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Sammendrag
Oppgaven drøfter hvordan Senterpartiet i Nord-Trøndelag kan utforme en digital
kommunikasjons- og mediestrategi for Stortingsvalget 2017. Kampanjen har ungdom i alderen
18-25 år som målgruppe. Kampanjen vil være en del av det overordnede arbeidet for å nå målet
om to stortingsmandater fra Nord-Trøndelag.
Oppgaven identifiserer de sosiale mediene hvor målgruppen er best representert. Samtidig
belyser jeg særtrekk ved målgruppas bruk av sosiale medier, samt målgruppas engasjement i
politiske saker på sosiale medier. Herunder hører det med at personer i samme målgruppe har
ulikt engasjement i politiske saker, noe den foreslåtte kampanjen tar høyde for.
Hva som skaper engasjement i sosiale medier drøftes, i tillegg til betydningen av engasjement
gjennom deling av innlegg. At innlegg som vekker intense følelser hos brukerne er av betydning
for den foreslåtte kampanjen.
Oppgaven trekker fram Larsen & Solvoll (2016) sine sju valg og vurderinger bak en god
kampanje, hvorav budskapsvalg trekkes fram som det viktigste. Flere av de sju punktene drøftes,
blant annet betydningen av innsikt i egen merkevare, samt styrkene til digitale kampanjer kontra
tradisjonelle kanaler.
Oppgaven foreslår en digitalkampanje som kobler Senterpartiets troverdighet i kampen mot
sentralisering, med det målgruppa i utstrakt grad bruker sosiale medier til – nemlig å organisere
sitt sosiale liv offline. Det foreslås en kampanje med et budskap som skal oppleves nært og
relevant for målgruppa, samtidig som den tar sikte på å vekke intense følelser – alle er faktorer
som øker sjansene for engasjement.
Kampanjens foreslåtte budskap er i tråd med Senterpartiets mangeårige kamp mot det de hevder
er en sentraliseringspolitikk. Dette er en sak hvor Senterpartiet har høy troverdighet, som igjen
gjør at de kan innta rollen som et symbolsk merkekonsept.
Drøftingsdelen inneholder en analysedel av Senterpartiets posisjon før høstens valg, og har
forslag til budskapsutforming, kanalvalg og kanalstrategi, segmentering, periode hvor kampanjen
skal kjøres, samt budsjett.
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Innledning
I denne oppgaven besvarer jeg eksamensoppgave 1: Lag en digital kommunikasjons- og
mediestrategi for en selvvalgt politiker. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i en faktisk situasjon - det
forestående stortingsvalget, og jeg har valgt Nord-Trøndelag Senterparti sin ungdomskandidat
Magnus Delbekk som politikeren jeg skal utarbeide en digital kommunikasjons- og mediestrategi
for. Målet for hans arbeid er det uttalte målet fra Senterpartiet – å bidra til at Senterpartiet får to
stortingsmandater fra Nord-Trøndelag etter høstens valg.

Avgrensning
Når jeg lager en digital kommunikasjons- og mediestrategi for 4.kandidaten er det ut fra følgende
tenkte scenario, som også er min avgrensning av oppgaven: Magnus Delbekk gis hovedansvaret
for å mobilisere ungdom til å stemme Senterpartiet ved kommende stortingsvalg, og primært
første- og andregangsvelgere (18-25 år). Samtidig får han et budsjett på 100.000 kroner.
Det understrekes at verken Delbekk eller andre i Senterpartiet har tatt del i utformingen av
besvarelsen. De har heller ikke kjennskap til min eksamensbesvarelse.

Teori
Målgruppen i sosiale medier
«Alle» nordmenn bruker sosiale medier, men det er spesielt et alderssegment som skiller seg ut
med høy andel brukere: 18-29 år. Her er andelen i de mest populære sosiale mediene i Norge.
ALDERSSEGMENT 18-29 ÅR

Andel norske gutter

Andel norske jenter

Facebook

89 %

95 %

Instagram

65 %

79 %

Snapchat

83 %

93 %

Youtube (de som har profil)

71 %

68 %
( (Ipsos-MMI, 2017)

Enjolras et al (2011) viser til at 70 prosent av sosiale mediebrukere under 27 år daglig bruker
over 90 minutter på sosiale medier. Aldersgruppen 16-24 år bruker sosiale medier i stor grad til å
organisere kontakt med venner / sosial organisering. Enjolras et al (2014) mener det er lite som
tyder på at ungdom logger seg på Facebook for å få en oppdatering om den politiske situasjonen.
Det er heller slik at ungdom oftere snubler over politisk stoff, fordi de er storbrukere av sosiale
medier. Enjolras et al (2011) viser imidlertid til at det er en myte at unge ikke er politiske
interesserte. Tidligere påstander om dette kan skyldes at ungdom definerer politikk som noe
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annet enn den politiske aktiviteten de selv er aktive i (opprop og demonstrasjoner). Ungdom har
en tendens til å oppfatte politikk som det institusjonelle partipolitiske spillet, mens de selv heller
engasjerer seg i konkrete saker, som ikke alltid er preget av de tradisjonelle partipolitiske
skillelinjene. Enjolras et al (2014) påpeker at debatter på Facebook i seg selv stimulerer
interessen hos dem som i utgangspunktet har liten politisk interesse.
Enjolras et al (2014) viser til at politiske partier har slitt med å skape dynamikk mellom parti og
medlemmer på internett. Kanskje fordi de bruker samme virkemidler digitalt som i sine
tradisjonelle kanaler, hvor de oftere treffer rett i målgruppene og det fra før samfunnsinteresserte
laget av befolkningen. De som er med i politisk relevante Facebook-grupper skiller seg ut ved å
ha lavere husstandsinntekt og lavere utdanning enn gjennomsnittsbefolkningen. Generelt har
nettdebattanter dessuten en tendens til å ha lavere tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner som
Regjeringen. Kraut et al (2002), referert av Enjolras et al (2014) viser for øvrig til at økt nettbruk
henger sammen med økt lokalengasjement og bredere sosiale nettverk.
Skape engasjement
Selv om sosiale medier gjør det mulig å få et stort publikum, har man ingen garanti for at man
faktisk oppnår dette (Aalen, 2016, s. 139). Dialog er det ideelle, men det er krevende å lage
innhold som engasjerer. En annen tilnærming er å vise hvordan merkevaren utøver sitt
samfunnsansvar. Merket kan også forsøke å få oppmerksomhet ved å lage innhold som er
engasjerende nok til at folk selv velger å dele det videre (Aalen, 2016, s 182-183).
Overordnet er det viktig å forstå at web 2.0 og sosiale medier er laget for å skape/oppnå
interaksjon. Vi er ikke lenger bare mottakere av informasjon og underholdning, vi er aktive
deltakere. Ved å stimulere til aktivitet i sosiale medier kan vi tilrettelegge for et engasjement i
merket på et helt annet nivå enn hva tradisjonell reklame klarer. (Larsen & Solvoll, 2016).
Larsen & Solvoll (2016) mener de som lykkes i sosiale medier ofte er dyktigere enn andre i fem
faser av sin tilstedeværelse: De forstår målgruppen, lytter til diskusjoner, har en plan for
håndteringen av ulike kanaler, integrerer aktiviteter i sosiale medier med overordnet
markedsplan og evaluerer aktiviteten.
Å lykkes i sosiale medier handler mye om å skape engasjement, fordi sosiale medier belønner
engasjerende innhold. På Facebook er engasjement å oppnå en interaksjon med brukerne, hvor
Bucher (2012) viser til nøkkelkomponentene:
•

Affinity: Avstanden mellom avsender og leser. Mer interaksjon skaper et nærmere
forhold, og øker sjansen for at mottaker får opp innhold fra avsenderen i sin nyhetsstrøm.
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Weight: Det er ulik vekt på ulik interaksjon. En kommentar teller mer enn en deling som
teller mer enn en like/reaksjonsklikk. Innlegg med høy weight spres mer.

•

Time: Nye innlegg spres mer enn eldre innlegg.

Utfordringen med å skape engasjement er at man bare kan regne med at ti prosent av brukerne
engasjerer seg ofte eller fra tid til annen (Nielsen, 2006). Da er det avgjørende å skape innlegg
som faktisk engasjerer.
Samtidig er det ikke slik at engasjement i sosiale medier gir ønsket respons offline. Aalen (2016)
omtaler begrepet slacktivisme; aktivisme/engasjement gjennom symbolske handlinger som å
følge en protestside eller endre profilbilde, uten at brukeren engasjerer seg utover dette.
Betydningen av deling
Å skape innhold som gjør at folk deler er av betydning i sosiale medier. Tostegshypotesen
(Lazarsfeld, Berelson, & Gaudet, 1944) viser til at et budskap gjerne formidles i to trinn. Fra
avsender via opinionsledere og videre til deres sosiale nettverk. Med sosiale medier er den 73 år
gamle hypotesen utfordret. Med målrettede innlegg kan avsender unngå opinionsledere og påvirke
mottakerne direkte, og slik snakke om en ett-stegs kommunikasjon (Bennet og Manheim, 2006).
Samtidig er nettverksvenner i sosiale kilder hyppige kilder til produktvalg Forbes & Vespoli (2013).
Vi baserer også mye av nyhetskonsumet på det vi får anbefalt i sosiale medier (Mutz & Young,
2011).

Følelser som engasjerer
Flere studier peker på at brukere har lett for å dele innlegg som vekker intense følelser. Det være
seg at du blir eksponert for et innhold som eksempelvis gjør deg forbannet, forbløffet eller
innhold som gir deg en god latter. (Nelson et al, 2013; Guadagno et al, 2013; Berger & Milkan,
2012)
Å planlegge innhold
Kommunikasjon er en forutsetning for å påvirke, men ingen garanti for at kampanjen lykkes
(Larsen & Solvoll, 2016). Selfors et al (2004), referert i Larsen & Solvoll (2016) trekker fram tre
perspektiver innenfor teori og praksis: Salgsperspektivet, kommunikasjonsperspektivet og
påvirkningsperspektivet, hvor sistnevnte holdes fram som det mest overlegne – «God reklame er
reklame som påvirker (etablerer, forsterker, forandrer) produktets eller merkets meningsinnhold»
slik at merket blir oppfattet som mer attraktivt».
Det er en rekke valg og vurderinger bak en god kampanje. Larsen & Solvoll (2016), peker på sju
viktige steg: Oppgavediagnose, innsikt, valg av målgrupper, budskapsvalg, spredningsvalg,
håndtering av kjøperinitiativ og evaluering. Det er en klassisk oppbygging, som for så vidt ikke
5
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er typisk for reklame, men også for informasjonskampanjer, omtalt av Ihlen & Robstad (2011).
Om ikke navnet på punktene nødvendigvis er de samme, er det de samme vurderingene som
legges til grunn i planleggingsarbeidet.
Larsen & Solvoll (2016) mener budskapsvalg er det viktigste. Hvem skal vi snakke til, hva sier
vi og hvordan sier vi det. Symbolske merkekonsepter kan gjøre lurt i å lete etter frustrasjoner og
kulturelle konflikter for eventuelt å gjøre seg til en aktør i disse konfliktene. Dette er interessant
med tanke på å oppnå budskap som spiller på intense følelser, fordi dette - som tidligere nevnt –
har en tendens til å skape deling/spredning i sosiale medier. En gjennomgang av
reklameforskning av Smith & Yang (2004), referert i Larsen & Solvoll (2016), viser at reklame
som er både divergent og relevant, er mer effektiv en annen reklame; den har større sjanse for å
bli lagt merke til.
Den grunnleggende fortellingen om merket må dessuten ha fire elementer for å fungere:
Differensierende, engasjerende, energisk og medienøytral, samt bidra til at merket blir
kjøpt/foretrukket.
Med dagens mediemangfold er mediestrategi blitt stadig viktigere. Hvor og når eksponerer vi
vårt budskap, og hvor hyppig skal vi være til stede med budskapet? Hvor mye penger/ressurser
skal brukes på ulike kanaler/medier? Ulike medier har dessuten ulike egenskaper. Selfors og
Kværk (2000), referert i Larsen og Solvoll (2016), deler disse i fire grupper/egenskaper:
Distribusjonsegenskaper (mediets evne til å nå målgruppen), presentasjonsegenskaper (hvilke
visuelle egenskaper mediet byr på), situasjonsegenskaper (finne situasjoner hvor målgruppen er
mottakelig for påvirkning), prisegenskaper (kontaktpris og forventet effekt av den). Digitale
mediers styrke er at de kan være bærer av alle fire egenskaper.
Det er også vesentlig at man har mål for arbeidet. Larsen & Solvoll (2016) peker på at målene
må være realistiske og målbare, samt være tidsbestemt.
For digitale kampanjer skiller man ofte mellom to typer mål.
•

Direkte respons, som skal skape trafikk til et nettsted med en konvertering som mål.

•

Mental respons, som skal skape oppmerksomhet for, forståelse av og økt attraktivitet for
et merke.

Evaluering er svært vesentlig for å vite om man oppnår kampanjemålene. Med digitale medier
kan man evaluere, justere og optimalisere kampanjen undervegs. Nettopp derfor anbefaler
Larsen & Solvoll (2016) at direkte respons-orienterte kampanjer starter bredt slik at merket tidlig
får en oversikt over hva som fungerer best, for så å optimalisere ut fra resultater fortløpende.
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Mental respons-kampanjer fokuserer derimot på hvor mange vi når hvor ofte, i hvilke situasjoner
og med hvilke formater.
For å lykkes med en kampanje trenger man innsikt i sin egen merkevare. Hva er merkets styrker
og svakheter, sammenlignet med konkurrentene. Det må også foreligge en forståelse av hva som
kreves for å påvirke målgruppen(e) i ønsket retning. Der det er hensiktsmessig bør kampanjen
segmentere markedet i ulike målgrupper for bedre å tilpasse budskapet. Nettopp segmentering
må sies å være en av styrkene til sosiale medier, sammenlignet med tradisjonelle medier.
Ulike målgrupper nås ulikt. Mens noen blir eksponert for en kampanje passivt, kan andre
oppsøke et merkes kanal(er) aktivt. Derfor er det viktig at merket er tilgjengelig og bidrar med
informasjon på de ulike flatene målgruppen(e) forventes å være. Samtidig skiller nyere litteratur
om marketing ofte mellom betalt media, eid media (egne kanaler) og fortjent media. Fortjent
media kan være spredning i sosiale medier, eller word of mouth. Sistnevnte er spesielt
interessant, fordi vi har en tendens til å stole mer på venners anbefalinger enn merket i seg selv.
Samtidig henger sosiale medier og word of mouth nært sammen. (Aalen, 2016, s.176)
Personifisering som innhold
I Norge er det blitt vanligere for politikere å blande personlige og profesjonelle oppdateringer på
sine profiler: Kanskje er det ønsket om mer respons som gjør at sosiale medier i større grad gir
en mer personlig preget valgkamp. Det må også ses i sammenheng med at det tar tid og krever
aktiv innsats for å bygge en skare av følgere (Aalen, 2016).

Diskusjon
For fullt ut å forstå kampanjen som presenteres i diskusjonsdelen må vi starte med en analyse av
Senterpartiets posisjon i Nord-Trøndelag like før valgkampen braker løs.
Innsikt
Kampen mot sentralisering står sterkt i Senterpartiet. På sin egen nettside oppgir partiet kampen
mot sentralisering og effekter av dette som markante argument for å stemme SP.
(www.senterpartiet.no, 2017). Sentralisering er et tema som har preget den politiske debatten i
Nord-Trøndelag i flere år. Eksempler på dette er:
•

Politireformen: SP kjemper imot det de mener er en sentralisering (Lorentsen, 2016).

•

Veg- og kollektivsatsningen i store byer: Oppfattes som en sentralisering, og SP ønsker å
flytte vegmilliarder fra Oslo til distriktene (Rossing, 2017, s.9).

•

Kommunereform: Oppleves som en udemokratisk sentralisering, SP kjemper imot
(Malmo, 2017).
7
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«Dårlige» jordbruksoppgjør: Oppleves som sentralisering av SP, som arbeider for bedre
oppgjør for jordbruket (Macedo, 2017, s.13).

I 1993 – under EU-debatten - fikk Senterpartiet 16,8 prosent oppslutning nasjonalt, noe som ga
dem 32 mandater på Stortinget, mens de ved senere valg har endt med 10-11 mandater (Tvedt,
2013). På mange måter ser vi tendenser til et «EU-valg» i år også, forklart med at vi ser noen av
de samme stemningene om «sentralisering» som den gang. Forskjellen er at harmen nå rettes mot
Oslo – ikke Brussel. Senterpartiet tjener på dette, som et parti som tradisjonelt har stor
troverdighet i distriktsaker og «trusselen» om sentralisering, og som i flere saker har vært en
tydelig stemme i de debattene.
I Nord-Trøndelag seiler Senterpartiet på en betydelig medgangsbølge. En måling fra 14.juni i år
gir partiet over 30 prosent oppslutning (Rossing, 2017), en trend som ses også nasjonalt (Hoel,
2017). Partiet opplever også større gjennomslag hos unge velgere (Braathen, 2017). Målet i årets
valg er to stortingsmandater fra Nord-Trøndelag. Det er et realistisk mål med tanke på ferske
meningsmålinger. Muligheten for måloppnåelse styrkes av flere øvrige faktorer: De samme
meningsmålingene har Venstre under sperregrensa. Det øker partiets sjanser for to mandat
radikalt, på grunn av utjevningsmandatene. Venstre har for øvrig vært et støtteparti for
Regjeringen i de tidligere omtalte «sentraliserings-sakene», og oppfattes slik som et
posisjonsparti. Nettdebattanter har generelt lavere tillit til sentrale samfunnsinstitusjoner som
Regjeringen, som posisjonspartiene vil representere i valgkampen. Dermed kan Senterpartiet
tjene på å sitte i utfordrer-rollen. I tillegg skal SP bruke mest penger av alle parti under årets
valgkamp i Nord-Trøndelag (Rossing, 2017, s 4-5).
Kandidatens rolle i kampanjen
Tid er en knapphetsfaktor i denne kampanjen. Å bygge en skare av følgere i sosiale medier tar
tid. Den tida har ikke SP til rådighet. I min kampanje foreslår jeg derfor at Senterpartiets
4.kandidat Magnus Delbekk fokuserer på aktivt å drifte en kampanje, framfor å bygge
oppmerksomhet rettet mot eget kandidatur. Den jobben overlates til de mer profilerte
listekandidatene. Alle jobber uansett mot samme mål.
Mål og målgrupper
Mål og målgrupper er allerede definert i innledningen og avgrensningen av oppgaven. SP skal
sikres to stortingsrepresentanter. Målgruppa er første- og andregangsvelgere i Nord-Trøndelag.
Dette utgjør 14.467 personer (Statistisk Sentralbyrå, 2017). Målgruppa er ideell for en digital
kampanje. Alderssegmentet er storbrukere av sosiale medier, samtidig som målgruppa er liten og
kostnadseffektiv å nå. Ungdomskandidaten vil lettere ha tilgang til andre ungdommer som kan
8
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bidra til en effektiv oppstart for kampanjen, og bør arbeide for et nettverk av ungdom i hele
fylket som bidrar til spredning av kampanjen, både gjennom Senterungdommen og eventuelt
andre støttespillere. Å motivere og skape en delingskultur vil være en viktig del av arbeidet til
Delbekk som eier av kampanjen.
Budskap og utforming
Utfordringen er ikke å nå målgruppa, men å nå gjennom i målgruppa. Det er åpenbart at
kampanjen bør ha et påvirkningsperspektiv som spiller på «trusselen» mot sentralisering. Det er
et tema som preger nyhetsdebatten, og SP kan vise til et historisk samfunnsengasjement i saken,
som gir dem høy troverdighet. Slik blir også partiet et symbolsk merkekonsept som gjør seg til
en tydelig og troverdig talsperson i et tema som frustrerer mange i fylket.
Samtidig har vi ei målgruppe som ikke er mottakelig for tradisjonell politisk kommunikasjon. I
stedet er det ei gruppe som heller engasjerer seg i kampanjer de identifiserer seg med. Jeg
foreslår derfor å koble kampanjen til det ungdom faktisk i stor grad bruker sosiale medier til: Å
organisere sitt sosiale liv offline. Kampanjens overordnede ide er derfor:
Hva om det er ikke er noe sosialt offline-liv igjen å organisere?
Hvis folk må flytte eller mister jobben på grunn av sentralisering, så forsvinner også naboene og
kameratene. Når skoler legges ned mister bygda skolekorpset. Når små gårdsbruk ikke lenger er
drivverdige forsvinner de lokale matprodusentene, familiene, naboene, kameratene. Kampanjen
spiller i større grad på lokalengasjement enn institusjonell partipolitikk. Dette er noe målgruppa
lett kan identifisere seg med. Ikke minst fordi konsekvensene personifiseres. Det er relevant og
nært.
Budskapet foreslås utformet divergent gjennom humor. Humor er en intens følelse, noe som
oftere deles. Samtidig har kampanjen et alvorlig og sterkt underliggende budskap; som igjen
spiller på andre intense følelser – sorg, frykt, skuffelse. Dette er intense følelser, som igjen øker
sjansene for deling i sosiale medier. Med knapp tid til rådighet er det vesentlig nettopp å skape
en kampanje med virkemidler som appellerer til deling.
Jeg foreslår videre å spille på kampanjen «ikke mobb kameraten» min, som er godt kjent for
målgruppa. Min kampanje presenteres med budskap som «Ikke sentraliser kameraten min» - som
gir utallige muligheter for alternative tekster tilpasset ulike målgrupper. Jeg har skissert noen få
eksempler på hvordan kampanjen kan brukes:
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Eksempler på kampanjeutforming

10

MAN 30261

0795377

11

MAN 30261

0795377

Kanalvalg og strategi
Den korte kampanjeperioden utelukker Snapchat som kanal, selv om det kan virke som et
åpenbart valg mot ungdom. Annonserings-, delings- og spredningsmulighetene er svært
begrenset. Analysemulighetene er fraværende. Å få en skare med følgere er dessuten mer
tidkrevende i Snapchat enn i andre sosiale medier.
Det er nettopp egenskapene Snapchat mangler som trengs i de foretrukne kanalene. For å kunne
evaluere og justere underveis, samt effektivt nå målgruppen(e), velges Facebook (side),
Instagram og YouTube som primærkanaler for kampanjen. I tillegg må det opprettes en
landingsside for kampanjen, rettet spesifikt mot målgruppa.
Også i målgruppa vil det være forskjeller på dem som aktivt søker informasjon, og dem som
tilfeldigvis eksponeres for kampanjen. Jeg foreslår derfor to parallelle strategier i kampanjen.
•

Direkte respons: Hvor Googles annonsemuligheter er primærkanal(er)

•

Mental respons: hvor Facebook og Instagram er hovedkanal(er)

Google har sine styrker mot dem som selv søker informasjon. Med Google i kampanjen kan man
første gjøre en omfattende søkeordsanalyse for å finne typiske søkeord, og bruke dem videre.
Kampanjen kan også settes opp til å eksponere kampanjen mot dem som søker etter andre
politiske partier/kandidater. En god adwords-kampanje bør også med, gjerne i små
annonsegrupper med variasjoner i budskap og maks 6-8 søkeord i hver annonsegruppe for å
oppnå en god CTR (click through rate) og dermed oppnå en lav CPC (cost per click).
Med programatic kan kampanjen kjøpe plassering av annonser nær sagt hvor som helst. Dette
kan kjøres i flere små stunt i perioder 3-4 dager. Bannere med direkte plassering på aktuelle
nettsteder vil bidra til økt spredning.
Remarketing kan også vurderes, ved å benytte cookies fra Senterpartiets nettside. Da kan man
eksponere annonser mot nettbrukere i målgruppa som har besøkt nettstedet.
Facebook/Instagram vil ha sin styrke mot dem som ikke aktivt søker informasjon, men som kan
få interesse av kampanjen og budskapet når de eksponeres for den. Det vil skje som betalt
innlegg i nyhetsstrømmen i de sosiale mediene, eller ved at de ser det som et delt innlegg fra
nettverksvenner. Slik kan kampanjen stimulere interessen til dem som i utgangspunktet har liten
politisk interesse.
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Segmentering
For alle annonsesettene utarbeides flere enkeltannonser som segmenteres ulikt. Disse evalueres
og justeres underveis i kampanjeperioden. Eksempler på segmentering:
•

«Ikke sentraliser læreren min» og «Ikke sentraliser trommisen min» i områder hvor
skoler står i fare for å bli nedlagt.

•

«Ikke sentraliser matprodusenten min» i områder med mange små gårdsbruk.

•

«Ikke sentraliser kameraten min» er et overordnet budskap jeg ville eksponert for hele
målgruppa.

I tillegg er det utallige variasjonsmuligheter over kampanjens overordnede ide, med nye
muligheter for målretting og segmentering.
Periode for kampanjen
En naturlig kampanjeperiode er fra sommerferiens slutt og fram til valgdagen. Det er om lag en
måned. Jeg har hentet ut faktiske tall som gir en pekepinn hva som kreves av økonomi for å være
godt synlig for målgruppa i digitale kanaler og sosiale medier i Nord-Trøndelag i en hel måned.
Det gir følgende kampanjeplan og budsjett:
Google og display network (YouTube med flere)
Klikk kostnad Adwords i 30 dager

Kr 6000

Klikk kostnad Google Display alle målrettinger i 30 dager

Kr 10.000

Programatic støtvis i 8 dager

Kr 15.000

Facebook og Instagram
Fire innlegg i 7 dager hver, segmentert mot hele målgruppa

Kr 24.000

15-20 innlegg geografisk segmentert, hele perioden

Kr 26.000

SUM *)

Kr 81.000

*)

I tillegg kommer eventuelle produksjonskostnader og kostnader til drift av kampanjen.

Faren for å mislykkes
Faren for slacktivisme er alltid til stede. Det finnes mange eksempler på at brukere i sosiale
medier deler støtteerklæringer for en god sak uten at de har et ytterligere engasjement for saken.
Samtidig har det nylig vært faktisk engasjement mot sentralisering i Nord-Trøndelag, som for
den skisserte kampanjen gir håp om reelt engasjement og konvertering. Kampen mot
sammenslåingen av Trøndelagsfylkene i 2015/2016 samlet 10.000 underskrifter i NordTrøndelag, hvorav Senterungdommen alene samlet 1200 underskrifter ved de videregående
skolene (Elverum, 2016). Kampanjen samlet så ulike krefter som Rødt og Frp og fagbevegelsen,
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samt ungdomsparti som Rød Ungdom, Senterungdommen og Grønn Ungdom (Malmo, 2015).
Det ekte engasjementet er absolutt til stede.
Lykkes kampanjen med å engasjere opinionsledere, samt å trigge de intense følelsene kan det
resultere i en betydelig ikke-betalt spredning – i tillegg til spredningen det betales for. Når vi
samtidig vet at nettbrukere ofte baserer valg fra sine nettverksvenner, kan dette igjen bidra til økt
engasjement med konvertering som resultat.
Det er åpenbart at motstandere vil engasjere seg imot kampanjen. Kritiske kommentarer fra
konkurrerende parti og politikere forringer ikke kampanjen. De fleste forstår hvorfor andre parti
vil prøve å sverte motstandernes budskap. De vil snarere bidra til økt spredning for kampanjen,
fordi enhver kommentar bidrar til å øke innleggets spredning, fordi engasjerende innlegg oppnår
økt spredning i sosiale medier.

Oppsummering
Senterpartiets ungdomskandidat i Nord-Trøndelag er i dette caset gitt oppgaven med å få
ungdom i alderen 18-25 år til å stemme Senterpartiet. I oppgaven argumenterer jeg for at han bør
ta ansvar for å drifte en kampanje rettet mot målgruppa, framfor profilering av eget kandidatur.
Målet vil uansett være det samme. Når jeg anbefaler en kampanje skyldes det i hovedsak to
faktorer. Særtrekk ved målgruppa og knappheten på tid fra kampanjestart fram til valget.
Å skape et eget publikum krever tid og en møysommelig innsats på innholdssida. Denne tida har
ikke kandidaten til rådighet. Å fremme eget kandidatur kan dessuten oppfattes som tradisjonelt
politisk arbeid, noe målgruppa ikke er motivert for å engasjere seg i. Imidlertid er ungdom lettere
å engasjere i kampanje- og saksorienterte tema som angår dem.
Jeg foreslår derfor at kandidaten blir ansvarlig for en kampanje som spiller på intense følelser,
som målgruppa vil oppleve nær og relevant. Ungdom bruker sosiale medier mye til å organisere
sin egen fritid offline. Kampanjeideen skal på en følelsesbasert måte spille på at sentralisering
fører til at det ikke lenger er noen fritid å organisere. SP vil ha en troverdig stemme i
kampanjeideen, fordi de over år har vært en sterk stemme mot økt sentralisering.
Målet er derfor å skape en engasjerende kampanje med ikke-betalt spredning. Samtidig må
kampanjen understøttes bredt av betalte innlegg gjennom Google, Facebook og Instagram.
Kampanjen er basert på teorier og studier om spredning og engasjement i sosiale medier.
Strategien er også basert på kunnskap om målgruppa, samt med innsikt i Senterpartiets situasjon
i fylket. Slik har kampanjen potensial til å nå gjennom hos målgruppa – og bidra til å oppnå
partiets mål
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