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Abstract 
Communication and information has become a large industry in today’s society. More 

and more organisations use these means as tools of influence. Non-profit organization’s 

campaigns, which aim to change a behavior, often have a political responsibility and it is 

therefore important that these are carefully planned and carried through. The purpose of 

this essay is to describe how a social marketing campaign should be planned and carried 

through according to theories in social marketing and campaign planning. Social 

marketing campaigns are exemplified through the alcohol prevention campaign 

Festmetoden (a Swedish national effort from Alkoholkommittén) which planning process 

is related to the theories. The empirical result is based on information gathered via the 

Internet, publications and personal contacts at instances involved in the work with 

Festmetoden. The campaign material (which consists of, among other things, a DVD-

film) is well suited for the target group and is thoroughly developed. The empirical 

material has, on the other hand, implied that the planning process hasn’t always followed 

the theoretical guidelines given in the essay. However, a model for successful campaigns 

doesn’t exist as campaign planning often involves following one’s intuition. 

 



 

Sammanfattning 
Kommunikation och information har blivit en stor industri i dagens samhälle. Allt fler 

organisationer använder dessa medel som verktyg för påverkan. Statliga och ideella 

organisationers kampanjer som syftar till en beteendeförändring har ofta ett politiskt 

ansvar och det är därför viktigt att dessa planeras och genomförs noggrant. Den här 

uppsatsens syfte är att beskriva hur sådana kampanjer bör planeras och genomföras enligt 

teorier i framförallt social marknadsföring och kampanjplanering. Sociala 

marknadsföringskampanjer exemplifieras genom den alkoholförebyggande kampanjen 

Festmetoden, vars planeringsprocess sätts i relation till den teoretiska ramen. Det 

empiriska material som legat till grund för resultatet har samlats in via Internet, 

publiceringar och personliga kontakter på de instanser som har arbetat med Festmetoden. 

Festmetodens kampanjmaterial (som bland annat består av en DVD-film) är 

målgruppsanpassat och väl utvecklat. Däremot har det empiriska materialet antytt att 

planeringsprocessen inte alltid följt de teoretiska riktlinjer som ges i uppsatsen. Dock 

finns det ingen färdig mall för lyckade kampanjer då kampanjplanering ofta handlar om 

att gå på känsla.
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1. Inledning 

Kommunikation och information har utvecklats till en industri, och är medel som idag 

används i stor utsträckning av såväl företag som statliga och ideella organisationer för att 

påverka dess målgrupper. Framförallt i statliga hälsokampanjer satsas det ofta stora 

belopp och kampanjplanerarna har dessutom ett politiskt ansvar, därför är det viktigt att 

sådana kampanjer planeras och genomförs noggrant. Den här uppsatsen har därför syftat 

till att undersöka hur sociala marknadsföringskampanjer bör planeras och genomföras 

enligt teoretiska riktlinjer. Ambitionen har varit att beskriva detta grundligt samt att 

exemplifiera detta med en verklig social marknadsföringskampanj. 

  

Sociala marknadsföringskampanjer associeras kanske inte i första hand med 

underhållning, festlighet och livlighet, utan klingar ganska ”trist”. Därför kan det tyckas 

vara ett tråkigt område att behandla. Tvärtom så har denna uppsats varit både intressant 

och rolig att skriva då den verkliga kampanj som valts som exempel är Festmetoden. 

Festmetoden har en annorlunda prägel som relaterar till just underhållning, festlighet och 

livlighet. Dessutom är den en stor nationell satsning som varit mycket synlig i media och 

är därför intressant att uppmärksamma.  

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att genom en bred teoretisk ram beskriva hur sociala 

marknadsföringskampanjer (se begreppsdefinition i avsnitt 1.3) som syftar till en 

beteendeförändring bör planeras och genomföras. Med hjälp av den teoretiska ramen 

belyses det som är av vikt i varje fas av kampanjprocessen. Dessutom ägnas ett enskilt 

avsnitt åt den fas av kampanjprocessen som behandlar den visuella kommunikationen. 

Uppsatsen syftar även till att exemplifiera social marknadsföring med en social 

marknadsföringskampanj som i verkligheten har genomförts. Kampanjen som valts som 

exempel är Festmetoden, en nationell satsning från Alkoholkommittén.  

 

 



2 

Uppsatsens huvudfrågeställning är: 

 

- Hur bör en social marknadsföringskampanj planeras och genomföras enligt 

teoretiska riktlinjer? 

 

En underfrågeställning till denna är: 

 

- Hur bör den visuella kommunikationen planeras och genomföras enligt teoretiska 

riktlinjer? 

 

Ytterligare en frågeställning som behandlas är: 

 

- Hur har kampanjen Festmetoden planerats och genomförts i relation till teoretiska 

riktlinjer? 

 

1.2. Avgränsningar 

Ambitionen har varit att beskriva sociala marknadsföringskampanjer med en bred 

teoretisk grund. Detta för att exemplifiera social marknadsföring med en kampanj som 

genomförts i verkligheten. Intresset har varit att låta en alkoholförebyggande kampanj stå 

som exempel. I och med den tidsbegränsning som uppsatser på denna nivå innebär har en 

avgränsning gjorts till ett enskilt undersökningsobjekt, nämligen Alkoholkommitténs 

kampanj Festmetoden. Detta val har gjorts då Alkoholkommitténs informationsinsatser är 

en stor och för allmänheten synlig del av det alkoholförebyggande arbetet i Sverige. 

Ambitionen har också varit att behandla Festmetoden i sin helhet och inte utelämna 

någon eller några delar av Alkoholkommitténs arbete med kampanjen. Både 

planeringsprocessen och kampanjmaterialet har undersökts för att kunna bilda en 

uppfattning om hur arbetet genomförts. Dock har den del av kampanjprocessen som 

behandlar budget utelämnats i både teori och resultat. Detta dels på grund av att denna fas 

ligger närmare den företagsekonomiska vetenskapen än medie- och 

kommunikationsvetenskapen och dels för att Festmetoden endast är en del av 
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Alkoholkommitténs mer omfattande arbete och budgetplan (som nämns i kapitel 2). 

Dessutom har tidsbegränsningen inte tillåtit en fullständig beskrivning av Festmetodens 

kampanjprocess. Avsikten med exemplet är att fokusera på hur och vad 

Alkoholkommittén har gjort under arbetet med Festmetoden och inte på den effekt 

kampanjen har eller har haft, hur den uppfattas av målgruppen eller hur de eventuellt 

påverkats av den. 

 

1.3. Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt/kapitel förklaras de begrepp som är återkommande i uppsatsen i alfabetisk 

ordning. 

 

Alkoholpolitik 

Samhällets reglering av tillverkning, handel och försäljning av alkoholdrycker. 

Alkoholpolitikens syfte är att förebygga de skador som alkoholkonsumtionen orsakar. 

Samhället har emellertid också andra motiv för att reglera alkoholhanteringen. Det 

viktigaste av dessa är att tillförsäkra staten inkomster genom beskattning av 

alkoholdryckerna.1 

 

Alkoholskador 

Medicinska och sociala skadeverkningar orsakade av alkoholkonsumtion.2 

 

Budskap 

Innehållet i det meddelande en sändare önskar överföra till mottagaren. 

 

Information 

En viss mängd fakta, upplysningar eller underrättelser, det vill säga själva innehållet som 

förmedlas vid kommunikation, som kan innebära någon form av påverkan hos 

mottagaren.3 

                                                 
1 Nationalencyklopedin 2005-12-12, sökord: alkoholpolitik 
2 Regeringskansliet 2000 
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Informationskampanj 

Kampanjer inom social marknadsföring som syftar till att göra människor medvetna om 

ett problem, förändra beteenden eller öka allmänhetens kunskap i ett visst ämne. 

 

Interpersonell kommunikation 

Den mest grundläggande formen av kommunikation, den som försiggår direkt människor 

emellan.4 

 

Kampanj 

En samlad påverkansaktivitet från en organisation riktad till en mottagargrupp med 

huvudsakligen homogena och massinriktade metoder.5 En kampanj har ett syfte, är riktad 

mot en rimligt stor mottagargrupp, har en mer eller mindre klart definierad tidsgräns och 

består av en samordnad uppsättning aktiviteter.6 

 

Kommunikation 

Processen där information från en sändare till en eller flera mottagare överförs, vare sig 

den är enkel- eller dubbelriktad. Kommunikationen kräver ett språk eller kod vari 

informationen uttrycks.7 

 

Marknad 

"Mötesplats" för köpare och säljare av varor och tjänster. Marknaden kan utgöras av ett 

konkret geografiskt område, men ordet har numera ofta en abstrakt innebörd och kan ses 

som ett läge med avseende på utbud och efterfrågan för viss vara och/eller inom visst 

område.8 

 

 

 

                                                                                                                                                 
3 Nationalencyklopedin 2005-12-12, sökord: information 
4 Nationalencyklopedin 2005-12-12, sökord: kommunikation 
5 Larsson 2001 
6 Palm 1994 
7 Larsson 2001 
8 Nationalencyklopedin 2005-12-12, sökord: marknad 
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Marknadsföring 

En organisations styrda process som ska främja dess byte med marknaden som omfattar 

analys, planering, genomförande och uppföljning.9 

 

Masskommunikation 

Indirekt kommunikation genom massmedium där sändaren når en stor mängd mottagare 

samtidigt.10 

 

Mottagare 

Den individ som nås av sändarens budskap. 

 

Målgrupp 

Den grupp av människor, mottagare, som sändaren har för avsikt att ge information till 

eller kommunicera med. 

 

Nykterhetsrörelsen  

De organisationer som arbetar med alkohol- och narkotikaupplysning och prevention.11 

 

Social marknadsföring 

Användandet av marknadsföringsprinciper och –tekniker för att påverka en målgrupp att 

frivilligt acceptera, förkasta, förändra eller överge ett beteende till nytta för individen, 

gruppen eller hela samhället, utan ett ekonomiskt vinstintresse.12 

 

Strategi 

Det tillvägagångssätt som en organisation använder för att uppnå sina mål.13 Det ”sätt” 

(med humor, fakta etc.) som sändaren talar till målgruppen. 

 

                                                 
9 Nationalencyklopedin 2005-12-12, sökord: marknadsföring 
10 Nationalencyklopedin 2005-12-12, sökord: masskommunikation 
11 Nationalencyklopedin 2005-12-12, sökord: nykterhetsrörelsen 
12 Kotler m.fl. 2002 
13 Nationalencyklopedin 2005-12-12, sökord: strategi 
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Sändare 

Den/de som står för själva tankeinnehållet i ett budskap eller den/de som förmedlar 

budskapet. 

 

Unga Vuxna 

Alkoholkommitténs målgrupp, åldersgruppen 18 till 25 år. 

 

Visuell kommunikation 

Kommunikation genom text, bild, film, form och färg med syftet att nå ut med sitt 

budskap. Utförs oftast av en reklambyrå, ett filmproduktionsbolag eller en webbyrå.14 

 

Övertalning 

En metod för att framkalla ett önskat, eller förhindra ett oönskat beteende, hos den andre 

genom att förändra – inte verkligheten – utan den andres bild av verkligheten; vad den 

anser vara sant eller osant, bra eller dåligt, viktigt eller oviktigt.15 

 

1.4. Tillvägagångssätt 

Uppsatsen är av kvalitativ karaktär och består av en bred teoretisk bas samt en empirisk 

undersökning. Sådan litteratur som behandlar marknadsföring, social marknadsföring, 

information, kommunikation, kampanjplanering och visuell kommunikation 

har bearbetas och redogörs för (i kapitel 3). 

 

Tillvägagångssättet vid den empiriska undersökningen har till största del bestått av 

informationsinsamling och bearbetning. Materialet har samlats in dels genom 

publiceringar och dokument från Alkoholkommittén (eller andra samarbetspartners vad 

gäller Festmetoden) och dels genom kontinuerlig personlig kontakt med nyckelpersoner 

inom kampanjen. Sådan kontakt har framförallt skett via e-mail och telefon, men även ett 

möte med Karin Rågsjö, projektledare för Festmetoden, har ägt rum. Kommunikationen 

                                                 
14 Bergström 2001 
15 Palm 1994 
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med kampanjarbetarna har inte alltid varit tillfredsställande. Detta kan bero på att 

Alkoholkommittén inte haft tid att tillgodose all nödvändig information. 

 

Det empiriska materialet har bearbetats genom att det lästs igenom och sådan information 

som varit relevant för uppsatsens syfte har valts ut. Då den visuella kommunikationen är 

en del av kampanjprocessen har även Festmetodens kampanjmaterial undersökts. Det bör 

dock poängteras att detta inte ska ses som en innehållsanalys av materialet, även denna 

del av kampanjprocessen står som exempel för sociala marknadsföringskampanjer i 

relation till teoretiska riktlinjer i ämnet.  

 

1.4.1. Material 

Uppsatsens syfte är att beskriva kampanjprocessen vid social marknadsföring och 

exemplifiera detta med Festmetoden. Då en kampanjplan som beskriver denna process 

inte utvecklats för Festmetoden har jämförelsen varit nödvändig att grunda sig på annat 

material, vilket har visat sig vara något bristfälligt (detta behandlas vidare i följande 

avsnitt).  

 

En del av de publiceringar som utgör det empiriska materialet har hämtats från 

Alkoholkommitténs, Regeringskansliets och reklambyrån TBWAs hemsidor. Andra 

publiceringar och dokument har skickats från ovan nämnda instanser via post eller e-

mail. Ytterligare empiri har samlats in genom dels det personliga mötet med 

Festmetodens projektledare och dels personliga samtal via telefon eller e-mail. 

 

De publiceringar och dokument som utgör en del av det empiriska materialet är: 

- Femtio miljoner åt fanders? (Alkoholkommittén) 

- Verksamhetsplan 2004 (Alkoholkommittén) 

- Verksamheten 2005 (Alkoholkommittén) 

- Kommittédirektiv (Alkoholkommittén) 

- Pressmeddelande 2005-11-07 (Alkoholkommittén) 

- Nationell Handlingsplan för att förebygga alkoholskador (Regeringskansliet) 



8 

 
Kampanjmaterialet som använts i uppsatsen har erhållits från dels Alkoholkommittén och 

dels reklambyrån TBWA och utgör allt kampanjmaterial som funnits tillgängligt vid 

uppsatsens tidpunkt. Detta består av en DVD-film, TV-reklam/trailers för DVD-filmen, 

en annons samt hemsidan. Festmetoden behandlas i största utsträckning som en enhetlig 

kampanj, där alla aktiviteter bidrar till kampanjens helhet.  

 

1.4.2. Problem 

I och med att det empiriska materialet ibland varit bristfälligt innebär detta vissa 

svårigheter vad gäller att göra en rättvis bedömning av arbetet med Festmetoden. Det 

finns en viss risk för misstolkningar då informationen kring hur varje fas har genomförts 

har hämtats från olika slags material. En stor del av det material som legat till grund för 

uppsatsens resultat har dessutom innehållit mycket information som berört andra frågor 

än Festmetoden. Detta har lett till att specifik och konkret information i vissa fall har varit 

svår att urskilja. Detta har, samt att vissa dokument är tidsmässigt gamla, lett till en viss 

osäkerhet kring huruvida informationen kan anses vara gällande för Festmetoden. En 

sådan osäkerhet påverkar framförallt uppsatsens reliabilitet, då mätinstrumentet ofta 

består av tolkning. Avsikten med uppsatsen är att exemplifiera social marknadsföring och 

därmed görs inga anspråk på att uppsatsen är generaliserande för varken social 

marknadsföring i allmänhet eller för Alkoholkommitténs arbete. 

 

1.5. Disposition 

I följande kapitel presenteras bakgrunden till Festmetoden. I kapitel 3 följer en 

beskrivning av uppsatsens teoretiska ram som grundar sig på framförallt teorier kring 

social marknadsföring. Resultat och analys är sammanvävda i kapitel 4, där kampanjen 

Festmetoden beskrivs och relateras till den teoretiska ramen. Sist, i kapitel 5, diskuteras 

frågeställningarnas svar. 



 9

2. Bakgrund 

2.1. Tidigare preventionsinsatser 

Att begränsa alkoholens negativa effekter har länge varit en viktig folkhälsofråga och en 

naturlig del av Sveriges arbete med att trygga välfärden. En viktig fråga inom 

alkoholpolitiken har länge varit att begränsa tillgången till alkohol. De viktigaste 

restriktiva åtgärderna för detta har varit att föra en aktiv prispolitik, det vill säga att 

alkoholen beskattas så pass högt att det leder till ett visst köpmotstånd, samt att låta all 

alkoholförsäljning ske via Systembolaget. Andra begränsande åtgärder har varit 

åldersgränser, kriminalisering av svartsprit samt reglering av folkölsförsäljning i butiker 

och alkoholförsäljning på restauranger. För att restriktiviteten ska vara effektiv är ett 

folkligt stöd grundläggande. Därför har de restriktiva inslagen kombinerats med både 

nationella och lokala informations- och opinionsbildningsinsatser, som länge varit en 

viktig del av det förebyggande arbetet. Kommunikationsinsatserna har oftast inriktas på 

att informera om riskerna med alkohol.16 

 

2.1.1. Preventionsinsatsers effektivitet 

Huruvida förebyggande arbete är effektivt eller inte finns det begränsad kunskap om, få 

preventiva insatser har blivit föremål för vetenskapliga studier. Sven Andréasson, 

forskare vid Statens Folkhälsoinstitut, menar dock att preventionsprogram kan fungera.17 

 

2.1.2. Informationskampanjers effektivitet 

Informationskampanjer kan genom dagordningsfunktionen (agenda-setting) öka 

medvetenheten om ett visst problem och stimulera till interpersonell kommunikation. 

Dock kan sådana kampanjer sällan åstadkomma långsiktiga förändringar i människors 

attityder eller beteenden. Information och utbildning är ofta svaga medel för att lösa 

                                                 
16 Regeringskansliet 2001 
17 Andréasson 2002 
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sociala problem, men i kombination med andra medel och aktiviteter kan det bidra till att 

komma tillrätta med sådana problem.18 

 

2.2. Alkoholforskning 

Alkohol är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. Vårt bruk av alkohol är en av de 

viktigaste orsakerna bakom sjukdomar, social utslagning, våld, olyckor, 

funktionsnedsättningar och för tidig död. WHO (World Health Organisation) Global 

Burden of Disease 2000 Study har visat att alkohol står för cirka 10 procent av den totala 

sjukdomsbördan och 5 procent av det totala antalet förlorade levnadsår i västvärlden.19  

WHO har även rankat alkoholkonsumtionen som den näst största hälsorisken i Europa.20 

Under 1990-talet genomfördes i Sverige en studie, Alcohol-related mortality in Sweden, 

som visade att en fjärdedel av alla dödsfall i åldersgruppen 20-49 år och 10.5 procent av 

alla dödsfall bland personer under 70 år var alkoholrelaterade.21 I och med en ökande 

internationalisering, globalisering och Sveriges medlemskap i EU och den efterföljande 

fria införseln av alkohol för privatpersoner har medfört att gamla metoder för att begränsa 

konsumtionen och hålla skadorna nere har minskat i betydelse. Sedan inträdet har 

alkoholkonsumtionen, både genom införsel och genom inköp i Sverige, ökat kraftigt.22 

Även om det inte går att utläsa några ökade alkoholrelaterade skador så är situationen 

oroande eftersom det finns ett samband mellan den totala konsumtionen och medicinska 

och sociala skadeverkningar. Förklaringen kan bland annat ligga i att skador kan uppträda 

först efter ett antal år eller att den ökade alkoholkonsumtionen beror på ett ökat 

vardagsdrickande, vilket inte behöver leda till omedelbara skador eller problem.23  

 

Ungdomars alkoholvanor har förändrats sedan 1980-talet, idag dricker ungdomar mer och 

berusar sig oftare och alkoholdebuten har sjunkit till cirka 13,5 år. Det är dessutom 

                                                 
18 Jarlbro 2004 
19 Regeringskansliet 2001 
20 Statens Folkhälsoinstitut 2005 
21 Regeringskansliet 2001 
22 Statens Folkhälsoinstitut 2005 
23 Alkoholkommittén 2003 
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sannolikt att ungdomars tillgång till alkohol kommer att öka i och med en ökad 

gränshandel.24   

 

2.3. Alkoholkommittén 

I och med den förändrade alkoholsituationen i Sverige lämnade regeringen år 2001 en 

proposition, Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador till riksdagen. 

Enligt handlingsplanen är målet med samhällets alkoholpolitik att minska alkoholens 

medicinska och sociala skadeverkningar.25 Med denna handlingsplan som grund 

inrättades den 15 mars 2001 en kommitté, Alkoholkommittén, med uppdrag att samordna 

insatserna på nationell nivå för att förebygga alkoholskador26. Handlingsplanens 

ursprungliga period sträcker sig till och med år 2005, men det har senare beslutats att 

Alkoholkommittén har fått förlängning av sitt förordnande längst till och med 31 

december, 2007.27 Kommittén är knuten till Socialdepartementet och är sammansatt av 

representanter från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), 

Kommunförbundet, Kriminalvårdsstyrelsen, Landstingsförbundet, Länsstyrelserna, 

Riksförsäkringsverket, Rikspolisstyrelsen, Skolverket, Socialdepartementet, 

Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut, Statens Institutionsstyrelse, Tullverket, 

Ungdomsstyrelsen och Vägverket. Även en särskild referensgrupp bestående av 

ungdomar ska knytas till kommittén för att aktivt involvera ungdomar och ge dem en 

möjlighet till inflytande.28 

 

Alkoholkommittén ska, enligt beslutet, i vissa delar svara för genomförandet av 

handlingsplanen, svara för information och opinionsbildning nationellt och att genomföra 

seminarier, konferensserier etc. De ska även samverka med berörda myndigheter, 

kommuner, landsting, intresseorganisationer, ideella föreningar, folkrörelser, 

branschorganisationer, företag, m.fl. kring bruk av alkohol, dess risker och 

skadeverkningar. 550 miljoner kronor avsattes i statsbudgeten under 2001-2003 för 
                                                 
24 Alkoholkommittén 2003 
25 Regeringskansliet 2000 
26 Alkoholkommittén 2001 
27 Marino Wallsten 2005 
28 Regeringskansliet 2001  
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handlingsplanens genomförande. Utgångspunkten för kommitténs arbete är de särskilt 

prioriterade delmålen enligt handlingsplanen: 

 

- ingen alkohol skall förekomma i trafiken, på arbetsplatser 

eller under graviditeten 

- åstadkomma en alkoholfri uppväxt 

- skjuta upp alkoholdebuten  

- minska berusningsdrickandet 

- åstadkomma fler alkoholfria miljöer 

- undanröja den illegala alkoholhanteringen 

 

I Alkoholkommitténs Verksamhetsplan 2004 beskrivs de nationella 

informationsinsatsernas mål och syfte: 

 

”Alkoholkommittén ska öka kunskapen hos allmänheten om individuella 
och generella risknivåer samt öka insikten om betydelsen av att minska 
berusningsdrickandet och skjuta upp alkoholdebuten. Vidare ska 
alkoholkommittén bidra till att befästa och förstärka de negativa 
attityderna mot alkohol i trafiken, på arbetsplatser och under graviditeten 
samt stärka den negativa inställningen till att tillverka, köpa och dricka 
svartsprit. Insatserna ska stimulera och kopplas ihop med det lokala 
förebyggande arbetet. 
 
Alkoholkommittén ska genom nationella informationsinsatser och 
opinionsbildning verka för att frågan om alkoholens risker och negativa 
konsekvenser för individ och samhälle finns högt på den politiska, 
mediala och personliga agendan.”29 
 

Där beskrivs också de målgrupper som Alkoholkommittén ska arbeta mot och hur dessa 

ska nås. En utav målgrupperna är unga vuxna, 18-25 år, där syftet är att öka kunskapen 

om individuella risknivåer vid alkoholkonsumtion samt att minska berusningsdrickande, 

ett riskbeteende som är aktuell främst i denna grupp.30 En kampanj som riktats framförallt 

mot unga vuxna är Festmetoden, som är en del av en nationell informationssatsning på tre 

år. En annan stor kampanj, som Festmetoden är en utveckling av, är Alkoholprofilen. 
                                                 
29 Alkoholkommittén 2003:18 
30 Alkoholkommittén 2003 
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Alkoholprofilen är ett individuellt webbaserat testinstrument där mottagarna kan testa sin 

alkoholkonsumtion och som tidigare marknadsförts genom TV-reklamer och 

webbannonser. 

 

2.4. Festmetoden 

Alkoholkommitténs senaste stora nationella informationsinsats är Festmetoden som 

startade den 7 november 2005. Festmetoden ska ge målgruppen unga vuxna kunskap om 

vad som händer i kroppen när de dricker för mycket. Målgruppen ska även förses med 

praktiska tips om hur de kan dricka mindre. Festmetoden består av flera olika delar, bland 

annat en 30 minuter lång DVD-film (se bilaga 1) och en hemsida (se bilaga 2) med ett 

förväntningstest och annan information.31 

 

På den nya hemsidan www.festmetoden.se (tillgänglig från den 7 november 2005) finns 

information och kunskap relaterat till berusningsdrickande, men även andra ämnen som 

berör alkoholens konsekvenser. På hemsidan finns även ett förväntningstest som 

Alkoholkommittén tagit fram, detta ska tydligt visa att ju högre förväntningar mottagaren 

har på festkvällen desto större är risken att denne kommer att dricka för mycket. 

Kampanjens DVD-film kan beställas gratis från hemsidan och innehåller fakta, tips och 

intervjuer.32 

 

För att lansera filmen och hemsidan (där bland andra programledaren Erik Haag och 

komikerna Sascha och Fredrik Lindström medverkar) har det sänts två trailers, en på 60 

sekunder och en på 20 sekunder. Dessa visades på TV 3, ZTV, Kanal 5 och på MTV 

mellan 7 november och 27 november. För att ytterligare förstärka informationsinsatsen 

kommer det annonseras i dagspress (se bilaga 3), webbannonsering och annonsering 

utomhus i Stockholm, Göteborg och Malmö.33 

 

                                                 
31 Alkoholkommittén 2005b 
32 ibid 
33 ibid 
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3. Teoretisk ram 

3.1. Marknadsföring och marknadskommunikation 

För att nå ut med ett budskap, vare sig avsändaren är ett vinstintresserat företag, en ideell 

organisation eller en statlig myndighet, så är marknadsföring det bästa verktyget. 

Marknadsföring betyder att föra ut något till marknaden, men framgångsrik 

marknadsföring innebär också att kommunicera med och lyssna till marknaden. 

Marknadsförarens uppgift är bland annat att tolka ibland vaga och otydliga signaler som 

finns på marknaden för att sedan omvandla dem till nya idéer. Det är viktigt för alla 

företag och organisationer att kunna kommunicera med marknaden och hitta de rätta 

samtalsvägarna. Lyckad marknadskommunikation är nödvändig för framgångsrik 

marknadsföring. Företagets eller organisationens omvärld förändras ständigt, nya 

konkurrenter dyker upp, lagar kan ändras, trender kommer och går etc. Därför måste 

marknadsförare ständigt vara beredda på denna förändring och arbeta både metodiskt och 

planerat.34 

 

3.2. Social marknadsföring 

Strategierna för social marknadsföring skiljer sig inte så mycket åt från de inom 

kommersiell marknadsföring.35 Det är alltså i princip ingen skillnad mellan en 

kommersiell kampanj och en icke-kommersiell kampanj då båda syftar till att framkalla 

eller förhindra ett definierat beteende. I många fall är det endast motivet som skiljer de 

båda åt.36 Kotler nämner de tre största skillnaderna mellan social marknadsföring och 

kommersiell marknadsföring:  

 

- Inom social marknadsföring är målsättningen att sälja ett beteende, medan det i 

kommersiell marknadsföring är att sälja produkter eller tjänster. 

                                                 
34 Albertsson & Lundqvist 1997 
35 Kotler m.fl. 2002 
36 Palm 1994 
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- Inom kommersiell marknadsföring placeras produkten i relation till andra företags 

produkter som existerar på marknaden, medan konkurrensen inom social 

marknadsföring är publikens nuvarande beteende och fördelarna med det 

beteendet. 

- Den huvudsakliga vinsten i lyckade sociala marknadsföringskampanjer är 

individens, gruppens eller samhällets välstånd, medan vinsten i lyckade 

kommersiella marknadsföringskampanjer är aktieägarnas välstånd. 

 

3.3. Marknads- och kampanjplanering 

Planering handlar inte bara om att försöka styra den framtida verksamheten utan 

framförallt om att organisera alla aktiviteter inom organisationen. Planeringen måste inte 

bara vara av rationell karaktär utan kan även vara ”naturlig”, det vill säga att den bygger 

mer på erfarenheter och kontinuerlig utveckling. Tidigare var det vanligt att offentliga 

organisationer gjorde långsiktiga planer på upp till fem år, något som visat sig vara 

mindre effektivt då framtiden sällan är linjär och förändras ständigt. En alltför rationell 

planering kan skapa dålig flexibilitet och motverka kreativitet, därför måste planerna vara 

så flexibla att de är möjliga att ständigt omarbetas.37 Dock är det viktigt att vara noggrann 

med kampanjplaneringen då det är avgörande för kampanjens resultat. Mendelsohn 

menar att det är fel att beskylla mottagarna för en misslyckad kampanj, skulden ligger 

hos kampanjplanerarna.38 Nedan förklaras marknadsplanering och går in djupare på olika 

faser vid kampanjplanering. 

 

3.4. Marknadsplanen 

Marknadsplanen är den handlingsplan som styr ett företags eller en organisations 

marknadsföring39. Den bör göras utifrån ett helhetsperspektiv, då den ska fungera som en 

beskrivning av företagets/organisationens nulägesanalys, marknadsföringsmål, strategier, 

                                                 
37 Larsson 2001 
38 Windahl m.fl. 1993 
39 Albertsson & Lundqvist 1997 
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handlingsplan, och uppföljning. Syftet med en sådan plan är att analysera vilken roll 

företaget/organisationen har på marknaden, vad det är som ska uppnås och att all 

marknadsföring, oavsett dess form, ska ge en tydlig bild utav företaget/organisationen på 

marknaden. Organisationer bör ha en långsiktig marknadsstrategi att arbeta efter för att 

skapa en enhetlig bild.40 Att utveckla en marknadsplan är en process som ofta är lika 

viktig som den konkreta planen. Processen som leder fram till marknadsplanen bör börja 

med att göra en grundläggande analys av marknaden, konkurrens och företaget eller 

organisationen för att beskriva den nuvarande situationen. Därefter bör bland annat 

kortsiktiga och långsiktiga målsättningar, målgrupp, aktiviteter, budget och utvärdering 

identifieras.41 Det färdiga resultatet, marknadsplanen, ska fungera som utgångspunkt/mall 

för alla marknadsföringsaktiviteter inom organisationen. Det är viktigt att regelbundet 

följa upp marknadsaktiviteterna för att snabbt kunna definiera eventuella problem. Som 

tidigare nämnts förändras omvärlden kontinuerligt, det är därför viktigt att företaget 

regelbundet uppdaterar marknadsplanen för att modifiera den efter verkligheten.42 

 

3.5. Kampanjplanen 

I detta avsnitt beskrivs varje fas av kampanjprocessen, vad de innebär och vad som är av 

vikt för kampanjens framgång. Den nedan beskrivna planeringsprocessen är anpassad 

särskilt för social marknadsföring, men stora delar av de teoretiska utgångspunkterna är 

användbara även för kommersiell marknadsföring, då dessa som tidigare nämnts ofta inte 

skiljer sig nämnvärt. Det är viktigt att påpeka att processen inte bör ses som ett ”recept” 

för hur social marknadsföring måste gå till, utan snarare som en rekommendation. Varje 

fas kan bidra till kampanjens framgång, men det finns ingen idealisk kampanj som passar 

i alla situationer. Varje kampanj måste skräddarsys efter dess förutsättningar.43 

 

                                                 
40 Petersson 2002 
41 Albertsson & Lundqvist 1997 och Petersson 2002 
42 Petersson 2002 
43 Jarlbro 2004 
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3.5.1. Problemdefinition 

Första steget i kampanjarbetet är att definiera ett socialt tillstånd som ett socialt problem 

som kräver ingripande, det är utifrån denna definition som målen ska formuleras.44 

 

3.5.2. Syfte 

I detta tidiga skede av kampanjen bör relevant information sammanställas för att fungera 

som en grund vid definition av målgrupp, målsättningar, mål och strategier. Att klargöra 

kampanjens syfte är av vikt för att motivera dels projektets medarbetare och dels 

eventuella finansiärer. Redogörelsen av syftet ska beskriva den önskvärda, ultimata 

effekten av kampanjen. Syftet ska inte förväxlas med målsättning, vilken fokuserar på 

beteenden, det vill säga vad målgruppen önskas göra eller ha en tro på.45 

 

3.5.3. Nulägesanalys 

En analys av organisationens omgivning och dess situation i förhållande till marknaden är 

en viktig del av kampanjplaneringen. Detta för att ange organisationens utgångsläge som 

ska ligga till grund för alla beslut som ska fattas under arbetets gång. Det är viktigt att 

känna till hur marknaden är uppdelad och organisationens konkurrenskraft.46 Vanligtvis 

tillämpas den så kallade SWOT-analysen som innebär en granskning av den interna och 

externa omgivningen för att identifiera organisationens styrkor (S), svagheter (W), 

möjligheter (O) och hot (T). I denna fas är det också bra att granska och värdera tidigare, 

liknande satsningar.47  

 

Hot eller konkurrens i den sociala marknadsföringens omgivning består av andra 

beteenden än det som ska marknadsföras. Konkurrerande omständigheter bör identifieras 

                                                 
44 Jarlbro 2004 
45 Kotler m.fl. 2002 
46 Mårtenson & Svensson 1995 
47 Kotler m.fl. 2002 
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för att i senare skeden kunna välja rätt strategi, utforma rätt budskap etc. Sådana 

omständigheter kan vara: 

 

- Andra beteenden, nöjet och fördelarna med dessa, som målgruppen hellre har 

- Andra beteenden som målgruppen har på grund av lång vana 

- Starka budskap och avsändare som är motsägande det beteende som ska 

marknadsföras.48 

 

3.5.4. Målsättning och mål 

När ett problem har formulerats och analyserats måste realistiska målsättningar och mål 

sättas upp. Detta måste samordnas med organisationens övriga verksamhet, det är alltså 

viktigt att målsättningen är förankrad i dels affärsidén och dels i marknadsplanen.49 

Målsättningen för kampanjen förklarar vad det är mottagarna önskas göra eller ha en tro 

på (som tidigare nämnts inte bör förväxlas med kampanjens syfte). Kotler menar att den 

primära målsättningen för en social marknadsföringskampanj är att förändra ett beteende 

och därmed bör alla sådana kampanjer planeras och designas med ett specifikt beteende i 

tankarna. Beteendemålsättningar ska vara klara, enkla och görliga handlingar som 

målgruppen ska veta när de har slutfört. Ibland kan det förutom den primära 

målsättningen behövas ytterligare en eller två målsättningar. 50 

 

Efter att ha fastställt kampanjens målsättning bestäms målen som ska relateras till 

kampanjens syfte, målgrupp och tidsram. Dessa ska vara specifika, mätbara och 

realistiska för att de ska kunna följas upp och utvärderas.51 Den typen av mål som 

fokuseras på kommer att vara avgörande för fortsatta beslut som tas under 

kampanjplaneringen. Jarlbro nämner ett antal olika slags kommunikationsmål som kan 

användas beroende på vad det är sändaren vill uppnå. Sådana mål syftar till att förändra 

                                                 
48 Kotler m.fl. 2002 
49 Mårtenson & Svensson 1995 
50 Kotler m.fl. 2002 
51 ibid 
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mottagarens föreställningsvärld genom att påverka attityder, kunskaper, värderingar, 

normer etc. Några av dessa är: 

 

- Kunskapsmål 

Uttrycks för att informera mottagarna 

- Attitydmål 

Uttrycks för att förändra attityder till/en viss syn på något 

- Systemmål 

Uttrycks för att lösa ett samhällsproblem 

- Beteendemål 

Uttrycks för att få målgruppen att börja göra något de inte gör idag eller sluta göra 

något de gör idag 

 

Det gemensamma med alla slags mål i kampanjer är att de syftar till att uppnå någon 

slags effekt. Effekten är de följder kampanjen får och kan alltså vara både önskade eller 

oönskade, positiva eller negativa, det är därför viktigt att redan i det förberedande arbetet 

försöka förutse dessa och hur de ska kunna kontrolleras. Effekten ska inte förväxlas med 

effektiviteten som innebär hur väl målen har uppfyllts.52 

 

Om beteendeförändringen inte är ekonomiskt eller praktiskt möjlig att mäta kan andra 

alternativ övervägas, som till exempel att mäta kampanjmedvetenhet, reaktioner och/eller 

ökad kunskap.53  

 

3.5.5. Målgruppssegmentering och målgruppskännedom 

För att kunna förmedla rätt budskap och argument via rätt kanaler, kunna lokalisera de 

målgrupper som är särskilt viktiga att påverka samt utveckla rätt metod krävs det en 

realistisk och detaljerad bild av målgruppen54.  

                                                 
52 Jarlbro 2004 
53 Kotler m.fl. 2002 
54 Jarlbro 2004 
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Det första som måste göras är att segmentera marknaden.55 Segmentering handlar om att 

dela upp marknaden och att välja målgrupp eller målgrupper. Grunig menar att grundidén 

med segmentering är enkel:  

 

”Divide a population, market or audience into groups whose members 

are more like each other than members of other segments”56. 

 

Att segmentera marknaden kräver både förnuft och känsla, det handlar både om att tänka 

logiskt och om att ha fantasi. Albertsson & Lundqvist menar att segmentering kan ge 

olika resultat: Om inga större skillnader upptäcks mellan olika delmarknader kan hela 

marknaden behandlas som ett enda segment, något som idag är ovanligt och sällan lyckat. 

Om det finns flera klart avgränsade segment kan antingen fokus ligga på det segment som 

bäst lämpar sig, eller så bearbetas flera av dem, men på olika sätt vilket innebär att vända 

sig till olika målgrupper med olika produkter, kanaler, budskap etc.57 Kotler talar om 

segmentering på ett liknande sätt och menar att tre vanliga tillvägagångssätt är 

odifferentierad marknadsföring, där samma strategi används för alla segment, 

differentierad marknadsföring, då olika strategier används för olika segment och 

koncentrerad marknadsföring, där ett eller några få segment riktas in på med unika 

strategier.58 

 

Många har försökt ge svar på frågan om ”den perfekta segmenteringen”.59 Kotler & 

Andreasen beskriver den som möjligheten att studera varje enskild medlem av 

populationen och därefter utveckla en personlig marknadsförings- eller 

kommunikationsstrategi för varje medlem, något som dock mycket sällan är möjligt.60 

                                                 
55 Kotler m.fl. 2002 
56 Grunig 1989:202 
57 Albertsson & Lundqvist 1997 
58 Kotler m.fl. 2002 
59 Albertsson & Lundqvist 1997 
60 Grunig 1989 
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Albertsson & Lundqvist menar att segmentet ska var mätbart, det ska vara möjligt att 

kommunicera till den och det ska vara tillräckligt stort för att ge lönsamhet.61  

 

För att beskriva och dela upp konsumentmarknaden kan traditionella variabler, det vill 

säga demografiska och/eller psykografiska, användas. Den demografiska indelningen 

görs utifrån bland annat kön och ålder, den psykografiska görs utifrån kunskaper, 

värderingar, attityder, normer. Den vanligaste målgruppsindelningen, den demografiska, 

bygger på att människor som är lika i demografiskt avseende också är lika i psykografiskt 

avseende.62 Det bör dock tas i beaktning att trots att människor till exempel är av samma 

kön inte nödvändigtvis är en homogen grupp och därför måste alltid de psykografiska 

faktorerna också tas hänsyn till.63 

 

För att förstå målgruppens nuvarande beteende, kunskaper och attityder bör den 

analyseras, detta måste göras med ett vetenskapligt förhållningssätt och inte bara på 

intuition.64 Palm benämner denna fas som en beskrivning av det mentala utgångsläget 

hos målgruppen. Med det mentala utgångsläget menar Palm mottagarnas 

föreställningsvärld, det vill säga attityder, normer, värderingar, kunskaper etc. till olika 

tankeobjekt som exempelvis bilbälte, kondom och alkohol. Det är alltså det mentala 

utgångsläget som sändaren av en kampanj på ett eller annat sätt vill förändra för att i sin 

tur förändra (eller skapa) ett beteende, och det är innehållet i exempelvis en annons som 

är medlet för att göra detta. Påverkan blir mer effektiv om sändaren tolkar mottagarens 

verklighetsuppfattning rätt och ju mer exakt och detaljerad beskrivning av utgångsläget 

desto större möjligheter att välja rätt budskap, kanaler etc. och därmed större möjligheter 

att uppnå målen.65 

 

                                                 
61 Albertsson & Lundqvist 1997 
62 Palm 1994 
63 Jarlbro 2004 
64 ibid 
65 Palm 1994 
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Det finns en stor mängd undersökningstyper som kan användas för att få ökad kunskap 

om målgruppen66. Palm ger förslag på två tillvägagångssätt: gruppenkäter och 

intervjuer.67  

 

Kotler nämner ytterligare metoder, bland annat surveys, för att ta reda på vad som skiljer 

grupper från varandra, motiv till vissa beteenden eller attityder, kunskaper i en viss fråga 

etc. Genom att lyssna på mottagarna kan bland annat dessa slutsatser dras: 

 

- en eller flera av de valda segmenten tas bort eller prioriteras lägre 

- målsättningen kan behöva klargöras eller ändras 

- målet kan behöva omdefinieras och/eller utökas eller minskas 68  

 

3.5.6. Strategi 

Precis som övriga faser ska utvecklandet av strategier utgå ifrån kampanjens 

övergripande syfte, målsättning och målgrupp. 

De fyra P:na 

I den här fasen bestäms vilka olika strategier som ska integreras för att målgruppen ska 

tilltalas av budskapet.69 Ett vanligt tillvägagångssätt inom traditionell marknadsföring är 

modellen De fyra P:na, som står för Produkt, Plats, Pris och Påverkan, men kan även 

tillämpas inom social marknadsföring. 

 

Produkten är vad som ska säljas och kan vara en sak, en idé eller en tjänst. I en social 

marknadsföringskampanj är produkten alltså det önskvärda beteendet och de fördelar som 

mottagarna ska associera med detta beteende. Det kan även vara klokt att inkludera 

påtagliga, fysiska objekt eller tjänster för att underlätta målgruppens beteendeförändring. 

Det kan exempelvis vara försäljning av alkotest i en kampanj som syftar till att minska 

                                                 
66 Mårtenson & Svensson 1995 
67 Palm 1994 
68 Kotler m.fl. 2002 
69 ibid 
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rattfylleri eller distribution av kondomer vid en kampanj för ”safe sex”. I det här steget 

måste beslut tas kring vilka potentiella fördelar som ska betonas, huruvida nya produkter 

eller tjänster behöver utvecklas etc. Beslut som fattas här kommer att påverka produktens 

positionering i målgruppens medvetande, hur de tänker och känner för det föreslagna 

beteendet. Det är därför viktigt att planera noggrant på basis av målgruppsanalysen såväl 

som analysen av konkurrerande beteenden.70 

 

Priset är vad mottagaren betalar för utbytet av en vara eller tjänst. Inom social 

marknadsföring är ”priset” ofta en fråga om tid, energi, psykologiska risker och förluster, 

psykiskt obehag eller förlust av glädje och välbehag. ”Kostnaden” är alltså vad 

mottagaren upplever att de behöver offra för att anta det nya, av sändaren önskade, 

beteendet. Marknadsförarens uppgift är därför att övertyga målgruppen om att fördelarna 

med beteendet som erbjuds är lika med eller bättre än kostnaden, det som måste offras för 

att anta beteendet. En djupanalys av förväntade fördelar och kostnader hos de önskade 

såväl som de konkurrerande beteendena är nyckeln till att stärka sin position och 

framställa det önskade beteendet mer attraktivt. McKenzie-Mohr & Smith menar att det 

finns fyra taktiker för detta: 

 

- öka fördelarna med det önskade beteendet 

- minska kostnaderna med det önskade beteendet 

- minska fördelarna med det konkurrerande beteendet 

- öka kostnaderna med det konkurrerande beteendet71 

 

Plats är ofta, i kommersiell marknadsföring, distributionskanalen medan plats i social 

marknadsföring innebär vart och när målgruppen ska utöva det önskade beteendet och 

införskaffa den påtagliga produkten som eventuellt relaterats till kampanjen. Då 

platsstrategin utvecklas är det viktigt att göra produkten så lättillgänglig som möjligt för 

målgruppen. Det är viktigt att ”vara där” när beslut ska tas och göra ett visst beteende 
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mer bekvämt än det konkurrerande beteendet. Valen ska fokusera på de mest effektiva 

och kostnadseffektiva valmöjligheterna.72  

 

Promotion omfattar de kommunikativa och övertalande aktiviteterna som används dels 

för att skapa uppmärksamhet och medvetenhet om erbjudandet hos mottagarna, och dels 

för att övertyga målgruppen om att de kommer få uppleva fördelarna med beteendet och 

därmed inspireras till handling.73 Detta innebär att aktivt nå ut till rätt målgrupp, med rätt 

budskap, vid rätt tidpunkt för att uppnå de rätta effekterna.74 Att utveckla en 

promotionstrategi innefattar två huvudkomponenter: budskap och media. Budskapet är 

vad som ska sägas, varför det ska sägas och hur det ska sägas (behandlas mer i avsnitt 

3.5.9). Media är vart det ska sägas, när det ska sägas och av vem (utvecklas vidare i 

avsnitt 3.5.7 och 3.5.8).75 

Övertalningsstrategier 

För att välja rätt övertalningsstrategi och övertalningstaktik måste en beskrivning av 

mottagarens mentala utgångsläge och föreställningsvärld ligga till grund. Övertalning kan 

ske på tre olika nivåer, Palm benämner dessa som: deskriptiv, taktisk och strategisk nivå. 

På den deskriptiva nivån finns främst klassisk och modern retorik. Den taktiska nivån 

innebär övertalningsgrepp på en allmän nivå oberoende av situation och målgrupp. 

Sådana allmänna anvisningar är bland annat dessa: 

 

- Strukturerat innehåll är bättre än ostrukturerat 

- Starkaste argumenten ska ligga i början eller slutet 

- Optimal repetition, cirka fem gånger, är effektivare än ingen eller överdriven 

repetition.   

- Belagda påståenden är bättre än obelagda 

- Innehållet är effektivare om det följer logiska slutledningsregler 
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På den strategiska, övergripande nivån tas beslut som grundar sig på mål, målgrupp och 

utgångsläget, och syftar till att uppnå ett bestämt mål. Strategin dominerar över taktiken, 

vilket innebär att de taktiska besluten tas först efter strategin har fastställts. Exempelvis 

kan ett strategiskt val vara att efter en målgruppsanalys bestämma mediekanal, de 

taktiska valen rör då beslut om vilka program, när etc.76 

 

Palm talar om två viktiga komponenter när det gäller övertalningsstrategier, dessa är 

graden av involvering och informationsbearbetning. Involvering betyder individens 

relation till vissa tankeobjekt i föreställningsvärlden, sådana objekt kan exempelvis vara 

varumärken, ståndpunkt i en viss fråga eller ett budskap. Beroende på individens grad av 

involvering i ett visst ämne bearbetas informationen på olika sätt. En hög 

involveringsgrad är att föredra då mottagarens beredskap att ta till sig informationen då är 

hög, men en låg involveringsgrad kan också vara fördelaktig eftersom mottagaren då är 

okritisk och accepterar budskapet utan att skapa motargument. Att växla mellan de båda 

strategierna kan också vara lönsamt. Marknadsföringen av blodgivning är ett sådant 

exempel. Dels vädjar sändaren till mottagarens medmänsklighet och osjälviskhet 

(höginvolveringsstrategi), dels framställs blodgivning som en rutinhandling genom att 

exempelvis blodbussar stannar på arbetsplatsen (låginvolveringsstrategi). Petty och 

Cacioppo menar att då involveringsgraden är låg hos mottagaren spelar argumentationen 

i budskapet mindre roll. Den attitydförändring som eventuellt blir följden av kampanjen 

grundas istället på faktorer som: 

 

- antalet argument i budskapet 

- att göra ett gott intryck genom att demonstrera ”rätt” attityd 

- klassisk betingning 

- sändarens expertis och attraktivitet (diskuteras i avsnitt 3.5.7) 

- mottagarens sinnestillstånd vid mottagandet av budskapet 

 

Vidare talar Palm om olika arter av involvering, bland annat beslutsinvolvering. Hög 

beslutsinvolvering, det vill säga beslut som framställs som viktiga, kan få mottagaren att 
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förena beslutet med risken att göra att felaktigt val. Därför kan det leda till att beslutet 

skjuts upp eller förkastas. Låg beslutsinvolvering innebär att beslutet framstår som 

mindre viktigt. Skillnaden mellan att ”göra” eller ”inte göra” är liten och den mentala 

kostnaden för att anta det rekommenderade beteendet är mindre än att analysera och 

förkasta förslaget eftersom ett felaktigt beslut inte förenas med någon risk. Detta leder till 

att handlingsutlösande beslut fattas direkt.77  

 

Olika grader av involvering kräver olika strategier för att mottagaren ska påverkas av 

budskapet78. I retoriken talas det om tre byggstenar som är nödvändiga för övertygande 

kommunikation, logos, ethos och pathos79. Är nivån av informationsbearbetningen hög, 

det vill säga att mottagaren noggrant, medvetet och rationellt bearbetar sändarens 

budskap, är logos (övertalning som bygger på sakargument) effektivare än i andra 

situationer80. Logos används för att vädja till mottagarnas förnuft och kritiska omdöme 

genom att upplysa, informera och undervisa. Då mottagarna får fundera över märkliga 

bilder, slogans eller gåtor känner de sig intelligenta och ”invigda” efter att de löst gåtan.81 

Är nivån av informationsbearbetning låg ökar istället betydelsen av ethos och pathos. 

Ethos kan definieras som sådana egenskaper en sändare tillskriver sig själv för att vinna 

mottagarnas intresse och förtroende. Sådana argument kan bygga dels på att goda, vackra 

framgångsrika människor har det beteendet som ska ”säljas”, och dels på att sändaren 

uppmanar mottagarna till ett visst beteende som kommer att få dem att framstå som goda 

människor.82 Då människor i medier bedöms görs detta nästan uteslutande på deras yttre, 

hur de rör sig och ser ut, vilka åsikter de har och hur de uttrycker sig. Ethos handlar om 

trovärdighet, en person med stark ethos har en personlighet som passar i situationen men 

behöver inte nödvändigtvis vara trovärdig i andra situationer (vidare resonemang kring 

sändare förs i avsnitt 3.5.7).83  
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Med pathos byggs argumenten på känslor, till exempel hänvisningar till rättvisa, vänskap, 

lust eller olust. Sådana argument används för att mottagarna ska associera ett visst 

beteende med ett visst känslotillstånd, positivt eller negativt.84 Pathos hänger också 

samman med de mänskliga behoven och då lösningar på problem erbjuds (till exempel 

hur mottagarna kan bli vackrare, säkrare och sexigare) kan hopp väckas.  

 

Larsson liksom Palm talar om olika typer kommunikationsinnehåll, vad-, varför- och 

hur-information. Vad-information är saklig, rationell och kunskapsrelaterad. Varför-

information är argumenterande och värderingsrelaterad. Hur-information talar om för 

mottagaren hur denne ska gå tillväga (exempelvis hur ett erbjudande av en cigarett 

avböjs). Om målsättningen är att förändra ett beteende menar Larsson att 

kommunikationsinnehållet till största del bör bestå av hur-information.85 

Klyftan mellan kunskap och beteende 

Enligt Larsson och Palm har tidigare hälsoinformationsprojekt visat att många 

informationsinsatser kan leda till förbättrade kunskaper och förändrade attityder, men att 

få verkligen har effekter på individers beteenden86. En individs attityd till ett objekt säger 

lite om individens beteende gentemot objektet ifråga. Secord & Backman menar att 

attityd består av tre dimensioner; den emotionella, som fokuserar på hur individen känner 

för ett objekt; den kognitiva, som avslöjar vilken kunskap individen har om objektet; den 

intentionella, som visar vilken sannolikhet individen har att handla som ett resultat av 

attityden till objektet.87 Liknande resonemang förs av Hornik som menar att ett centralt 

problem inom kommunikationskampanjer är att få människor att förstå budskapet, men 

än viktigare (och svårare) är att få dem att följa budskapet i praktiken och att faktiskt 

ändra sitt beteende.88  
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För att kommunikationen ska utlösa det önskade beteendet menar Jarlbro att den bör 

kännetecknas av dels ett enkelt innehåll och dels av att det levereras tids- och 

rumsmässigt så nära handlingen som möjligt89. Ytterligare ett sätt få en attitydförändring 

att leda till en beteendeförändring är som tidigare nämnts att eftersträva en låg 

involveringsgrad hos mottagarna. En sådan situation kan åstadkommas på fyra sätt: 

 

- Välja sådana situationer där det beslut som ska framkallas i sig är mer 

låginvolverande än andra. Exempelvis har val av diskmedel lägre 

involveringsgrad än husköp.  

- Dela upp ett höginvolveringsbeslut i flera låginvolveringsbeslut. Det är enklare 

för människor att ha kortsiktiga delmål och en tro på att en återgång till det gamla 

är möjlig. 

- Låta ett höginvolveringsbeslut föregås av flera låginvolveringsbeslut. Exempelvis 

tenderar människan att efter ha skänkt en liten summa pengar vara mer benägen 

att skänka en större summa nästa gång. På motsatt sätt kan begäran av en summa 

pengar (exempelvis 100 kr) verka mindre än vad den är om det föregåtts av en 

begäran på en större summa (exempelvis 1000 kr). 

- Att framställa ett beslut som låginvolverande snarare än höginvolverande. Med 

vad- och varför-information ökar beslutsinvolveringen och med hur-information 

minskar den.90 

Skrämselargumentering 

Många informationsinsatser leder till förbättrade kunskaper och attityder, men få uppnår 

effekter på mottagarnas beteenden. Reardon menar att en beteendeförändring först kan 

ske när mottagarna upplever exempelvis alkoholskador som ett verkligt hot. Dock kan för 

mycket skräck eller hot i ett budskap leda till förnekande, det vill säga att mottagaren inte 

tar del av budskapet alls, samtidigt som ett budskap som lindas in för mycket kan gå 

mottagarna spårlöst förbi.91  
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Skräckbudskap kan vara effektiva, men behöver dels kombineras och balanseras med 

andra budskap som ger individen en upplevd handlingskontroll och dels innehålla 

information om ett verkligt hot, målgruppens sårbarhet, målgruppens möjlighet att följa 

budskapets rekommendationer samt hur hotet faktiskt reduceras eller elimineras.92 

Dessutom, som tidigare nämnts, är det i skrämselargumentation bra att framställa beslut 

som mindre viktiga. Detta för att skapa en låg involveringsgrad hos mottagaren.93 

 

3.5.7. Val av sändare 

Jarlbro nämner tre olika typer av sändare, expertis, jämlike och kändis, som kan vara 

användbara.  

 

I många sociala marknadsföringskampanjer är sändaren någon form av expertis, men det 

är inte nödvändigtvis expertisen som förmedlar budskapet till målgruppen. Ibland kan det 

till och med finnas en risk med att låta exempelvis myndigheter vara den synliga 

sändaren, det vill säga förmedlaren av budskapet, särskilt om målgruppen är ungdomar då 

risken finns att budskapet förkastas av mottagarna.94 Det kan då vara mer lämpligt att 

använda en jämlike som sändare, det vill säga en sändare som besitter liknande 

egenskaper som målgruppen. Fördelen med detta är att jämliken förväntas ha kunskaper 

om målgruppens existerande normer, värderingar och attityder och kan därmed formulera 

budskap på rätt sätt. Det är dock viktigt att mottagarna verkligen upplever sig vara 

jämlika med sändaren.95 

 

Istället för att välja en sändare som är lik mottagarna kan en sändare som mottagarna ser 

upp till och beundrar vara effektivt. I kommersiell marknadsföringsteori betonas ofta 

vikten av att använda kändisar som sändare, men detta förekommer även i sociala 
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marknadsföringskampanjer. Det är då viktigt att kändisen passar med 

företagets/organisationens image och det budskap som ska förmedlas.96  

 

Sändaren ska alltid väljas i relation till hur målgruppen definierats såväl som de 

målsättningar och kommunikationsmål som tidigare formulerats.97 

 

3.5.8. Val av kanal 

Att bestämma när och var ett budskap ska framträda innebär att välja mellan en mängd 

olika mediekanaler och bestämma tidpunkt för lansering och sändning av 

kommunikationen. Det finns otaliga typer av kanaler att välja mellan, bland de vanligaste 

finns annonsering, tryckt material, skyltningar, personlig försäljning och populärmedia.98 

Mer specifika val måste också göras, till exempel beslut om vilken TV-kanal och 

program, vilken radiostation, vilken tidning och vart i tidningen etc.99 

 

Val av mediekanal ska göras på basis av flertalet aspekter, som sändare, budskapet, 

målgrupp, målsättningar och mål samt önskad räckvidd och frekvens för att uppnå dessa 

målsättningar och mål.100 Det viktigaste är att komma i kontakt med målgruppen. Medier 

har olika egenskaper och målgrupper använder olika medier olika mycket. Dessutom har 

olika medier olika grad av trovärdighet hos olika målgrupper, vilket måste tas hänsyn till 

vid val av kanal. Viktigt att tänka på är att alla kanaler har sina styrkor och 

begränsningar.101 Kampanjer kan dra mer nytta av att kombinera flera olika kanaler 

istället för endast en kanal. Hornik beskriver fördelarna med detta (egen översättning): 

 

- Det skapar färre motsägande budskap i omgivningen 

- Budskapet förmedlas från mer än en källa 

- Varje kanals egenskaper kan maximeras 
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- Varje kanal kan nå vissa mottagare som andra kanaler inte kan nå.102 

 

Palm och Windahl nämner åtta faktorer som bör tas hänsyn till vid val av kanal: 

 

- Räckvidd 

Hög räckvidd betyder att många individer har möjlighet att ta emot budskapet och 

kan vara en ändamålsenlig och kostnadseffektiv metod om sändaren vänder sig 

till stora och vagt preciserade målgrupper som exempelvis ”ungdomar”. Sådana 

medier är exempelvis TV, radio och stortavlor men även om mediet har hög 

räckvidd behöver det inte innebära att alla i målgruppen faktiskt har tagit del av 

budskapet. 

- Selektivitet 

Ett medium med hög selektivitet har förmågan att nå ut till den avsedda 

målgruppen. Exempelvis är direktreklam mer selektivt än annonsering i dagspress 

liksom annonsering i fackpress är mer selektivt än annonsering i kvällspress.  

- Snabbhet 

Egenskapen snabbhet innebär att snabbt kunna få ut ett budskap. Exempel på ett 

snabbt medium är framförallt radio.   

- Interaktivitet 

Med interaktivitet menas ett mediums förmåga till tvåvägskommunikation. 

Personlig kommunikation har den högsta graden av interaktivitet men nya medier 

som Internet är också interaktiva. 

- Uppmärksamhet 

Bildmedier, som exempelvis TV, har större förmåga att väcka mottagarnas 

uppmärksamhet än tryckta medier.  

- Verkningsgrad 

Med verkningsgrad menas ett mediums förmåga att åstadkomma effekt hos 

mottagarna. Personlig kommunikation är överlägsen andra medier när det gäller 

verkningsgrad.  
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- Återframkallningsmöjlighet 

Vissa budskap är inte relevanta vid de tillfällen då de förmedlas utan behöver 

kunna återframkallas vid senare tillfällen. Tryckta medier är i sådana 

sammanhang överlägsna bildmedier och personlig kommunikation. 

- Kontaktkostnad 

Medier med hög verkningsgrad och/eller hög selektivitet är dyra medan medier 

med låg verkningsgrad och låg selektivitet är billiga.103  

 

3.5.9. Budskapsstrategi och formulering 

När målsättning, mål, målgrupp och grundstrategi är utvecklat ska de faktiska budskapen 

formuleras. Dessa ska bland annat framhäva produktens, eller beteendets, fördelar och 

eventuella relaterade produkter. Som tidigare nämnts består utvecklandet av budskapet av 

att bestämma vad som ska sägas och hur det ska sägas.104  

 

Då budskapet, eller budskapen, ska formuleras måste detta utgå främst ifrån mottagarna 

och inte sändaren. Reeves menar att: ”Think of an ad not as what you put into it, but as 

what the consumer takes out of it”.105 Liknande resonemang förs av Jarlbro som 

poängterar att budskapet som sändaren vill sända och det som mottagaren faktiskt 

uppfattar bör skiljas på.106 De som arbetar med kampanjen (marknadschefer, 

projektledare, kreatörer etc.) skiljer sig ofta radikalt från målgruppen. Därför är den 

tidigare utförda målgruppsanalysen av stor vikt för denna fas.107 

 

Mårtenson & Svensson talar om två olika slags kreativa strategier vid skapandet av 

budskap: informativt inriktad eller imageinriktad. Det sätt som budskapen framförs på 

beror på vilken av dessa som valts. En informativt inriktad strategi talar om vilka fördelar 

organisationens produkt eller tjänst kan erbjuda. En imageinriktad strategi försöker 
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tillfredsställa sinnena, intellektet eller behovet av social samhörighet. Denna strategi 

används då produkten inte har några unika fördelar eller om målgruppen har andra motiv 

än rationella och funktionella, men kan även vara lämplig då hänsyn tas till vad 

målgruppen anser vara viktigt när de fattar sina beslut (exempelvis vad gäller status, 

utseende och trender).108 Liknande resonemang kring budskapsstrategier förs av Larsson 

som säger att budskap måste skapas utifrån målgruppens motivation (låg respektive hög) 

i relation till dess beteende (rationellt respektive emotionellt). Har mottagarna hög 

motivation kan budskapets innehåll vara av ”djup” karaktär, är motivationen låg kan det 

vara lämpligare med enklare information. Om målgruppens beteende är rationellt lämpar 

sig information med text snarare än när beteendet är emotionellt, då information med bild 

passar bättre.109 

 

Jarlbro diskuterar ett antal faktorer som bör reflekteras över när budskapet faktiskt ska 

formuleras, nämligen: 

 

- Enkelhet. Använd så få tekniska, vetenskapliga och byråkratiska termer som 

möjligt.  

- Konsistens. Undvik förvirrande diskussioner om vad som är farligt eller inte, eller 

hur mottagaren ska bete sig för att undvika ohälsa. 

- Huvudpoängen. Göm inte huvudpoängen bland mindre viktig information. 

- Budskapets ton. Val av positiv eller negativ ton påverkar huruvida människor vill 

följa de råd som ges.  

- Trovärdighet. Sändaren måste vara trovärdig och övertygande.  

- Målgruppens behov. Budskap ska innehålla information om vad som är viktigast 

för mottagaren, inte det som sändaren anser vara viktigast.110  

 

Det viktigaste när budskapet formuleras är dock att det grundar sig på kampanjens 

kommunikationsmål, det vill säga om syftet är att introducera ny kunskap, ändra attityder 

eller ändra beteenden.111 
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En stor del av denna fas utgörs av utvecklandet av den visuella kommunikationen. Detta 

behandlas vidare i avsnitt 3.6. 

 

3.5.10. Förtest av materialet  

Innan kampanjen ska lanseras bör allt material förtestas på individer tillhörande 

målgruppen. Detta för att undersöka dels om budskapet, eller budskapen, tilltalar 

målgruppen och dels om målgruppen tolkar budskapet på det sätt sändaren avser. Sådana 

förtester bör göras vid flera tillfällen för att upptäcka eventuella brister i 

budskapsutformningen och val av kanal så att dessa kan omarbetas tills materialet uppnår 

avsedd effekt hos målgruppen.112 

 

Metoderna som används då materialet ska förtestas är vanligtvis kvalitativa och två 

exempel på lämpliga sådana är personintervjuer och fokusgrupper. Ett annat alternativ är 

att låta en sakkunnig person granska materialet.113 

 

3.5.11. Utvärderings- och uppföljningsplan 

En del av planeringen är att utveckla en utvärderings- och uppföljningsplan. En sådan ska 

relateras till de mål som formulerats och ska svara på följande frågor:  

 

- Vad ska mätas?  

- Hur ska det mätas?  

- När ska det mätas? 

- Hur ska resultaten användas?114 
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Resultatet av en kampanj kan mätas genom process- och effektutvärderingar. I en 

processutvärdering mäts de aktiviteter som utförts och om dessa är rimliga i relation till 

projektets målsättning, mål och målgrupp. Enligt Jarlbro ska en processanalys svara på 

hur kampanjen har förankrats, hur människor har involverats i kampanjen, vilken 

kommunikation och interaktion som finns mellan de involverande samt vilka svagheter 

respektive styrkor som finns i kampanjen.115 Enligt Kotler ska ytterligare faktorer mätas: 

räckvidd och frekvens, medietäckning, materialets spridning och förändringar i policy 

och infrastruktur.116 

 

Med effektutvärderingar studeras resultatet av en kampanj, det vill säga om målen har 

uppnåtts. För att kunna se om det har skett en förändring ska effektresultaten jämföras 

med resultatet av målgruppsanalysen. De eventuella skillnaderna vid de två mättillfällena 

visar huruvida kampanjen varit effektiv och haft avsedd effekt på målgruppen. De 

variabler som mäts är kunskaper, attityder och beteende.117 Kotler benämner dessa som 

resultatmått och menar att sådana inkluderar: förändringar i beteende, beteendeavsikter, 

kunskap och tro, kampanjmedvetenhet, respons på kampanjelement och kundbelåtenhet. 

För att mäta dessa faktorer kan ett antal olika tekniker användas: 

 

- Kvantitativa tekniker (telefon, post, surveys) 

- Kvalitativa tekniker (fokusgrupper, informella intervjuer, berättande 

kommentarer) 

- Observationsforskning  

- Kontrollgrupper (i vilka resultat kontrolleras med en eller flera variabler) 

- Protokoll och databaser (interna och externa)  

 

Generellt sett används surveys vid effektutvärdering och protokoll eller databaser vid 

processutvärdering.118 De resultat som utvärderingen ger bör ligga till grund för 
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organisationens kommande projekt119. Utan sådana mätningar kan erfarenhet av vad som 

fungerar aldrig fås eftersom flertalet orsaker kan ligga till grund för att en kampanj lyckas 

eller inte.120 

 

3.5.12. Aktivitetsplan 

Att utveckla en plan för genomförandet av kampanjens alla aktiviteter är enligt Kotler det 

sista steget i marknadsplanering. Det innebär att omvandla strategier till handling. 

Aktivitetsplaner fungerar som ett kortfattat arbetsdokument som kan användas för att dela 

upp och spåra planerade insatser. Den används för att försäkra att det som avsetts att göra 

faktiskt görs, i tid och inom budgeten. Aktivitetsplanen ska kortfattat tala om följande: 

 

- Vad ska göras? 

- Vem ska vara ansvarig? 

- När ska det göras? 

- Hur mycket ska det kosta? 

 

Den ideala aktivitetsplanen identifierar aktiviteter under en period på två till tre år och är 

ofta presenterade i faser, oftast nedbrutna i år, månader eller till och med veckor.121 En 

enkel och vanlig variant av aktivitetsplanen talar om vad som ska göras och när det ska 

göras (se figur 1). 

 

Aktiviteter Jan  Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept 
Annonser X X X        
Radiospots  X X X      
TV-reklam   X X X X    
Direktreklam      X X   
Radiospots 2       X X X 
 
 
Figur 1 Exempel på hur en aktivitetsplan kan se ut. 
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3.6. Visuell kommunikation 

Det kreativa arbetet är ett centralt moment i all kommunikation. Ett visuellt budskap 

måste grundas på en bärande idé. Det är därför viktigt att hålla sig väl informerad om vad 

som händer i omvärlden då det kan ge nya och annorlunda uppslag. En bra idé har ofta en 

sammanhållande effekt. Några kännetecken på en sådan är exempelvis att den skapar 

omedelbar uppmärksamhet, den framkallar känslor, den ger mottagaren en aha-

upplevelse och den går att vidareutveckla samt användas om och om igen.122  

 

Petersson menar visserligen att reklam inte är en vetenskap utan en verksamhet som 

bygger på känsla, artisteri och intuition, men ger ändå några allmänna råd om vad en 

”bra” reklam kan vara: 

 

- Enkel. Rensa bort allt onödigt för att budskapet ska bli så tydligt som möjligt, 

ibland behövs inte ens någon rubrik för att mottagaren ändå ska förstå budskapet. 

- Äkta. Tala direkt till mottagarnas hjärta.  

- Realistisk. Realistisk reklam skapar förtroende och väcker känslor hos 

mottagarna. 

- Dramatisk. Genom dramatisk reklam kan mottagarna uppmanas att avstå, ändra 

eller anta ett beteende. 

- Aktuell. Snabb och aktuell kreativitet skapar bra reklam, till exempel genom att 

använda sig av aktuella händelser tagna ur verkligheten. 

- Humoristisk. Humor fungerar ofta i reklamsammanhang, dock har inte alla samma 

humor och därför bör försiktighet tas. 

- Återkommande. Bra reklam håller från år till år i både idé och utformning. 

- Aktiverande. Med exempelvis rabattkuponger hämtade från Internet aktiveras 

mottagaren, vilket är ett effektivt sätt att få denne att bli delaktig i 

kommunikationen. 

- Annorlunda. Reklam behöver inte bara bestå av exempelvis annonser.123 
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3.6.1. Form och innehåll 

Med form menas hur grafiska och visuella element, som rubriker och bilder, disponeras. 

Med innehåll avses vad de olika elementen har för betydelse. Formen hjälper mottagaren 

att hitta rätt och innehållet hjälper mottagaren att förstå. Det är sambandet, och 

växelverkan mellan dessa två, som får budskapet att nå fram. Formen måste anpassas 

efter innehållet och därför är det sällan lyckat att försöka pressa in innehållet i en 

förutbestämd form. Enkelhet skapar största möjlighet att nå fram, men en spännande idé, 

dramatik överraskningar, mänsklig värme eller humor måste tilläggas för att budskapet 

ska vara intressant. En effektiv form attraherar och orienterar mottagaren genom 

innehållet. Bergström menar att det finns fyra designprinciper för detta: kontrast, balans, 

rytm och linje.  

 

Kontrasten skapar en dynamisk och spännande form och är den viktigaste principen. 

Asymmetri och den så kallade tredjedelsindelningen (att dela in formatet i tredjedelar) 

skapar kontrast. Dessutom måste någonting av innehållet i formen vara dominant och 

framträda klart och tydligt mot det övriga. Det mänskliga ögat söker balans, därför måste 

de olika elementen balanseras i den visuella kommunikationen, en hel sida kan ”välta” 

om kraftfulla element placeras i det ena hörnet. Det vanligaste och enklaste sättet att 

uppnå balans är genom att använda symmetri, men även med asymmetri kan balans 

uppnås genom att elementen placeras på rätt sätt. Rytm är viktigt för att mottagaren ska 

kunna följa med i materialet. Rytm kan skapas genom att använda upprepningar av vissa 

likartade former, spännande växlingar mellan storlekar och riktningsförhållanden, mjuka 

och hårda former samt kalla och varma färger. Lika viktigt är dock variation, mottagaren 

får inte bli uttråkad och ska inte riktigt kunna förutsäga vad som ska hända. Med linje 

menas att rubriker, bilder och andra element placeras likartat i olika delar av 

materialet.124 

 

Vid all slags visuell kommunikation som ska känneteckna en organisation, produkt eller 

kampanj är det viktigt att tänka sig in i mottagarnas situation och för att budskapet ska 
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passa in bör det som ska förmedlas analyseras noga. Tre viktiga delar av den visuella 

kommunikationen är typografi, färg och ljud.125 

Typografi 

Att typografera innebär att välja typsnitt och ett passande arrangemang. I detta 

sammanhang är det dels viktigt att det typsnitt som väljs har god läsbarhet och dels att det 

passar in i sammanhanget.126 

Färg 

Färg ger starka upplevelser och olika färger förknippas med olika saker, exempelvis 

betyder blått ”kallt” och röd ”varmt” på vattenkranar. I andra sammanhang kan färg ha en 

symbolisk betydelse, rött associeras ofta till kärlek och passion, blått till längtan och 

vemod, grönt till ungdom och gult till glädje. Svart står ofta för sorg medan vitt står för 

renhet och oskuldsfullhet. Färgen är för formgivaren ett viktigt kommunikativt element 

som ska attrahera, skapa stämning, strukturera och fungera pedagogiskt. En färgbild 

attraherar mottagaren, grafik i starka färger, såväl som bakgrunder i färg, drar till sig 

uppmärksamhet. Färg kan effektivt skapa och förstärka stämningen. Lätta, glada färger i 

exempelvis rött och gult framkallar en upprymd stämning medan mörka färger signalerar 

något annat. En mörk bakgrund associeras med natt, en ljus med dag. För att strukturera 

innehållet i en kampanj och ge en känsla av översiktlighet och enhetlighet kan man 

utnyttja färger genom att använda dem på ett konsekvent sätt. Med hjälp av färger kan 

också vissa delar av innehållet förtydligas. Bergström talar om tre olika slags 

färgsammanställningar; viskande färger (som harmoniserar), talande färger (som står i 

kontrast till varandra) och skrikande färger (som står i mycket stark kontrast till 

varandra). Skrikande färger kan tillföra mycket till det visuella budskapet, men kan ge ett 

alltför skrikigt intryck.127 
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Ljud 

Ljudets främsta uppgift i visuell kommunikation är att förstärka, ena och strukturera. 

Ljudet berättar ständigt vad som händer för oss, och avsaknaden av ett förväntat ljud kan 

skapa dramatik. I exempelvis reklamfilmer skapar och förstärker ljudet stämning och 

upplevelse. Det kan ge perspektiv och hjälpa mottagarna att förstå vad bilden innehåller, 

dessutom kan bilden, med hjälp av ljudet, också bli mer realistisk. Ljudet kan binda ihop 

en berättelse eller hjälpa till att dela upp innehållet. Genom att använda sig av olika typer 

av ljud, exempelvis musik, för olika avsnitt är det möjligt att skapa olika stämningslägen i 

budskap.128 Musiken påverkar upplevelsen på många sätt. Generellt sett påverkar musik 

som målgruppen tycker om deras bild av sändaren. Om målgruppen befinner sig i en 

skön sinnestämning, skapad av musiken, överförs i viss mån de positiva tankarna till 

märket.129 Den emotionella kraften ligger i att mottagarna ofta har en personlig relation 

till viss musik.130 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel beskrivs kampanjen Festmetoden och sätts i relation till den teoretiska 

ramen. Resultatet bygger på material som kommer ifrån olika instanser inblandade i det 

alkoholförebyggande arbetet i Sverige. Materialet är också från olika tidpunkter, från år 

2000 och framåt. Detta urval beror på att vissa uppgifter saknats dels i 

Alkoholkommitténs egna material, och dels i de mer aktuella dokument som funnits 

tillgängliga. I och med detta har vissa antaganden gjorts, till exempel att äldre 

information ibland anses vara gällande fortfarande. Detta klargörs dock nedan vid de 

tillfällen sådana antaganden har gjorts. Även en viss tolkning har skett, exempelvis då 

informationen varit otydlig, vilket alltid medför en viss osäkerhet vad gäller både 

uppsatsens validitet och reliabilitet. Likaså förklaras detta i de fall då otydlighet i 

materialet har lett till en tolkning. 

 

4.1. Marknadsplan och kampanjplan 

Alkoholkommittén har inte utvecklat vare sig någon marknadsplan eller kampanjplan för 

Festmetoden, enligt den utformning som den teoretiska ramen beskriver. Förklaringen till 

detta kan vara att Festmetoden är planerad av Alkoholkommittén som i sin tur är tillsatt 

av regeringen på grund av ett redan identifierat socialt tillstånd. Detta kan tolkas som att 

bristen på kampanjplan beror på att stora delar av de processer som enligt teorin ska 

göras i kampanjplaneringen, redan har genomförts av andra instanser och därmed 

dokumenterats i tidigare handlingar.  

 

Vikten av en marknadsplan såväl som en kampanjplan betonas ofta i teorier om 

marknadsföring, Kotler och Jarlbro menar att det är en mycket viktigt och grundläggande 

del utav planeringen. En kampanjplan har som syfte att strukturera arbetet och ge 

konkreta riktlinjer för alla medarbetare, därför kan bristen av en sådan indikera att arbetet 

med Festmetoden varit ostrukturerat och att medarbetarna haft få riktlinjer att följa. Dock 



42 

har Alkoholkommittén utvecklat en verksamhetsplan131, vilket närmast motsvarar en 

marknadsplan, som ger en mängd anvisningar. I denna redogörs Alkoholkommitténs 

bakgrund, verksamhetsområden, grundläggande mål och målgrupper. Planen beskrivs 

som ”relativt konkret”, men att den också ska ge utrymme för viss flexibilitet då nya 

oplanerade insatser kan behöva initieras. Det nämns att Alkoholkommittén ska ha 

möjlighet att föra vissa omdisponeringar och omprioriteringar i planen. Detta visar att 

Alkoholkommittén är medvetna om vikten av att utveckla planer som är anpassningsbara 

efter en föränderlig omvärld.  

 

Då Alkoholkommittén inte har arbetat fram en ”riktig” kampanjplan, enligt de teorier 

uppsatsen utgår ifrån, finns inte kampanjens olika faser beskrivna var för sig. För att 

kunna göra en rättvis beskrivning av deras arbete hade en sådan plan varit önskvärd, då 

avsaknaden har inneburit vissa tveksamheter kring vad som egentligen har gjorts eller 

inte gjorts, när det i så fall har gjorts, av vem det har gjorts och hur det har gjorts. I och 

med det bristfälliga materialet kan en del faser inte beskrivas fullständigt. Denna 

bristfällighet kan bero på en eller flera, för författarna okända, orsaker: 

 

- Alkoholkommittén har bedrivit sin marknadsföring enligt andra riktlinjer än de 

som ges i den här uppsatsens teoretiska ram 

- Vissa faser, eller delar av dem, har inte alls genomförts 

- Tillvägagångssättet finns inte dokumenterat 

- Tillvägagångssättet finns inte dokumenterat på ett tillräcklig tydligt sätt 

- Dokumenten som beskriver tillvägagångssättet har inte varit tillgängliga för 

författarna 

 

4.1.1. Problemdefinition 

I och med de skadeverkningar som alkohol orsakar är problemet redan mer eller mindre 

självskrivet. Som tidigare nämnts i bakgrunden ligger detta sociala tillstånd till grund för 
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att Alkoholkommittén tillsatts och därmed att kampanjen Festmetoden utvecklats. 

Problemdefinitionen finns inte konkret uttryckt i vare sig Alkoholkommitténs eller 

Festmetodens handlingar. Ett realistiskt och troligt antagande är dock att problemet inte 

krävt en specifik definition då alkoholens skadeverkningar är ett samhälleligt och allmänt 

känt problem. 

 

4.1.2. Syfte 

Alkoholkommitténs mål och syfte med deras nationella informationsinsatser är (som även 

citeras i avsnitt 2.3): 

 
”Alkoholkommittén ska öka kunskapen hos allmänheten om individuella 
och generella risknivåer samt öka insikten om betydelsen av att minska 
berusningsdrickandet och skjuta upp alkoholdebuten. Vidare ska 
alkoholkommittén bidra till att befästa och förstärka de negativa 
attityderna mot alkohol i trafiken, på arbetsplatser och under graviditeten 
samt stärka den negativa inställningen till att tillverka, köpa och dricka 
svartsprit. Insatserna ska stimulera och kopplas ihop med det lokala 
förebyggande arbetet.  
 
Alkoholkommittén ska genom nationella informationsinsatser och 
opinionsbildning verka för att frågan om alkoholens risker och negativa 
konsekvenser för individ och samhälle finns högt på den politiska, 
mediala och personliga agendan.”132  

 

Citatet beskriver alltså syftet och målsättningen med Alkoholkommitténs samtliga 

nationella informationsinsatser, och inte den specifika kampanjen Festmetoden. Kotler 

menar att syfte och målsättning bör skiljas åt då syftet ska beskriva vad den önskade 

slutliga effekten är och målsättningen ska beskriva vad för beteende som önskas. Detta 

åtskiljande tycks dock vara en mindre betydelsefull del utav planeringsprocessen då båda 

ska fungera som en grund för resterande kampanjprocesser och motivera kampanjens 

medarbetare. I och med att Festmetodens specifika syfte inte finns formulerat så görs ett 

antagande om att det övergripande syftet även är gällande för Festmetoden. Detta tolkas 

som att Festmetodens medarbetare inte haft dokument, rörande enbart Festmetoden, att 
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utgå ifrån i kampanjens alla faser, vilket skulle kunna medföra en viss osäkerhet. Arbetet 

med Festmetoden har dock fungerat som ett nätverk, där Alkoholkommittén fungerat som 

ett nav. Genom kontinuerlig direktkontakt med alla inblandade parter har kommittén 

bibehållit kontrollen kampanjen igenom. I och med detta motiveras ändå medarbetarna 

och de ”hejdas” från att gå ifrån kampanjens huvudsakliga syfte.133 

 

4.1.3. Nulägesanalys 

Alkoholkommitténs, likt alla nykterhetsorganisationers, största konkurrens borde vara 

alkoholen och sådana beteenden som bidrar till dess skadeverkningar. Detta finns 

beskrivet på olika sätt på ett flertal ställen i det material resultatet grundas på, framförallt 

i Femtio miljoner åt fanders?. Det konkurrerande beteendet för Festmetoden borde vara 

att dricka sig berusad och att börja dricka i för tidig ålder. I Femtio miljoner åt fanders? 

går Kotlers beskrivning av den sociala marknadsföringens konkurrerande omständigheter 

att urskilja till viss del. I skriften nämns de positiva effekter alkoholen faktiskt kan ha och 

den roll alkoholen har i det svenska samhället, som en avkopplande och 

gemenskapsbildande faktor. Där beskrivs också den långa vanan av berusningsdrickande 

som funnits i Sverige sedan vikingatiden och att kontinentala influenser bidragit till ett 

allt vanligare vardagsdrickande.134 Motsägande budskap i omgivningen (det tredje av 

Kotlers konkurrerande omständigheter) förklaras i Verksamhetsplan 2004. Där 

konstateras att de kommersiella TV-kanalernas innehåll fylls med både redaktionellt 

material och reklaminslag där alkoholen står i fokus. Även i Femtio miljoner åt fanders? 

nämns ett motsägande budskap, nämligen att det i tidningarna går att läsa att rödvin i 

begränsad mängd kan minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.135  

 

Även andra aktuella, och kommande, alkoholförebyggande projekt i den externa 

omgivningen redogörs, bland annat Vägverkets informationssatsning (nykterhet i 

trafiken) och Folkölsprojektet (förstärkt tillsyn av samverkan mellan kommuner och 
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butiker). Alkoholkommittén har insikt om den begränsning som andra projekt kan skapa, 

men menar att andra informationsinsatser kan kompletteras genom ett samarbete, vilket 

Jarlbro anser vara en viktig del av kampanjarbetet.136 

 

4.1.4. Målsättning och mål 

Målsättningen och målet/målen med det alkoholförebyggande arbetet i Sverige beskrivs 

på ett flertal ställen i det empiriska materialet. Allt ifrån Sveriges alkoholpolitiska mål137 

till Festmetodens specifika målformulering (se nedan). Målsättningen med det 

alkoholförebyggande arbetet genom information och opinionsbildning är enligt 

handlingsplanen att bland annat få individer att ta större ansvar för sina alkoholvanor, 

budskapen ska främja måttfullhet138. De delmål som ska vara utgångspunkten för 

Alkoholkommitténs (som tidigare nämnts i kapitel 2) arbete är: 

 

- ingen alkohol skall förekomma i trafiken, på arbetsplatser 

eller under graviditeten 

- åstadkomma en alkoholfri uppväxt 

- skjuta upp alkoholdebuten  

- minska berusningsdrickandet 

- åstadkomma fler alkoholfria miljöer 

- undanröja den illegala alkoholhanteringen139 

 

Dessa gäller dock för hela Alkoholkommittén och inte enbart för Festmetoden, den 

särskilda målformuleringen för Festmetoden är:  

 
”att minska berusningsdrickandet genom att skjuta upp alkoholdebuten 
och minska fylledrickandet hos människor i många åldrar”140 
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Denna formulering är för abstrakt för att kunna kallas ”mål”, enligt den teoretiska 

definitionen och liknar snarare en ”målsättning”. Emellertid nämns ett antal mer konkreta 

mål i Femtio miljoner åt fanders?: 

 

År 2005 ska: 

- en majoritet av målgruppen känna till att man kan bli beroende av alkohol trots att 

man inte har några problem i övrigt 

- en majoritet av målgruppen känna till att risken att drabbas är individuell och 

delvis beror på arvsanlag 

- en majoritet av målgruppen känna till att det är bättre att dricka lite alkohol ofta 

än att supa sig full på helgerna 

- en majoritet av målgruppen känna till att det är den som har hög tolerans mot 

alkohol som löper störst risk att bli beroende av alkohol 

- en majoritet av målgruppen känna till hur alkoholproblem yttrar sig och hur man 

känner igen varningssignaler hos sig själv och andra 

- alkoholrisknivåer vara ett samtalsämne; i media, på krogen, i arbetslivet och i 

skolan 

- att prata om alkoholproblem med en kompis eller en kollega som man oroar sig 

för ska kännas mindre tabubelagt än idag 

- hundratusentals människor ha gjort en personlig alkoholprofil (Alkoholprofilen) 

på sig själva141 

 

Kotler menar att ett mål ska vara konkret och mätbart vilket är tveksamt om ovanstående 

formuleringar kan räknas som. (Vad menas med en majoritet? Hur ska exempelvis 

riskupplevelse och samtalsämne mätas?) Därmed är det inte sagt att kampanjens resultat 

skulle försämras på grund av mål med låg mätbarhet. Däremot kan en utvärdering av 

kampanjen försvåras i brist på konkreta för- och eftermått. 

 

I teorin är ett återkommande framhållande att varje fas bör grunda sig på de beslut som 

tagits i de tidigare faserna. Mårtensson & Svensson liksom Kotler påpekar att 
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målsättningar och mål ska relateras till kampanjens syfte och marknadsplan (som 

visserligen saknas i det här fallet). Alkoholkommittén har lyckats med detta, det finns en 

tydlig ”röd tråd” i arbetet. De mål som formulerats för både Alkoholkommittén och 

Festmetoden är lätta att relatera till alkoholpolitikens övergripande mål. 

 

4.1.5. Målgruppssegmentering och målgruppskännedom 

I Verksamhetsplan 2004 står det att huvudmålgruppen för de nationella 

informationsinsatserna är män och kvinnor i åldern 18-25 år. Detta förklaras med att 

alkoholkonsumtionen i den målgruppen är oroväckande hög, gruppen högkonsumenter i 

målgruppen ökar och fler unga riskerar att få alkoholproblem. Dessutom förklaras 

berusningsdrickandet som ett riskbeteende särskilt aktuellt bland 18-25-åringar.142 I 

Verksamheten 2005 klargörs det att män och kvinnor i åldern 20-24 år dricker mest, deras 

konsumtion är uppemot 50 % högre än genomsnittet för alla i åldern 16-80 år.143 Vilka 

undersökningsmetoder som legat till grund för målgruppssegmenteringen och hur den har 

gjorts framkommer inte tydligt i det empiriska materialet. Alkoholkommittén har dock ett 

samarbete med Sven Andréasson och Gunnar Ågren, forskare vid Statens 

Folkhälsoinstitut, Hans Bergman, forskare vid Karolinska institutet och Magnus Jonsson, 

Socialarbetare144, vilket tolkas som att den segmentering som gjorts har en vetenskaplig 

grund.  

 

Målgruppen för Festmetoden är samma segment som för de nationella 

informationsinsatserna. Palm talar om två sätt att segmentera marknaden på och menar att 

psykografiska faktorer bör tas hänsyn till. En sådan segmentering har inte gjorts utan hela 

gruppen män och kvinnor mellan 18-25 år utgör målgruppen. Den enda faktor som tagits 

hänsyn till är ålder, en mycket enkel demografisk segmentering, som i det här fallet tycks 

vara en realistisk och relevant indelning i relation till kampanjens syfte. 

 

                                                 
142 Alkoholkommittén 2003 
143 Alkoholkommittén 2005a 
144 Karin Rågsjö 2005 
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Jarlbro liksom Palm menar att målgruppen bör analyseras, för att få god kännedom om 

dess beteende, kunskaper och attityder (det mentala utgångsläget), och att detta måste 

göras med ett vetenskapligt förhållningssätt. Alkoholkommittén redovisar i Femtio 

miljoner åt fanders? att djupintervjuer med målgruppen har genomförts. Några andra 

forskningsmetoder beskrivs inte i det övriga empiriska materialet. Däremot nämns många 

fakta om målgruppens beteende, kunskaper och attityder, vilket leder till ett antagande 

om att djupintervjuerna (och eventuella övriga analysmetoder) ligger till grund för dessa 

fakta. 

 

I Verksamheten 2005 förklaras att unga män dricker för mycket och för ofta, att alkohol 

är en viktig del av livet för dem, vilket gör dem benägna att lyssna. Ett problem som 

identifieras i skriften är att unga kvinnor inte lyssnar då de inte tror att informationen 

angår dem.145 Femtio miljoner åt fanders? tar upp svenskarnas kunskaper i ämnet alkohol 

och dess skadeverkningar. Medvetenheten om alkoholens skador beskrivs som större i 

Sverige än någon annanstans i världen, men det uppmärksammas också att den 

individuella riskupplevelsen låg, att många inte vet om sin personliga, delvis biologiska, 

risk att drabbas av alkoholproblem. En förutsättning görs i skriften: att de flesta unga 

vuxna tror att alkoholproblem är något som bara drabbar andra. Målgruppen beskrivs 

som att de betraktar sig själva som starka individer och att de befinner sig i en fas där det 

finns fördomar om alkoholism. Alkoholkommittén förklarar att många fortfarande tror att 

alkohol är farligt för en viss sorts människor, de svaga, karaktärslösa och utsatta, men att 

alkoholproblem drabbar alla sorters människor även de starka, snygga och glada. Även de 

positiva sidorna med alkohol diskuteras, att många människor lever långa liv som alkohol 

är en trivsam del av, de flesta unga (och många äldre) skulle påstå att alkohol gör livet 

roligare. 

                                                 
145 Alkoholkommittén 2005a 



 49

4.1.6. Strategi 

Alkoholkommittén har utvecklat en strategi för de nationella informationsinsatserna som 

relaterar väl till syfte, målsättning och målgrupp. Även om de fyra P:na inte redogörs för 

som just ”de fyra P:na” har Alkoholkommittén tagit hänsyn till innebörden av dem.  

 

Produkten i Festmetoden är det önskvärda beteendet som marknadsförs, vilket enligt 

målsättningen är att minska berusningsdrickandet. Som Kotler nämner kan det vara bra 

att inkludera ett fysiskt objekt i produkten. Detta har Alkoholkommittén lyckats med 

genom att en gratis DVD-film har givits ut, i vilken det önskvärda beteendet har 

marknadsförts. 

 

Det pris som mottagarna måste betala, det vill säga vad de upplever att de behöver offra 

för att anta det önskade beteendet, står inte konkret beskrivet i det empiriska materialet. 

Däremot använder Alkoholkommittén en strategi som grundar sig på de taktiker som 

McKenzie-Mohr & Smith nämner. Både fördelar med det önskade beteendet och 

kostnader med det konkurrerande beteendet framhävs i Festmetodens kampanjmaterial. 

Det önskade beteendet framställs som att det endast krävs små justeringar i det nuvarande 

beteendet. Huruvida Alkoholkommittén kommit fram till denna strategi genom en 

djupanalys, som Kotler hävdar är nyckeln till att stärka sin position, eller genom 

exempelvis intuition tydliggörs inte. 

 

Även om platsen inte konkretiseras så görs ett antagande om att platsen är ”festen”. 

Kotler menar att då platsstrategin utvecklas är det viktigt att göra ”produkten” (det vill 

säga beteendet) så lättillgänglig som möjligt. Alkoholkommittén har lyckats med detta, 

det önskade beteendet är lätt att anta på platsen - festen.  

 

Då promotionstrategi inom social marknadsföring innebär val av media och budskap, 

behandlas detta i avsnitt 4.1.8 och 4.1.9. 

 

Palm menar att målgruppens mentala utgångsläge måste ligga till grund då 

övertalningsstrategin utvecklas. Som tidigare nämnts har Alkoholkommittén utvecklat en 
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strategi som relaterar väl till målgruppens aktuella utgångsläge. De talar till målgruppen 

på ett faktabaserat (i DVD-filmen berättar exempelvis en forskare om kroppens 

reaktioner på alkohol) men ändå underhållande och ”pekpinnebefriat” sätt, vilket Palm 

liksom Jarlbro menar är en lämplig strategi då beteenden ska marknadsföras. I Femtio 

miljoner åt fanders? förklaras detta val: ”Vi kan visa folk att vi att vi tänker prata om 

alkoholskador på ett nytt och pekpinnebefriat sätt – och vi kan öppna deras öron för den 

nya kunskap vi sedan kommer med.” Alkoholkommittén visar förståelse för att en ensam 

informationskampanj inte kan förändra beteendet, men att sådana satsningar kan bidra till 

förändring tillsammans med de övriga insatser som Alkoholkommittén arbetar med. 

 

Alkoholkommittén talar om olika mentala faser hos målgruppen som de vill påverka med 

de nationella informationsinsatserna, vilket Festmetoden är en del utav. I figur 2 nedan, 

som publicerats i Femtio miljoner åt fanders?, illustreras detta. 

 

 
Figur 2 Alkoholkommitténs beskrivning av mottagarnas mentala faser146 

                                                 
146 Alkoholkommittén 2002 
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Festmetoden är ett av de sista stegen i informationsarbetet och ingår i fas fyra, där den 

konkreta hur-informationen ska förmedlas. Alkoholkommittén är medvetna om att 

människor måste befinna i en fas där de är öppna för påverkan. Som Hornik menar räcker 

det inte att påverka kunskapen om, eller attityden till, något (i detta fall 

berusningsdrickande), kunskap och attityd måste också förvandlas till handling. Detta 

menar Larsson bäst uppnås genom just hur-information. Genomgående i Festmetoden 

förmedlas tre konkreta budskap (behandlas vidare i avsnitt 4.1.9) vilket får besluten att 

framstå som låginvolverande trots att det egentligen handlar om en stor del utav 

målgruppens liv och ett allvarligt problem i samhället. Alkoholkommittén belyser med 

Festmetoden både de positiva och de negativa sidorna av alkoholkonsumtion på ett 

lättsamt sätt. I DVD-filmen får tittaren följa några festande 18-25-åringar under en hel 

kväll, från förfest till efterfest. Med detta försöker Alkoholkommittén inte framställa 

alkoholkonsumtion som enbart något negativt, de har ju faktiskt roligt. Däremot framhävs 

de negativa sidorna också, bland annat genom en av tjejerna blir för full och bråkar med 

sin kompis som ”snott” hennes kille. Sådana situationer är för målgruppen bekanta och 

kan därför relatera till innehållet. Trots att besluten framställs som låginvolverande menar 

Alkoholkommittén att det är enklare att påverka individer som ”går omkring och funderar 

på sitt beteende”147, vilket tolkas som att ämnesområdet (alkoholkonsumtion) är 

höginvolverande i sig och därmed, enligt Palm, är mottagarens beredskap att ta till sig 

informationen hög. Denna växelverkan mellan låg och hög involveringsgrad menar Palm 

kan vara effektivt. 

 

Petersson menar att retorikens tre byggstenar är nödvändiga för övertygande 

kommunikation. Alkoholkommittén har använts sig utav alla tre genom att ”mixa” 

innehållet och, som tidigare nämnts, växla mellan faktabaserade och underhållande 

budskap.  

 

Liksom Jarlbro och Palm menar Alkoholkommittén att användandet av 

skrämselargumentering kan vara ineffektivt: ”Möten med för detta alkoholister och 

                                                 
147 TBWA 2005 



52 

detaljerade bilder av skrumplevrar skrämmer inte dem. För det upplevs som en sorts 

generell skräckpropaganda kring någonting som ändå bara drabbar folk med problem.”148  

 

4.1.7. Val av sändare 

Trots att sändaren (Alkoholkommittén) är en statlig kommitté, vilket kan uppfattas som 

en expertissändare, har de anpassat sändaren väl efter målgruppen. Hur dessa val har 

gjorts och vad de grundar sig på framgår dock inte i det empiriska materialet. Som Jarlbro 

påpekar kan det vara riskfyllt att låta sändaren vara en expertis, särskilt då målgruppen är 

ungdomar. Även om en del av Festmetoden består av expertisinformation, bland annat 

förmedlat av forskaren Kent Johnsson som sändare, har Alkoholkommittén utvecklat en 

sändarstrategi som dessutom grundar sig på jämlikar (festande unga vuxna) och kändisar 

(bland andra Erik Haag och Sahara Hotnights). Detta tyder på att Alkoholkommittén är 

medvetna om vikten av valet av sändare, hur målgruppen lättare ska kunna ta till sig 

budskapen och hur de kan förhindras från att förkasta budskapet på grund av sändaren. 

 

4.1.8. Val av kanal 

Det viktigaste när det gäller att välja kanal är som Jarlbro påpekar att komma i kontakt 

med målgruppen. Alkoholkommittén förklarar att: ”Vi måste naturligtvis söka upp dem 

där de finns: på universitet och högskolor, i arbetslivet, i barer och restauranger, på 

musikfestivaler, på körskolor, i försvaret, i föreningslivet, i Åre och på Ibiza.”149 De 

menar att det är nödvändigt att bygga sådana nätverk för att informationen ska nå fram 

till målgruppen, och inte stanna i en broschyr eller reklamfilm.150 

 

De kanaler som valts för att marknadsföra Festmetoden är, som tidigare nämnts, DVD-

filmen, TV-reklam för DVD-filmen, hemsidan samt pressannonsering. En sådan 

flerkanalskampanj menar Hornik liksom Jarlbro är fördelaktigt, då olika slags medier har 
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olika egenskaper som påverkar mottagarna olika. Som Kotler menar ska kanaler väljas på 

basis av bland annat budskap, målgrupp och önskad räckvidd och frekvens. Även om 

Alkoholkommittén inte har uttryckt en sådan grund till deras val av kanaler, tyder det 

ändå på att sådana faktorer har begrundats. TV och Internet är medier som unga vuxna är 

frekventa användare av. 

 
Huruvida sådana faktorer som Palm och Windahl menar bör tas hänsyn till vid val av 

kanal har begrundats vid Alkoholkommitténs val för Festmetoden framgår inte. Dock kan 

dessa ändå tillämpas i viss mån för analysen av Festmetoden: 

 

- Räckvidd  

Alkoholkommitténs val av TV, film och Internet som medium är anpassat till den 

målgrupp som unga vuxna utgör. Som påpekas i teorin är TV-reklam en 

kostnadseffektiv och ändamålsenlig metod om målgruppen är stor och ”vag”. I 

och med de olika kanalerna får kampanjen högre räckvidd. 

- Selektivitet  

Festmetodens kanaler har relativt låg selektivitet eftersom Alkoholkommittén inte 

når ut enbart till målgruppen utan till många fler genom TV-reklamerna och 

annonseringen. Däremot förmodas DVD-filmen höja selektiviteten i och med att 

den måste beställas av mottagarna själva. 

- Snabbhet  

Medierna som valts för Festmetoden är inte snabba, men kampanjen syfte är inte 

heller av den typ som kräver snabbhet. 

- Interaktivitet  

Alkoholkommittén har lyckats skapa relativt god interaktivitet framförallt genom 

hemsidan där mottagarna har möjlighet att bland annat göra självtester och ta del 

av information om alkohol. 

- Uppmärksamhet  

Med TV-reklam som huvudmedium är graden av uppmärksamhet hög. Dessutom 

är en av de två reklamfilmerna över normallängd.  

 



54 

- Verkningsgrad 

TV har som regel låg verkningsgrad i jämförelse med personlig kommunikation. 

Hemsidan och DVD-filmen kan dock antas ha högre verkningsgrad förutsatt att 

mottagarna besöker hemsidan eller beställer filmen. (Alkoholkommitténs 

informations- och opinionsbildningssatsningar samordnas med andra typer av 

kommunikation och därmed höjs verkningsgraden.) 

- Återframkallningsmöjlighet 

Då största delen av Festmetodens kanaler är bildmedier ter sig 

återframkallningsmöjligheten vara låg. 

- Kontaktkostnad  

Kontaktkostnaderna för Festmetoden torde vara höga då TV-reklamer och 

produktion och distribuering av DVD-filmen är kostsamma kanaler. 

 

4.1.9. Budskapsstrategi och formulering 

Liksom många av kampanjens andra faser betonar Kotler även här vikten av att utgå ifrån 

mottagarna då budskapen ska formuleras. Alkoholkommittén har valt ett personligt 

tonfall: ”…personligare än vad man skulle förvänta sig från någon som heter 

alkoholkommittén.”151 De har också medvetet valt att ”vara trevliga” trots att de 

informerar om hälsorisker med alkohol. Alkoholkommittén strävar efter att förse 

mottagarna med nya ord och begrepp som rör alkohol och alkoholkonsumtion, detta för 

att de ska börja diskutera alkohol på ett nytt sätt (inte bara hur fulla de var i lördags eller 

vilken baksmälla de hade i söndags).152 

 

Huruvida Alkoholkommittén utgått ifrån en informativ eller imageinriktad 

budskapsstrategi finns inte konkretiserat. Dock antas det att de med Festmetoden använt 

sig av båda strategierna då det går att urskilja egenskaper från båda i kampanjmaterialet. 

Dels framhävs vissa unika fördelar med det önskade beteendet, såsom att mottagarna får 
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roligare, och dels använder sig Alkoholkommittén av imagefaktorer som trender, stil, 

utseende, socialt umgänge och fest vilka anses vara viktiga för målgruppen.  

 

Som Larsson menar ska budskapsstrategin väljas utifrån målgruppens grad av motivation, 

detta verkar Alkoholkommittén ha tagit fasta på och skapat enkla budskap då 

målgruppens motivation är relativt låg. Alkoholkommittén uppmärksammar de positiva 

effekter som många förknippar med alkohol och den låga, subjektiva riskupplevelsen hos 

målgruppen.153 Då målgruppens motivation är låg är dess beteende av emotionell karaktär 

därför passar information med bilder bättre än text, vilket större delen av Festmetoden 

består av.  

 

Tre enkla grundstenar i Festmetoden är: förväntningar, promillehalten och signalämnet 

dopamin154. En förenkling av dessa, på ett språk anpassat för målgruppen, är 

Festmetodens tre ständigt återkommande underbudskap. Dessa är formulerade som 

gripbara uppmaningar och enkla metoder som framhäver fördelarna med det önskade 

beteendet: 

 

- Du ser till att du får roligt, inte spriten! 

- Drick varannan vatten! 

- Sluta drick när du har som roligast! 

 

Budskapen består dessutom av praktiska lösningar, vilket enligt Larsson bör utgöra den 

största delen av kommunikationsinnehållet då syftet är att förändra ett beteende. 

Alkoholkommittén har lyckats ”baka in” faktabaserad information i ett underhållande 

sammanhang. Förutom dessa tre budskap är en specialskriven låt återkommande. Texten 

handlar mycket om de förväntningar unga vuxna kan ha då de ska dricka alkohol, 

exempelvis: ”Jag ska bli smart och rolig ikväll” och ”Jag ska bli snygg och spanad 

ikväll”. Samtidigt visas bilder på alkoholpåverkade människor, i både lyckliga och 

olyckliga situationer. Just förväntningar är enligt Alkoholkommittén en orsak till att unga 
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vuxna berusningsdricker155 och med en sådan text kan mottagarna relatera till det övriga 

innehållet. 

 

Som Jarlbro poängterar bör budskapen kännetecknas av enkelhet. Festmetodens budskap 

är enkla, men Alkoholkommittén har placerat dem i en ganska rörig omgivning med 

mycket ljud, färg och rörelse. Detta tolkas som att Alkoholkommittén gjort detta val för 

att minimera risken för att budskapen annars blir tråkiga ensamma. Budskapen är 

dessutom mycket konsistenta, det råder inga tvivel om vad det är som ska göras för att 

kunna få ut fördelarna av det önskade beteendet. Jarlbro menar också att huvudpoängen 

inte bör gömmas. Om huvudpoängen med Festmetoden antas vara ”att minska 

berusningsdrickandet”, lyckas Alkoholkommittén med detta då det framgår tydligt i 

bland annat DVD-filmen. 

 

Alkoholkommittén menar att: ”För att skaffa oss trovärdighet i målgruppen måste vi få 

dem att känna sig träffade”156 vilket visar på att de har tagit fasta på vikten av sändarens 

trovärdighet. De har även intresserat sig för vad som är viktigast för målgruppen vilket 

Jarlbro menar är ytterligare en viktig del av budskapsformuleringen. Festmetodens 

budskap lyder inte: ”Sluta drick alkohol, du kan få skrumplever om 30 år!” utan istället 

ungefär: ”Drick lite mindre de gånger du dricker alkohol så kommer du att få roligare och 

må bättre på söndag!.”  

 

4.1.10. Förtest av materialet  

Alkoholkommittén förklarar att de förtester som har gjorts av deras allra första kampanj 

(som lanserades december 2001) har visat ”att budskapet landar på rätt sätt och att filmen 

manar till personlig reflektion”.157 Med vilken metod dessa tester har genomförts och 

huruvida några förtester gjorts för Festmetoden framgår inte av det empiriska materialet. 

Det kan dock antas att Alkoholkommittén genomfört liknande tester även för 

Festmetoden.  
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4.1.11. Utvärderings- och uppföljningsplan 

Kotler menar att en utvärderings- och uppföljningsplan bör utvecklas som en del av 

kampanjprocessen. Om Alkoholkommittén, eller annan instans, har utvecklat en sådan 

plan av Festmetoden framgår inte. Däremot beskrivs det i Nationell handlingsplan för att 

förebygga alkoholskador att ambitionen är att alla mål och delmål ska kunna följas upp 

samt att Statens folkhälsoinstitut har huvudansvaret för uppföljning av 

handlingsplanen.158 Hur en sådan uppföljning ska genomföras och med vilka metoder 

framgår dock inte och eftersom Festmetoden i skrivande stund fortfarande är aktuell har 

ännu ingen fullständig utvärdering gjorts. Dock finns information om att Festmetodens 

hemsida den 5 januari 2006 hade haft över 200 000 besökare159 och att över 110 000 

DVD-filmer hade beställts och skickats ut160.  

 

4.1.12. Aktivitetsplan 

En aktivitetsplan för Festmetoden, där varje enskild aktivitet finns schemalagd, saknas i 

det empiriska materialet. Däremot finns två sådana planer (för tidsperioderna år 2002, se 

figur 3, respektive år 2005-2007, se 4) där alla Alkoholkommitténs aktiviteter finns 

inkluderade. 

                                                 
158 Regeringskansliet 2000 
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160 Alkoholkommittén 2006-01-05, www.festmetoden.se 
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Figur 3 Alkoholkommitténs aktivitetsplan för år 2002161 

 
Figur 4 Alkoholkommitténs aktivitetsplan för 2005-2007 (de för dagsläget ej påbörjade 

kampanjer är censurerade)162 
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4.2. Visuell kommunikation 

För att få en bild av hur Festmetodens visuella kommunikation ser ut finns en del av 

kampanjmaterialet som bilagor (se bilaga 1, 2 och 3). 

 

Som Bergström påpekar är det viktigt att hålla sig väl informerad om vad som händer i 

omvärlden för att utveckla en bärande idé för det visuella budskapet. Festmetoden 

utvecklades av Alkoholkommittén och deras samarbetspartners med en sådan 

utgångspunkt. De menar att metoder är något som, vid tidpunkten för utvecklandet av 

Festmetoden, ligger i tiden och drar paralleller till bland annat bantningsmetoder. 

Dessutom hävdar de att metoder är något som associeras med lösningar på problem, en 

enkel ”gör-så-här-modell” för mottagarna.163 Vidare menar Bergström att en bra idé ska 

skapa uppmärksamhet, framkalla känslor, ge mottagarna en aha-upplevelse, vara möjlig 

att vidareutveckla samt använda om och om igen. Alkoholkommittén har, från deras start 

2001, lyckats att skapa en sändare som går att använda om och om igen. Deras olika 

kampanjer, Festmetoden inkluderad, har utgått ifrån en och samma grundidé vad gäller 

den visuella kommunikationen. De har lyckats bygga upp ett starkt varumärke, även om 

detta aldrig varit ett syfte i sig.164  

 

Som Petersson menar kan ”bra” reklam vara bland annat enkel. Festmetodens utformning 

är allt annat än just enkel, det är mycket form, färg och rörelse i dess kampanjmaterial. 

Trots detta framgår de tre budskapen tydligt. Petersson menar även att bra reklam bör 

vara äkta och realistisk, detta har Alkoholkommittén tagit fasta på bland annat genom att 

använda ”vanliga” unga vuxna som i DVD-filmen berättar om sina egna ”fylleminnen” 

(där de hamnat i mindre lyckade situationer). Förutom att detta känns äkta och realistiskt 

så skapar det också en igenkännelsefaktor hos målgruppen som kanske själva har hamnat 

i liknande situationer. Humor är ytterligare ett knep som kan användas i 

reklamsammanhang. Även om Festmetodens målsättning är att minska ett allvarligt 

samhälleligt problem har DVD-filmen grundats på en del humoristiska inslag, 

exempelvis då Sascha och Fredrik Lindström medverkar. Ytterligare råd som Petersson 

                                                 
163 Johan Öhlin 2005 
164 Karin Rågsjö 2005 
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ger är att reklamen kan vara aktiverande och annorlunda. Festmetoden är annorlunda i 

den bemärkelsen att den är aktiverande. I reklamfilmerna uppmanas mottagarna att 

beställa den kostnadsfria DVD-filmen, att något är gratis i reklamsammanhang är 

ovanligt. Dessutom innebär detta att mottagarna aktiveras, dels till att gå in på hemsidan 

och dels att beställa filmen.  

 

4.2.1. Form och innehåll 

Som Bergström menar är det viktigt att budskapets form och innehåll samspelar för att 

det ska nå fram. Alkoholkommittén har med Festmetoden lyckats skapa en bra balans, det 

komplexa innehållet pressas inte in i en form, utan formen har troligen skapats efter 

innehållet. Bergströms fyra designprinciper (kontrast, balans, rytm och linje) återspeglas i 

Festmetoden. Den visuella utformningen är kontrastfylld och balanserad. Speciellt tydligt 

är användandet av rytm och linje, vissa grafiska inslag (illustrerade linjer och figurer i 

starka färger) är utmärkande och ständigt återkommande.  

 

Det typsnitt som Alkoholkommittén använder är detsamma i alla deras kampanjer. 

Typsnittet är enkelt, har god läsbarhet och passar in i dess olika sammanhang. Den 

bakgrundsfärg som valts för Festmetoden är svart vilket Bergström menar associeras med 

natt vilket i sin tur samstämmer med festtemat. De illustrerade inslagen är i starka färger 

(grön, gul, blå och rosa) och förekommer ofta samtidigt i bild, vilket ytterligare kan 

förstärka glädje och feststämning. Dessutom menar Bergström att starka färger drar till 

sig uppmärksamhet och attraherar mottagarna även om en skrikande färgsammanställning 

kan ge ett alltför skrikigt intryck. Dock kan det antas att sådana starka färger fungerar då 

målgruppen består av unga vuxna, det hade däremot antagligen inte varit lämpligt om 

målgruppen hade varit äldre.   

 
Bergström menar att ljudets främsta uppgift i visuell kommunikation är att förstärka, ena 

och strukturera. I Festmetodens DVD- och reklamfilmer används ljudet på detta sätt. Viss 

musik (den ovan nämnda låten) är återkommande i de faktabaserade inslagen, dessutom 

hörs ofta populärmusik i bakgrunden då bilder visas från festen. Detta förstärker 
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berättelsen och stämningslägena samt delar upp innehållet. Dessutom, som Mårtensson 

och Svensson poängterar, påverkar sådan musik som målgruppen tycker om (vilket 

populärmusik ofta kan antas vara) deras sinnestämning i en positiv riktning.  
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5. Slutsats och diskussion 

Då uppsatsens huvudfrågeställning är ”Hur bör en social marknadsföringskampanj 

planeras och genomföras enligt teoretiska riktlinjer?” är det svårt att i detta kapitel dra 

några slutsatser, då hela den teoretiska ramen, kapitel 3, består av svaret på den frågan. 

Dock finns det anledning att diskutera huruvida sådana riktlinjer som ges måste, eller ens 

bör, efterföljas. Även om flera av forskarna påpekar att det inte finns en idealkampanj 

och att varje kampanj måste utvecklas efter dess unika förutsättningar, kan det ändå 

upplevas som att litteraturen ger en mall för hur en kampanj måste planeras och 

genomföras för att lyckas. Festmetoden är ett bevis på att det inte behöver vara så. 

 

Speciellt vad gäller den del av social marknadsföring som innefattar den visuella 

kommunikationen är teoretiska riktlinjer av mindre vikt. Att skapa och vara kreativ 

handlar ofta om att gå på intuition och att våga vara annorlunda. Därför blir en mall för 

sådant arbete i praktiken meningslös. Detta visar också det kapitel som behandlar visuell 

kommunikation i den teoretiska ramen (avsnitt 3.6) där det påpekas att inga riktlinjer ges 

utan snarare råd och rekommendationer. 

   

Eftersom det material som legat till grund för den undersökningens resultat har varit 

bristfälligt har det inneburit svårigheter att göra en rättvis beskrivning av planeringen och 

genomförandet av Festmetoden. Som tidigare nämnts har den kommunikation som pågått 

med nyckelpersoner inom kampanjen inte alltid gett en fullständig och konkret bild av 

arbetet med kampanjen. För att ändå besvara uppsatsens tredje frågeställning, ”Hur har 

kampanjen Festmetoden planerats och genomförts i relation till teoretiska riktlinjer?”, har 

en tolkning, med utgångspunkt i det material som funnits tillgängligt, gjorts. Denna 

tolkning grundas framförallt på att en kampanjplan överhuvudtaget inte har utvecklats. 

Detta behöver inte i praktiken innebära att alla de faser en sådan plan innefattar inte har 

genomförts, men enligt den teoretiska ramen ska ändå en sådan plan finnas. Detta 

innebär, som svar på en del av frågeställningen, att Alkoholkommittén inte planerat och 

genomfört Festmetoden fullt ut enligt de teoretiska riktlinjerna i ämnet.  
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Särskilt viktigt är, som nämnts, att anpassa budskapen och kampanjmaterialet efter 

målgruppen. Det är tydligt att Alkoholkommittén lagt stor vikt vid detta. Festmetoden 

bygger till stor del på en emotionell strategi vilket kan vara lämpligt då det är unga 

människors attityder och beteenden som ska påverkas och förändras, trender och utseende 

är ofta viktigt för unga människor. Kanske är det också så att de inom målgruppen som är 

viktigast att nå (de som ligger i riskzonen) har just sådana intressen. 

 

Trots att arbetet med Festmetoden inte alltid följt teorins riktlinjer är det viktigt att 

återigen påpeka att det inte finns något ”recept” för en framgångsrik kampanj. Precis som 

med matlagning blir resultatet ofta lika bra, eller bättre, om kocken vågar gå ifrån 

receptet och lägga till eller ta bort vissa ingredienser. Just detta har Alkoholkommittén 

bevisat, den slutgiltiga ”produkten” Festmetoden är uppmärksammande, annorlunda och 

tilltalar målgruppen. Dessutom har ju kampanjen faktiskt visat på framgång. Över 

200 000 har besökt Festmetodens hemsida och över 110 000 DVD-filmer har skickats ut. 

Även om dessa siffror tyder på att många i målgruppen uppmärksammat kampanjen är 

det dock svårt att veta huruvida de faktiskt har förändrat, eller kommer att förändra, sitt 

beteende. Då ingen utvärdering ännu har gjorts, i skrivande stund, är detta särskilt svårt 

att uttala sig om, men år 2005 var faktiskt första året som alkoholkonsumtionen sjönk på 

tio år165. Vem vet, kanske har Alkoholkommitténs insatser varit en bidragande orsak till 

denna minskning. En undersökning med syfte att besvara detta, och liknande frågor, 

skulle vara en intressant vidareutveckling inom ämnet. Även receptionsstudier, som 

bättre kan analysera kampanjmaterialets effektivitet, skulle vara intressant att fördjupa sig 

i. Likaså skulle en innehållsanalys av kampanjmaterialet, exempelvis en semiotisk analys, 

bidra till ytterligare intressant kunskap kring både sociala marknadsföringskampanjer och 

visuell kommunikation i allmänhet och Festmetoden i synnerhet.  

                                                 
165 Svenska Dagbladet 2005-12-30 
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