm, ungdomar i sig blev också 

en målgrupp, eh, så småningom, skulle jag säga. 

[…] 

CW: Eh, dom rapporterna ni gjorde i samarbete med Handelsinstitut där, var det något ni 

finansierade helt själva eller var…? 

TL: Ja, det gorde vi. 

CW: Mm. Okej. Ehm, (paus) hur arbetade ni med kampanjstrategi? Hur eh, gick det liksom 

till när ni satte er ner och verkligen, ni har jobbat med den här kampanjen länge, men när ni 

satte er ner inför liksom det här riktiga genomslaget? 

TL: Eh. Det är ju, det har vi gjort ett antal gånger. Vi är inne på, till valet så var vi inne på 

motsvarande fas fem eller sex. Vi var ju tvungna att se, eller göra etapp, etappmål för att 

försöka se vad hände sen och och hur ska vi göra vidare. Och vi hade hela tiden en långsiktig 

målsättning, men vi bröt ner den i många korta etappmål för att kunna hantera det här 

överhuvudtaget.  

CW: Mmm. 

TL: Flytta en, position, en schackspelare i taket, var ungefär så jag resonerade.  
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CW: Mmm. 

TL: Ehm, det handlar väldigt mycket om att få ett gehör i hela organisationen. Så att det 

började med så att säga en liten grupp eh, närmast vd:n och sen så vidgade vi den gruppen 

som var med i tankebanorna då och att i att exekutera hela den här biten. 

CW: Mmm. 

TL: Vi har en avdelningsövergripande struktur där vi arbetar med opinionsbildning, så vi 

använder bland annat den till det. Sen har vi ju våra förtroendevalda både inom vår centrala 

styrelse, men också i våra regionstyrelser till att så att säga vara med och föra ut budskapet. 

Dom är de viktigaste budbärarna vi har och våra medlemmar sen, så till syvende och sist.  

CW: Mmm. 

TL: Så det var väldigt mycket så vi arbetade. Eh, en liten grupp som så att säga styrde själva 

kampanjarbetet men eh, sen var det många som hade insyn i den och påverkningsmöjligheter.  

CW: Mmm. Och när dom som är ute lite mer regionalt, då har den här direktkontakten med 

medlemmar, hur spred man ut det till dom, var det liksom via broschyrer, information eller 

var det utbildningsträffar eller seminarier eller liksom? 

TL: Den här gången använde vi oss inte så mycket av utbildningsträffar, utan mer av 

informationsmaterial och våra medlemssidor som är låsta för våra medlemmar, exklusiv 

information för våra medlemmar. Det handlade väldigt mycket om frågor och svar. 

[…] 

TL: Och sen så var det våra regionkommunikatörer som var ute och pratade med, med 

medlemmarna och även våra förtroendevalda.  

[…] 

CW: Ehm, har ni tagit in extern hjälp i arbetet? 

TL: Mm, vid ett par tillfällen har vi tagit in för bollning, mycket för att vi hade egna tankar 

och ville bolla dem mot en extern part för att se att tänker vi rätt? Har vi missat någonting? 

Och så vidare, och så vidare. Eh, bland annat i arbetet med sänkmomsen.nu då var det ju den 

sociala medie-etablering som vi gjorde under den tiden så tog vi in och det har ju också 

figurerat i media nu, det var Westander som hjälpte oss. 

[…] 

CW: Mmm. Jag förstår. Eh, vi har pratat lite, eller du har pratat lite om liksom de olika 

kanalerna ni använde er av, men om man ska kolla lite mera eh, titta lite närmare på det ehm, 

sociala medier till exempel. På vilket sätt arbetade ni med det? 

TL: Dels så arbetade vi ju, inte så mycket via Twitter, det gör vi ju först senare och jag hade 

väl kanske önskat att vi kommit igång tidigare, men vi hade inte personella resurser då… 

CW: Nej. 
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TL: ….. Det var Facebook, mycket Facebook. Det var, det skulle man nästan kunna säga på 

den tiden, det var uteslutande Facebook. Det var ju Facebooks stora glansdagar i stort sätt då, 

så. 

CW: Mmm. 

TL: Och sen via vår hemsida, det var den, det var den spridning vi fick och sänkmomsen.nu 

var en sån sida också som fick spridning. 

CW: Mmm. 

TL: Ehm, men Facebook var nog det som var det mesta. Sen var det andra som arbetade med 

Twitter väldigt, väldigt effektivt. Vi började använda det mer sen från, jag skulle säga från 

Almedalen 2011. 

[…] 

CW: Vilken typ av information gick ni ut med i, på Facebook? 

TL: Där var det väldigt mycket siffror nedbrutet, vad det innebar med en sänkt 

restaurangmoms för sig som privatkonsument, men även för, för öh den region eller i 

huvudtaget pressmaterial som vi bröt ner så det blev mer, mer, mer förståeligt för 

privatpersoner. Så kan man säga. 

CW: Mmm. 

TL: Eh, vad innebar det i sysselsättning, vad innebar egentligen sysselsättning, vilka var det 

som fick. Inför sommaren pratade vi väldigt mycket om att sommarjobben är ju till ungdomar 

och vad innebär det? Ja, det innebär just att man får in foten i arbetslivet. 

CW: Mmm. 

TL: Mycket sånt var det, och det var mycket referenser till debattartiklar. Kanske inte riktigt 

så som vi skulle arbetat idag, då hade vi nog förfinat den kommunikationen lite mer, men det 

här är en skatteknisk fråga… 

CW: Mmm. 

TL: En skattepolitik som vi pratar om och det är svårt också att göra den till konsumentvänlig 

på något sätt. 

[…] 

CW: Mmm. Ehm, om ni som du sa, ni hade gjort lite annorlunda idag, på vilket sätt hade ni 

liksom gått ut med budskapet, på vilket sätt hade det vart annorlunda idag? 

TL: Den hade nog varit mer känslomässigt baserad gentemot konsumenterna, för att det är ju 

där en sån här fråga kan bli verklig kan bli reell i, i, att den ökar sysselsättningen med 10000 

säger inte folk så mycket egentligen. 

[…] 
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TL: Öh, jag vet då till exempel Mats Eriksson som har drivit den här momsbloggen han hade 

eller har ju fortfarande en Facebook-sida och driver fortfarande den här frågan fortsatt där. 

Och han beskriver det som att det är en väldigt hård ton, men när man ger sig in i en dialog 

med dem så blir det också, resonemanget blir ett annat och det blir också så att säga. Han går 

ju in som privatperson. Han är ju inte en organisation och det blir ett annat tonläge så 

småningom, så att. 

CW: Mmm. 

TL: Han har ju betytt väldigt mycket för det här. 

CW: Jaa. 

TL: Så det var ju därför som vi båda vann stora lobbyistpriset. Eh 2011 tror jag att det var.  

CW: Mmm. 

TL: Ja det var det. 

CW: Mmm. Vad kul. Eh, på vilket sätt stöttade ni Mats, eller gjorde ni det överhuvudtaget 

eller? 

TL: Nej. Vi gjorde inte det, just därför att vi ville hålla det, att han skulle ha, att han skulle 

driva sin kampanj själv. Eh, och han ville själv inte heller ha det, just därför att han inte ville 

hamna i en större, i en större så att säga kampanj. Så han drev sin egen och OTROLIGT 

lyckosamt skulle jag vilja säga. 

[…] 

TL: I dagsläget har vi kanske haft runt en, mellan 300-400 debattartiklar under de senaste fem 

åren, sex åren. Skulle jag säga. Ehm, och det handlar väldigt mycket om att vi har sålt in, dels 

i riksmedia men där märker man också att frågan har blivit ganska mättad. Eller ehm, särskilt 

efter valet, då var den väldigt, väldigt mättad, det var väldigt, väldigt svårt att få in 

debattartiklar.  

CW: Mmm. 

TL: Vi använde oss då än mer av regionala tidingar. Bröt ner siffrorna på region, på regional 

nivå för att visa att det här innebär det för Västra Götaland, här innebär det så här många 

anställningar och så här mycket jobb och så att mycket på det sättet att vi använde regionala 

media. 

CW: Mmm. Ehm, och när det kommer till politikerkontakter och så, eh, var det också att ni 

använde er av ert eget nätverk här och tog kontakt  eh och gjorde uppvaktningar eller tog ni 

extern hjälp? 

TL: Nej. Där arbetar vi väldigt mycket därför där har vi redan upparbetade, goda relationer 

med olika politiska system, mycket tack våra medlemmar som finns ute i regionerna. 

CW: Mm. 
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TL: Eh, Det är ju tack vare dom då, så att säga, alla riksdagsledamöter är ju verksamma i sin 

egen valkrets och har ju också kontakt med sina egna företagare så att säga inom den 

valkretsen. 

 […] 

CW: Har ni gjort någon aktivitet eller liksom jippo under Almedals, någon av 

Almedalsveckorna som varit lite extra sådär speciell eller uppseendeväckande? 

TL: Vi eh, ja det är ju så mycket som har hänt. Eh, vi har ju haft ett otal seminarier om 

effekten av restaurangmoms. Med ungdomsperspektivet, och med nya svenskar-perspektivet 

och med vad det innebär för besöksnäringen i stort.  

CW: Mmm. 

TL: Ehm, det som fick så att säga uppseendeväckande är det väl egentligen inte, men det som 

fick störst polemik, var ju när vi hade kampanjen som, som titulerar sig ”Sänkt 

restaurangmoms – en räkmacka in i arbetslivet”.  

CW: Mmm. 

TL: Och det var ju mycket därför att Juholt då redan hade börjat prata om toast skagen, att en 

billigare toast skagen skapar inga jobb, arbetstillfällen. 

CW: Mmm. 

TL: Vi ville påvisa att där hade han fel, att det skapar minsann, och då hade vi dom 

banderollerna över hela Visby  samtidigt som vi också hade en toast skagen-event på 

onsdagen under Almedalsveckan där vi tillsammans med Tommy Myllymäki gjorde toast 

skagen och pratade om sänkt restaurangmoms och vad det innebär och han fick berätta utifrån 

sitt perspektiv, men också andra politiker fick berätta utifrån sitt perspektiv vad dom hade, 

vad, varför dom ville driva sänkt restaurangmoms och andra företagare fick också berätta vad 

det skulle innebära för dom.  

CW: Mmm. 

TL: Så det blev väl den största polemiken. Det var till och med så att Juholt tog upp det i sitt 

Almedalstal.  

[…] 

CW: […] Ehm, vad, jag antar att ni har använt er av lite expertpersoner och frontpersoner 

under årens lopp? Några exempel på vilka ni eh, har tagit fram? 

TL: Förutom alla våra medlemmar som ändå är experter på hur verkligheten ser ut. Otaliga av 

dom som har figurerat i debattartiklar och, men också som talespersoner och personer som 

berättar i media vad det skulle innebära när dom träffar politiker och sånt vad det skulle 

innebära för deras etablering, alltifrån den lilla så att säga krögaren på restaurangen på hörnet 

till dom stora restaurangkedjorna. 

[…] 
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CW: Mm. Ehm, vad är du mest nöjd med rörande den här kampanjen?  

TL: Förutom att, att vi fick igenom en sänkning i en lågkonjunktur, i en finanskris och en 

reform som är värd 5,4 miljarder första året, och sen nu andra, tredje och fjärde året så sjunker 

ju den prissumman och kostnaden, ehm, och dom effekterna som det faktiskt har gett. Redan 

idag, ett år senare, har vi redan över 6000 helårsmärken så på ett år har vi kommit mer än 

hälften av vägen och slututvärderingen är 2016. Förutom det så skulle jag nog vara väldigt 

nöjd med att lyfta fram att vi fick, vi fick med oss medlemmarna, inte kanske i den omfattning 

som vi själva hade önskat, men ändå i den mån att det blev en, en, det blev något reellt att 

prata om.  

[…] 

CW: Mm. Och vad hade kunnat göras bättre? 

TL: Fler medlemmar helt klart skulle behövts. Det skulle ju, eh, ja. Samtidigt så var det ju 

dom rätta medlemmarna som var väldigt engagerade.  

CW: Mmm. 

TL: Eh, jag skulle gärna idag sett att vi hade bearbetat fler andra, andra intressenter, så man 

fick upp dom på banan för det har varit få som varit med och stöttat egentligen. 

[…] 

CW: Mmm. Vad kul. Eh, fick kampanjen några oväntade eller kanske även oönskade 

effekter? 

TL: Neej. Vi var så pass förberedda på, på vad som skulle ske hela tiden, så att nej, det var 

ingenting som kändes som att det blev… Det är såklart att man hamnar ju ibland i situationer 

att man tänker, tänker att oj, nu blev det såhär istället, men det var ingenting som var oanade 

effekter på det sättet, eller oväntade nej. Och oönskade, nej. Nej, egentligen inte. 

[…] 

CW: Ehm, har ni gjort eh, nu är det ju liksom fortfarande en kampanj som har fortsatt lite 

grann, men har ni gjort några utvärderingar liksom av kampanjen längs vägen? 

TL: Varje fas i sig har ju alltid utvärderats av oss, för att se vad som gick bra och dåligt, och 

vad behöver vi förändra och alltså, vad funkade, vad funkade inte och det där har ju förändrat, 

varierat väldigt mycket vi, det är ju som sagt en lång kampanj. Om vi tittar från val, valåret 

framåt så har vi utvärderat ett par gånger… 

CW: Mmm. 

TL: … Och både stort och smått och så… Absolut, annars kan man inte gå vidare för att se 

vad som funkar. Så det handlar om en ständig utvärdering egentligen.  

[…] 


