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Abstract	  
Title: Market Communication in transformation 
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Purpose/Aim: The purpose of this paper is to examine how market communication at  
PR-firms in Sweden has changed over the first decade of the 21-century. In 2007 social 
media expanded on the Swedish market. This had implications for the way we are 
looking at communication and therefore also the PR business and how they are operating. 
The aim with this paper is to see how social media have affected marketing 
communication at PR-firms.  

Methodology: This paper is based on case studies from Swedish PR-firms. We used five 
cases from 2003-2005 and five from 2010-2012. We did this to see if there had been a 
difference in the way PR-firms developed the case with the background that social media 
expanded to the broad public in 2007.  

Main Results: From the results we could see that PR-firms have more channels and 
methods to use in their marketing communication today (2012) than earlier years. Social 
media has had a big impact on the way we experience communication and also the way 
PR-firms develop their cases.  
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Sammanfattning	  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur marknadskommunikation har förändrats 
hos PR-byråer i Sverige under 2000-talets första decennium. Under 1900-talet sågs 
masskommunikation som envägskommunikation och medierna kunde sända ut budskap 
utan mottagarens samtycke. Runt 2007 expanderade sociala medier på allvar i Sverige 
och detta påverkade möjligheterna för kommunikation och förutsättningarna för 
verksamma inom marknadskommunikation och PR. PR-branschens tillväxt har varit 
enorm och PR-utövare har femdubblats i Sverige de senaste 15 åren. Studien ämnar 
undersöka hur kommunikationen hos byråerna förändrades och vilken påverkan sociala 
medier hade på denna förändring. Den teoretiska ramen för arbetet innefattar 
kommunikationsmodeller, New media och Fyra modeller om PR. Metoden författarna 
använde gick ut på att undersöka fem kampanjer från 2003-2005 och 5 kampanjer från 
2010-2012 utifrån utvalda teman som t.ex. syfte, metod, kanaler, målgrupp och 
genomslag mfl. Dessa teman kommer att ställas mot varandra för att se skillnader över 
tidsperspektivet. Studien kompletteras med en intervju av en marknadschef på en stor 
svensk PR-byrå.  
 
Resultaten talar för att PR-byråer i och med sociala mediers intåg anpassat sitt arbete 
genom att använda fler kanaler, fler metoder i dessa kanaler och kampanjerna präglas av 
interaktivitet. Kommunikationen har gått från envägs- till tvåvägskommunikation och 
kampanjerna har precis som kommunikationsmodellerna utvecklats mot att främja 
interaktion och dialog mellan företag och kunder. Framtiden ligger öppen för de som 
genom tvåvägskommunikation och dialog skapar sitt varumärke tillsammans med 
mottagaren.  
Nyckelord: Marknadskommunikation, PR, sociala medier och interaktion   
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1.0	  Introduktion	  
Allt fler företag och organisationer inser vikten av kommunikation Att ha en väl 
fungerande kommunikation med omgivningen är viktigt för att stärka sitt varumärke och 
få uppmärksamhet. För att lyckas med detta på bästa sätt tar många företag hjälp av PR-
byråer för att få professionell vägledning med sin marknadskommunikation. PR-
branschen har växt explosionsartat i Sverige under de senaste 15 åren och branschens 
omsättning och personalantal har mer än femdubblats. PR-byråer har växt fram i samspel 
med samhällsutvecklingar och är idag en bransch som ständigt måste hålla sig 
uppdaterade med rådande medie- och samhällsförändringar (Pallas och Strannegård 2010 
s.169-171). Samhällsutvecklingar lever i symbios med teknisk framfart. De senaste åren 
har tekniska utvecklingar så som internet och mobiltelefoner revolutionerat vår syn på 
kommunikation. Nya medier kännetecknas av integration, interaktivitet och digital kod 
som möjliggör ett digitalt utbyte av kommunikation och information användare världen 
över (Van Dijk 2012 s.8 ff). Sociala medier är forum på vilka användare kan utnyttja nya 
mediers utvecklingar och dessa började växa fram på internet under 2000-talet. Som ett 
exempel på sociala mediers snabba framfart hade ett socialt community vid namn 
Facebook i början av år 2007 40 000 användare i Sverige. I slutet av sommaren var denna 
siffra uppe i 450 000 och i november var en miljon svenskar användare på Facebook 
(Stakston, 2012).  Denna utveckling av nya medier innebär nya utmaningar för PR-byråer 
och deras kommunikationsarbete. Det skapades fler kanaler för intressenter att vara 
verksamma i och det ökade kravet på delaktighet och interaktion från publiken leder till 
omställningar och nya krav på PR-branschen. Vi vill i denna uppsats försöka beskriva hur 
PR-byråers marknadskomunikationsarbete har förändrats under det första decenniet av 
2000-talet med bakgrund i sociala medier. 
 
 

1.1 Syfte	  	  
Syftet med denna uppsats är att skapa en förståelse för hur PR-byråers 
marknadskommunikation har förändrats över tid. Under 1900-talet präglades 
kommunikation av envägskommunikation och medierna kunde sända ut budskap till 
allmänheten utan att allmänheten kunde föra någon dialog tillbaka. Under 2000-talet 
utvecklades sociala medier på internet och år 2007 expanderade sociala medier på allvar i 
Sverige.  I och med sociala medier kunde människor nu interagera och föra dialog med 
varandra världen över. Detta påverkade förutsättningarna för kommunikationsarbetet på 
PR-byråer och företag. Studien ämnar undersöka hur marknadskommunikationen på 
svenska PR-byråer har förändrats och vilken påverkan sociala medier hade på denna 
eventuella förändring. 
 
Undersökningen har ett tidsperspektiv där kampanjer från PR-byråer undersöks först vid 
en tidpunkt innan sociala mediers framväxt och därefter kampanjer som gjorts efter 
sociala mediers intåg på marknaden. Uppdelning görs för att kunna se de eventuella 
förändringar som skett i PR-byråers marknadskommunikation. Uppsatsen sträcker sig 
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mellan flera områden, marknadskommunikation, medier och samhälle och med inslag av 
strategisk kommunikation.  
 
 
 

1.2	  Frågeställning	  	  
 
• Hur har marknadskommunikationen på PR-byråer förändrats under första decenniet på 

2000-talet? 
 
• Hur påverkar sociala medier PR-byråers kommunikationskampanjer?  
 
 
 

1.3	  Avgränsning	  
Denna uppsats har valt att fokusera på ett antal PR-byråer i Sverige. Uppsatsen kommer 
att ha ett tidsperspektiv och den första tidpunkten kallas för 2004 och sträcker sig mellan 
2003-2005 och detta är alltså före sociala mediers framväxt. Den andra tidpunkten kallas 
för 2011 och innefattar kampanjer från 2010-2012. Uppdelning görs för att se förändring 
mer tydligt med ett fenomen som sociala medier i åtanke. Kampanjerna kan variera i 
byrå, storlek, region, budget osv. men skillnader kan undersökas oavsett. Kampanjerna är 
namngivna utifrån företag men kommer att studeras utifrån PR-byråernas arbete. 
Avgränsning vad gäller teorierna och nya medier samt sociala medier görs genom att 
definiera begreppen och följa definitionerna. Sociala medier kan ses som en extrem 
yttring som framkommit utifrån nya medier där nya medier är grunden för sociala medier. 
Utan nya medier och dess utveckling som präglas av konvergens och interaktivitet samt 
tekniken bakom skulle aldrig sociala medier finnas. Men det är ändå sociala medier som 
ligger till fokus i samhället idag och det är den förändringen som påverkat PR-byråers 
kommunikation Därför handlar uppsatsen om båda delar och båda namnen nämns 
frekvent. Ytterligare avgränsning sker i form av att uppsatsen inte behandlar vilka sociala 
medier som påverkar PR-byråers kommunikation utan snarare sociala medier som 
fenomen i samhället. Studien innefattar bara den svenska PR-marknaden och ett fåtal PR-
byråer.  
 

1.4	  Disposition	  
Uppsatsen börjar med en inledning som fungerar som en introduktion till ämnet och 
beskrivning om varför detta ämne är intressant att studera. Detta följs av ett stycke om 
syftet med denna uppsats där uppsatsen sätts i ett perspektiv till varför den är intressant ur 
ett samhällsperspektiv. Ur detta syfte har två frågeställningar utkristalliserats vilka 
beskrivs i stycket frågeställningar. Dessa frågeställningar bygger på det syfte som tidigare 
beskrivits. Därefter följer avgränsning där vi förklarar undersökningens avgränsningar 
och motiverar varför den blir genomförbar. Efter detta stycke kommer en rad definitioner 
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som beskriver ett antal termer som används i uppsatsen. Dessa termer behöver definieras 
för att läsaren ska kunna förstå och ta till sig uppsatsen på bästa sätt. Därpå följer ett 
avsnitt som diskuterar tidigare forskning i ämnet och därefter kommer bakgrund. Dessa 
stycken sätter uppsatsen i ett större perspektiv historiskt sett och förklarar hur vi har 
kommit dit vi är idag. Därefter följer en metod-del där uppsatsens metodik förklaras och 
genomgång av hur författarna har gått tillväga för att skapa undersökningen. Här 
motiveras urval och forskningsetiska ramar samt analysmodellen studien använder sig av. 
Efter en kort förklaring av val av källor tar teoridelen vid där teoretisk grund läggs för hur 
studien ska underbyggas. Efter detta följer resultatet med utvalda teman som presenteras 
var för sig och sedan jämförs ur ett tidsperspektiv. Följer gör intervjuresultatet och 
därefter presenteras analys och diskussionsdel som förklarar studiens teorier i förhållande 
till studien. Avslutningsvis förs en slutdiskussion som knyter ihop uppsatsen och tittar på 
framtiden och eventuell fortsatt forskning varpå källförteckning och bilagor avslutar 
uppsatsen. 
 
 
 

1.5	  Definitioner	  

1.5.1	  PR	  
Public relations eller omvärldsrelationer kan definieras som relationen eller “the 
management of communications” mellan en organisation och dess publik. Andra 
definitioner inkluderar att identifiera, etablera och hantera gemensamt lönsamma 
relationer mellan organisationer och deras intressenter som tillsammans är beroende av 
varandra för att nå framgång (Larsson 2008 s.34). Detta innefattar också planering, 
forskning, publicitet, promotion och samarbeten samt beslutsfattande för att hjälpa 
organisationen att lyssna, uppskatta och interagera med dem grupper som hjälper 
organisationen uppnå mål och visioner. För PR-byråer handlar det också om att analysera 
trender, förutspå konsekvenser och planera och utföra handlingar som tjänar till både 
organisationens och allmänhetens syfte. Det handlar om att förbättra anseende hos en 
person eller organisation (Larsson 2008 s.35 ff).   
 

1.5.2	  Medier	  
Medier kan definieras på många olika sätt. I detta fall väljer författarna att använda en 
definition som åsyftar de teknikbaserade objekt som gör det möjligt att förmedlande 
överföra information i form av symboliskt innehåll. Inom begreppet ryms vanliga 
massmedier som radio, tv och press samt internet och mobiltelefoni. Massproduktion och 
massmottagning simultant av samma informationsinnehåll förknippas med ordet 
massmedier (Berglez och Olausson 2009 s.10). Dessa kan beskrivas som traditionella 
medier och internet innefattas blir dessa de fyra stora medierna. Internet kan sägas vara 
en blandning av privat avgränsad kommunikation samt masskommunikation och 
möjligheten finns att t.ex. både se tv samt prata i telefon där. Det kan således klassas som 
en teknologisk mötesplats som tillsammans med mobiltelefoni präglas av konvergens i 
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form av att olika kommunikationsformer och medieformer möts (Berglez och Olausson 
2009 s.10). Kommunikationsmöjligheterna tycks växa i takt med teknikens förfinande 
och gränserna blir svårare att dra. Författarna har valt att skilja på traditionella medier 
samt sociala medier genom att definiera dessa. 
 

1.5.4	  Sociala	  och	  traditionella	  medier	  
Brit Stakston definierar sociala medier som ”digitala kommunikationsformer genom vilka 
vi delar upplevelser, erfarenheter, åsikter och innehåll med varandra” (Stakston 2010 
s.47). Det kan sägas vara ett namn som samlar alla kanaler där kommunikation kan ske 
direkt med andra genom ljud, bild eller text. Här samlas användargenererat innehåll, 
social interaktion och teknik och detta kan användas i sociala syften likväl som till 
nyhetsförmedling och organisering. Några exempel på sociala medier är Facebook, 
Twitter, Linkedin, bloggar, wikis och Instagram. Facebook är ett av de största sociala 
“communities” just nu med en biljon aktiva användare i oktober 2012. (Facebook 2012) 
Det som skiljer sociala medier från traditionella medier är möjligheten till och 
utsträckningen av interaktion. Traditionella medier kan definieras utifrån vad det inte är 
och ett exempel där är avsaknaden av interaktivitet och virtualitet. Traditionell media har 
en linjär modell och film, tidningar eller böcker skapar ingen virtuell värld där utbyte 
sker (Berglez och Olausson 2009 s.206-207). Interaktivitet medför att åskådaren har 
möjlighet att bli en aktiv deltagare och här har alla lika villkor att kommunicera. 
Traditionella medier brukar räkna med TV, radio och press som kategoriseras som 
envägskommunikation där det finns en sändare och en mottagare men ingen vidare 
interaktion. 
 

1.5.6	  Strategisk	  kommunikation	  
Falkheimer och Hedie definerar begreppet strategisk kommunikation i boken med samma 
namn som; “Den övergripande strategiska planeringer, utförandet och utvärderingen av 
en organisations kommuniktion med både interna och externa publiker”. De lägger sedan 
till att det handlar om att anlägga ett kommunikativt perspektiv på en organisations alla 
förfaranden. Det fins en förståelse för att allt en organisation gör kan och bör hanteras 
strategiskt och som praktik utgör det kommunikation som bidrar till att organisationen 
når sina utsatta mål (Falkheimer och Heide 2007 s.35 ff). 
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2.0	  Tidigare	  forskning	  
  

I artikeln The Impact of Newsroom Changes and the Rise of Social Media on the Practice 
of Media Relations från 2011 beskrivs hur sociala medier har lett till både evolution och 
revolution inom PR-branschen samtidigt som traditionella medier har det allt tuffare 
(International Communication Association 2011). Detta kan jämföras med statistisk från 
Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) som är ett ”oberoende, självfinansierat, 
institut vars syfte är att kontinuerligt undersöka och kartlägga den svenska reklam- och 
mediemarknaden” (IRM 2012). Enligt IRM spenderades i Sverige ungefär 1325 miljoner 
kr på marknadskommunikation över internet år 2004. Det är ungefär en tredjedel av vad 
företag spenderade på traditionella medier som TV (3749 mkr) och en sjättedel av vad 
som lades på dagspress (7851mkr). Nästföljande år har satsningarna på 
marknadskommunikation över internet ökat med ungefär 25 % till 1650 mkr. År 2011 var 
summan uppe i 6455 mkr. Denna stora ökning av satsningen på marknadskommunikation 
över internet år 2011 kan sägas ha minskat de andra mediegruppernas resurser något, men 
det kan snarare sägas att internet har inneburit en stark mediekanal som berikar det 
existerande mediekanalutbudet (IRM statistik, -04, -05 -11. Se Bilaga 2) Enligt denna 
statistik går alltså traditionella medier bakåt något samtidigt som internet och 
mobilmarknadsföring växer stadigt. Detta ligger även i enlighet med en undersökning 
som intresseorganisationen Sveriges annonsörer och undersökningsföretaget Novus gjort 
bland 200 marknadschefer. Denna undersökning visar att flesta företag anser att sociala 
medier är den populäraste trenden inom marknadskommunikation. Denna undersökning 
är gjord år 2010 och visar synen som fanns och i mångt och mycket fortfarande finns på 
sociala medier (Thambert, 2010). 
 
Med bakgrund i detta anser författarna att denna uppsats fyller en funktion i att se hur 
PR-byråers kampanjer eventuellt har förändrats och därmed även deras 
marknadskommunikation. Uppsatsen kommer att fokusera på hur PR-byråer, som får 
anses vara experter inom marknadskommunikationsområdet, har tagit till sig dessa 
trender. Sociala medier är ett nytt fenomen och vetenskaplig litteratur känns snabbt 
daterad inom detta ämne. Därmed kan denna uppsats beskriva mönster och ge en enkel 
bild över hur marknadskommunikation på PR-byråer har förändrats under det första 
decenniet på 2000-talet.  
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3.0	  Bakgrund	  
  

3.1	  Kommunikationens	  (r)evolution	  
Samhällsutvecklingen kan kopplas samman med medieutvecklingen. Därmed har även ett 
intresse för att undersöka och kartlägga mediers effekter växt fram (Jansson 2002 s 42-
43). Standardberättelsen om forskningen om mediernas makt har traditionellt tre faser. 
Den första fasen kallas Allsmäktiga medier (1900-1940-tal) – i denna fas ansågs det att 
medierna kunde ”spruta in” värderingar, handlingssätt och attityder till allmänheten. 
Publiken var försvarslös och passiv. Därefter kom ett ifrågasättande av mediernas makt: 
Vanmäktiga medier (1940-1970-tal). Under denna period ansågs inte medierna ha någon 
större makt över publiken, utan publiken var aktiv och valde fritt ur medieutbudet vilket 
de själva sökte. Efter detta kom en period där det ansågs att medierna inte bestämde hur 
publiken skulle tänka utan snarare vad publiken skulle tänka på. Medierna satte agendan 
för vad som skulle förmedlas till publiken, vilket leder till långsiktiga effekter och en 
form av socialisering, denna period kallades Mäktiga medier (1970-1990-tal) (Gripsrud 
2011 s.71-72). 
 
Dagens mediesamhälle består av en publik som har möjlighet att vara aktiv samt själva 
vara med och skapa medieinnehåll. Framväxten av nya medier så som internet har 
inneburit en ny syn på kommunikation. Tidigare var synen på kommunikation linjär där 
ett budskap skickas från sändare till mottagare. Kommunikationen kunde alltså ses som 
envägskommunikation där medierna befann sig på ena sidan och sände ut budskap till 
publiken. Exempelvis under fasen Allsmäktiga medier kunde medierna sända ut sitt 
budskap helt fritt utan att detta kunde påverkas. Under nästa fas, Maktlösa medier, har 
synen på publiken utvecklats och fått ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot medierna. 
Men det är inte förrän idag synsättet att publiken kan ha verklig inverkan på medierna 
vuxit fram. I och med tekniska utvecklingar så som internet och mobiltelefoni kan 
publiken på allvar bli delaktiga och påverka medieinnehållet. Dessa nya 
kommunikationskanaler har inneburit att publiken har gått från en passiv till en aktiv 
publik. Internet har inneburit att fri information från hela världen kan spridas och läsas 
varhelst i världen det finns en dator uppkopplad mot internet. Sociala medier som 
Facebook och Twitter har fört med sig att vi idag har möjligheten att interagera med 
människor på andra sidan jorden. Detta har inneburit att en tvåvägskommunikation har 
uppstått, kommunikationen är inte längre linjär eller envägs utan kommunikation har 
utvecklats till att bli en dialog där alla kan delta. Idag går det inte att urskilja sändare och 
mottagare på samma tydliga sätt som tidigare utan idag pratas det istället om deltagare. 
Information kommer från alla håll. Alla kan delta och vara med och skapa. 

  

3.2	  PR-‐branschens	  utveckling	  	  
Ordet PR står för Public Relations och med detta uttryck menas en organisations 
relationer med olika intressenter eller publiker i omvärlden. Detta kan röra sig om 
kunder, ägare eller samarbetspartners. PR räknas ofta in som en del av en organisations 



	   7	  

marknadsföring. 
  

PR-branschen har växt fram i samspel med samhällsutvecklingen. Den första PR-
konsultbyrån grundades i Boston år 1900, men det var under andra världskriget som PR-
branschen fick ett uppsving och blev en bransch att räkna med. Under andra världskriget 
arbetade många med statlig propaganda och när kriget var över eftersträvade dessa 
”kommunikationsexperter” att få användning av sin nya kompetens i sitt yrkesliv. Detta 
gav upphov till att företag fick tillgång till en helt ny kommunikationexpertis än de 
tidigare haft. I Sverige uppkom PR-byråer också i takt med samhällsutvecklingen. Mellan 
1960 och 1985 växte den statliga förvaltningen och informationsavdelningar började växa 
fram på företagen. Företagen satsade nu mer på information och kommunikation, detta 
innebar också att PR-branschen som är ”experterna” inom dessa områden också växte 
som bransch. De senaste femton åren har PR-branschen växt enormt i Sverige, både 
omsättning och personalantal har mer än femdubblats och mellan 1992 till 2007 växte 
antalet PR-byråer från 15 till drygt 70 stycken. (Pallas och Strannegård 2010 s 169 ff).  

  
De senaste åren har tillväxten inom kommunikationsområdet ökat, bara mellan 2005 och 
2007 har organisationers inköp av PR-konsulttjänster växt från 36 miljarder kr till 46 
miljarder kr. Detta har att göra med det ökade fokus och tryck på varumärkesprofilering 
och varumärkesvård. (Pallas och Strannegård 2010 s. 174) Vad för associationer 
allmänheten har till ett varumärke är ytterst betydelsefullt och påverkar synen på 
varumärkets produkter och tjänster. Därför är det viktigt att med hjälp av 
marknadskommunikation styra vad målgruppen har för bild av varumärket. Grunden i 
marknadskommunikation är att ställa tre frågor; -Vilka vill vi nå? - Vad vill vi säga till 
dem? - Hur ska vi säga det? Dessa tre frågor kan kopplas ihop med målgrupp, budskap 
och kommunikationskanal. (Dahlén och Lange 2009). Vad som har gått att skönja de 
senaste åren är hur kommunikationskanalerna har blivit fler. Direktreklam och 
traditionell media har fått ge plats åt nya och interaktiva kommunikationskanaler. 
Traditionell media som är baserad på envägskommunikation har fått ge plats åt nya 
medier där tvåvägskommunikation står i fokus (detta utvecklas vidare i teori delen). PR-
branschens ökning kan härledas till dessa tendenser i och med att PR bygger på att skapa 
relationer snarare än direktreklam där kontentan är att betala för exponeringen (Pallas och 
Strannegård 2010 s 170 ff).  

  
PR-branschens framväxt i Sverige går att koppa till termen medialisering. Medialisering 
innebär medias stärkta ställning i samhället. Medias stärkta ställning medför ett ökat 
beroende och ett ökat anpassande efter medias ramverk. Media utgör idag en egen makt 
som formaterar och omformulerar budskap efter sin egen medielogik. I och med medias 
stärkta ställning i samhället har själva konsumtionen av media inte ökat. 
Mediekonsumtionen hos en svensk år 1979 var 5 timmar och 21 minuter på ett dygn. År 
2008 spenderade en svensk 6 timmar och 5 minuter av mediekonsumtion per dygn, en 
ökning med endast 14 procent. I takt med att medieutbudet ökar och fler kanaler växter 
fram; bloggar, sociala nätverk och appar konkurrerar dessa om konsumentens begränsade 
uppmärksamhet. Detta medför ett ökat tryck på företag att synas och kommunicera i rätt 
kanaler för att nå fram till målgruppen. Att hålla sig ajour med de senaste metoderna och 
kommunikationskanalerna är viktigt för att nå fram till konsumenten genom mediebruset. 
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Därför tar många företag hjälp av PR-byråer för att på effektivast sätt nå sina målgrupper 
(Pallas och Strannegård 2010 s.176). 
 

4.0	  Metod	  	  
För att besvara uppsatsens frågeställning används empriskt material i form av en serie 
fallstudier. För att undersöka en PR-byrås arbetssätt och skillnaden i den kommunikation 
en byrå utövar var detta som en lämplig metod att använda. Fallstudier är inriktade på 
händelser, texter eller organisationer och kan undersökas från många olika aspekter för 
att skönja skillnader och likheter. Fallstudier räknas som kvalitativa eller intensiva studier 
och här har kontexten och situationen i vilken fallen studeras stor betydelse. 
Undersökningen av fall har två sidor, en där fokus ligger på att studera specifika, 
komplexa och situationella drag och en annan där studien försöker urskilja de generella 
förhållanden som kommer till uttryck t.ex. strategier och dylikt i kommunikativa 
situationer (Ekström och Larsson 2010 s.19). 
 
Vad gäller metodologiska arbetssätt så kan en deduktiv ansats användas. Där sker 
utgångspunkt från vissa sanningar eller bestämda teorier och dessa bevisas genom 
studiens gång. En annan metod är induktiv där man upptäcker saker och drar generella 
slutsatser utifrån flera fall. En blandning mellan dessa metoder kallas för abduktiv och 
denna ansats innebär att författare utgår från valda teorier för att studera materialet men 
kan byta ut dessa under studiens gång. Argument kan göras för att vi använder deduktiv 
ansats då vi valt ut Grunig och Hunts fyra modeller för PR innan vår studie av fallen. 
Dessa teorier har inte påverkat vårt urval av material och vi undersöker inte kampanjerna 
utifrån teorierna utan snarare efter våra egna frågor som vi utformat för att arbeta mot 
frågeställningen. Därför passar snarare en induktiv ansats mer in på vårt arbete där vi 
tillämpar och anknyter teorier efter att ha studerat materialet i resultatdelen (Ekström och 
Larsson 2010 s.20). Vi kommer däremot att koppla samman teorierna med resultatet i 
studien genom en analys och slutligen en diskussion.  
 
Vad gäller vår data består den av fall som är kontextbundna och därmed kan 
generalisering vara svårt. All vetenskap har generaliserande anspråk och vi vill genom 
forskning kunna dra slutsatser som stämmer på fler organisationer än bara den som 
studeras. Det finns två olika sätt att underbygga generalisering inom fallstudier varav det 
första är att forskarna studerar data som är ett urval och kan representera en population. 
Här används en induktiv slutledning där slutsatser dras för en större samling intressenter 
än studien undersöker. Vi kan på grund av urval och data inte säga att vi undersöker 
branschen generellt utan snarare intensiva fall där generella mekanismer och strukturer 
kan utvinnas. Dessa är grundläggande för PR-byråer och likheter och skillnader kan 
mätas vilket leder till teoretiska generaliseringar (Ekström och Larsson 2010 s.17ff). 
 
Kvantitativ forskning ställer krav på sig att vara mätbar och sådan forskning ska gå att 
upprepa oberoende av forskare och tidpunkt så länge materialet är detsamma. Våra 
kvalitativa fallstudier representerar snarare en tolkning och ett resultat av våra tekniker 
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och av de val vi gör under studiens gång. Data är således inte verkligheten. Därför är det 
viktigt att våra analyser är systematiska så att datan speglar och återger verkligheten så 
gott det går (Ekström och Larsson 2010 s.20). Datan som vi använder är text och således 
mer trovärdig än exempelvis en annan forskares material som kan vara styrt av dennes 
undersökning eller en intervju som kan påverkas av intervjusituationen. Vårt material är 
också data som skapats oberoende av vår inverkan före vi kommit på tanken till 
uppsatsen och får därmed anses som tillförlitligt utifrån den aspekten. Men texten är 
fortfarande en PR-byrås vinkling av deras arbete och säkerligen ett något förskönat 
exempel eftersom att detta är tävlingsbidrag som vill har som mål att vinna priser, vilket 
vi måste ha i åtanke när vi undersöker fallen. Däremot ligger inte fokus i undersökningen 
på hur bra fallet är utan snarare innehållet och det borde därför vara trovärdigt för att 
kunna se tendenser (Ekström och Larsson 2010 s.21). Begreppsvaliditeten uppnår 
uppsatsen genom att koppla studien till de valda teorierna och ställa systematiska frågor 
utifrån uppsatsens frågeställningar. Resultatvaliditeten går att mäta när studien är 
genomförd genom att se hur sannolikt resultatet är vilket sker i analys och 
diskussionsdelen. 
 
 

4.1	  Urval	  
Urvalet för materialet och datan som vi använder har skett genom att vi har kontaktat PR-
byråer samt Kaj Flick som är ansvarig för en PR-kampanj tävling vid namn Spinn. Vi 
upptäckte ganska snabbt att det är svårt att få tag på nedskrivna kampanjer från PR byråer 
då många väljer att hålla sina strategier och arbetssätt interna för att inte avslöja för 
mycket. De företag vi var i kontakt med hade inte specifika fall så de kunde lämna ut 
därför vände vi oss till Spinn. Eftersom att företagen tävlar med sina kampanjer går dem 
att få tag på och vi valde de kampanjer från tävlingen Spinns hemsida som var relevanta. 
Därefter mailade vi och ringde till företag för att få godkännande till att använda 
tävlingsbidragen i vår studie. Kaj skickade därefter kampanjerna och urvalet gjordes 
genom att fokusera på variation vad gäller byrå, företag och metoder, detta för att kunna 
dra mer generella slutsatser än genom att endast undersöka en byrås kampanjer. Av dem 
kampanjer vi fick gjordes efter noggrann genomgång ytterligare urval så att vi hade kvar 
fem kampanjer från 2004 – 2005 samt fem kampanjer från 2011 – 2012. Vi har valt att 
analysera kampanjerna utifrån företagsnamn men PR-byråerna har vi valt att inte 
presentera. Detta på grund av att vi inte vill lägga värderingar i vilken PR-byrå som gör 
vad eftersom att vi inte vill undersöka förändring PR-byråer emellan utan snarare 
förändring över tidaspekten. Varje kampanj består av 2-4 sidor text.  
 
 

4.2Analysmodell	  
Vi har valt att använda oss av en egen analysmodell där vi identifierar vissa teman utifrån 
vår frågeställning. Vi har valt att fokusera på frågor som ger mycket information om 
kampanjerna för att sedan ställa årtalen emot varandra och se vilka teman som ger oss 
störst förändring. Genom en enkel uteslutningsmetodik identifierar vi även vilka teman 
som vi inte ska gå vidare med i analysen då de saknar relevans för just 
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förändringsaspekten. Däremot lär vi oss om hela kampanjerna så vi väljer därför att ha 
med oss alla teman i uppsatsen. Detta ger en djupare bild av de enskilda fallen samt 
förändringen då de ställs emot varandra i tid. Anledningen till den valda modellen beror 
på avsaknad av liknande studier för PR-byråers kampanjer och är en lämplig metod då vi 
vill undersöka kampanjerna djupgående för att identifiera analysteman. Våra teman har vi 
valt genom att på sätt och vis intervjua kampanjerna och de frågor vi identifierat som de 
starkaste som till slut blev uppsatsens teman är som följer: 
 
Vad är syftet med kampanjen?  
Vilka vill de nå?  
Vilka strategier används?  
Vilka metoder använder de?  
Hur ser interaktionen ut?  
Vilka kanaler används?  
Vad fick de för genomslag?  
 
Studien av dessa kommer att presenteras i en resultatdel där vi motiverar vilka delar vi 
kommer att gå vidare med och analysera ytterligare dvs. de delar där vi anser störst 
förändring kunde urskiljas.  
 
 

4.3	  Intervju	  
Utöver fallstudierna så har vi valt att utföra en intervju med Sofia Myrevik som är 
marknadschef på Prime PR i Stockholm. Vi valde henne därför att vi ville ha en rutinerad 
person som har jobbat länge i branschen och därmed kan svara på våra frågor om 
förändring i marknadskommunikationen över tid på en PR-byrå. Prime PR är en 
kommunikationsbyrå med bas i Stockholm. Det senaste året har Prime varit en av de mest 
prisbelönta PR-byråerna i världen (Prime, 2012). Myrevik är marknadschef på Prime och 
är därmed i allra högsta grad insatt i processen och uppbyggnaden av 
marknadskommunikations kampanjer. Enligt Ekström och Larsson så är den kvalitativa 
forskningsintervjun en bra metod att använda om målet är att skaffa en djupare insikt i en 
organisations arbetssätt eller kommunikationen som utövas något som vi anser 
representera vårt metodval bra i detta fall. Denna förtydligande intervjustudie med person 
insatt i arbetet ger högre validitet till hela studien. Även om en intervjustudie skulle bli en 
persons tolkning av projektet och därmed inte helt vetenskapligt validerat så skulle denna 
hjälpa till att beskriva arbetet som PR-byrån gjort och därmed blir undersökningen mer 
korrekt (Ekström och Larsson s.53 ff). Metoden faller inom den kvalitativa forskningens 
ram och denna del av uppsatsen kommer ha ett tolkande perspektiv där målet är att nå 
ökad förståelse i den övergripande processen. Undersökningen kommer att vara 
deskriptiv eftersom en beskrivande frågeställning används för att få fram resultatet. Det 
är ändå viktigt att vara kritisk mot underlaget och systematisk i tillvägagångssättet då 
detta ökar validiteten. Eftersom en intervju är en individs tolkning av verkligheten inom 
ramen av frågorna får dessa ses som det viktigaste vid en intervju. Vi valde att utforma 
frågorna utifrån frågeställningen och jobbade systematiskt med dessa samt följdfrågor för 
att få intervjuobjektet att berätta om processen och förenkla med fallen samt ge oss en 
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djupare insikt i hur Prime som byrå arbetar. Detta gav oss djupare förståelse för fallen 
som vi inte kunnat få med enbart en analys. En intervjumall där intervjufrågorna 
redovisas finns bifogad i slutet av uppsatsen (Bilaga 1). En provintervju utfördes inför 
intervjutillfället, detta för att höja validiteten. Efter intervjun lät vi intervjuobjektet gå 
igenom transkriberingen av intervjun, detta för att öka kvaliteten på intervjumaterialet 
och bidra till respondentvaliditet. Detta en tid efter intervjun för att inte ha den för starkt i 
minne. Genom att läsa och godkänna med lite perspektiv på saken kan hon bidra med 
fördjupningar eller förtydliganden om det skulle vara något hon uppfattar som felaktigt. 
På så vis vet hon vad som kommer med i undersökningen och att kvaliteten blir högre. 
Hög reliabilitet uppnås genom att intervjun och efterföljande arbete utförs på ett tydligt 
och noggrant sätt så att frånvaro av systematiska eller slumpmässiga fel är minimala. Det 
är viktigt att materialet är nog fylligt dvs att innehållet är nog stort och innehållsrikt. 
Innehållet måste också vara sanningsenligt och djupt och tränga igenom de normativa 
förklaringar som intervjuobjekt kan ge, för att det är den utsago objektet i fråga vill att 
omvärlden ska uppfatta (Ekström och Larsson s.77-78). Vi har däremot ingen anledning 
att tro att materialet skulle vara otillförlitligt. Intervjun tog ungefär en timme att göra och 
finns transkriberad som en bilaga i slutet av uppsatsen. 
 
För att uppnå god resultatvaliditet är grunden att ha en god överrensstämmelse mellan de 
teoretiska och operationella definitioner och att vi mäter det vi påstår att vi ska mäta. 
Denna uppsats är av kvalitativt slag och det är viktigt att innan bearbetning av materialet 
sker har tänkt över utformandet av de frågor som ska ställas. Att det är två författare till 
denna uppsats bidrar till att höja validiteten och reliabiliteten då vi är två som tittar på 
materialet och därigenom minskar risken att vi applicerar vår personliga angreppsvinkel. 
 
 

4.4	  Forskningsetik	  
Vad gäller de etiska aspekterna i denna uppsats måste fyra huvudkrav uppfyllas. Det 
första kravet kallas för informationskravet och det uppfylls genom att 
informera intervjuperson och de personer som gav godkännande att använda kampanjer 
om uppsatsen syfte och vad den kommer att innehålla. Eftersom att vi pratat med alla 
inblandade på telefon eller personligen så kan ingen känna sig förd bakom ljuset och 
detta krav uppfylls således. Nästa krav handlar om samtycke och detta innefattas i detta 
fall av föregående krav, information eftersom att vi frågat och personerna godkänd vårt 
syfte och uppsatsens innehåll. Tredje kravet kallas för konfidentitetskravet vad gäller 
detta så valde vi att få samtycke för att använda intervju istället för att dölja namnet på 
intervjupersonen. Vi har däremot valt att hemlighetshålla kampanjernas byråer eftersom 
att det inte är relevant för uppsatsen samt till viss del för att skydda byråernas 
konkurrensspecifika fördelar som i och för sig går att ta reda på oavsett då fallen är öppna 
att hämta från Spinn. Men vi anser att det är överflödigt och vi uppfyller även detta krav. 
Krav fyra heter kravet på nyttjande och innebär att vi inte får använda materialet i 
kommersiellt syfte eller sprida uppgifter vidare i detta syfte. Detta uppfyller vi och är väl 
medvetna om att kampanjerna från början använts i kommersiellt syfte men detta 
påverkar inte vår studie eftersom att detta skedde före vi fick tag på materialet 
(Vetenskapsrådet 2012). 
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5.0	  Val	  av	  källor	  	  
I förstudien till denna uppsats utfördes en kartläggning av tidigare forskning och litteratur 
i ämnet. Detta gjordes genom en litteratursökning på Uppsala universitetsbibliotek i 
databasen Communication and Mass media complete. Största delen av uppsatsen har 
dock sin grund i ämneslitteratur som berör medier och samhälle, 
marknadskommunikation, PR och strategisk kommunikation. Dessa har funnits genom 
litteratursökning på Libris boksökning där grunden legat i relevanta begrepp för 
uppsatsens forskningsområde.  
 
Då resultatdelen ligger till grund för uppsatsen har förstahandskällor använts vilket är 
PR-byråernas egna kommunikationskampanjer. Dessa har hämtats från PR-byråerna 
direkt eller från Kaj Flick som administrerar case-tävlingen Spinn som är en ansedd PR-
tävling i Sverige. Eftersom att det är tävlingsbidrag så kan de anses något förskönade 
men dokumenten är förstakällor och ger en insikt i PR-byråernas arbete och får därför 
anses som tillförlitliga källor, speciellt med tanke på vad studien ämnar ta reda på. Som 
komplement till dessa källor har studien kompletterats med en intervju med Sofia 
Myrevik som jobbar som marknadschef på Prime. Intervjun gjordes med intervjuguide 
och hon vades efter direktkontakt med Prime. Andra källor är hemsidor som Resume, 
vilket är en branschtidning om PR och högt ansedd inom branschen samt Statistik som 
valts efter nogrann undersökning på relevanta pålitliga statiska hemsidor. Anledningen 
till att vi valde hemsidor är för att ge ett djupare sammanhang och alla hemsidor är 
relevanta för studien och får efter nogranna studier anses som pålitliga.  
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6.0	  Teori	  
	  

6.1	  Kommunikationsmodeller	  
De första kommunikationsmodellerna publicerades på 1940-talet. Synen på 
kommunikation och kommunikationsvetenskapen har förändrats en hel del sedan dess. 
Dock lever flera tankar och traditionella teorier från denna tid kvar idag (Heide, 
Johansson och Simonsson 2005 s.31-32). 

  
Den traditionella och också enkla kommunikationsmodellen ser ut på följande sätt: 
Avsändare à Budskap à Mottagare. Det är alltså en linjär modell där avsändaren sänder 
ett budskap till mottagaren. Denna grundläggande kommunikationsmodell använder sig 
av envägskommunikation, alltså att kommunikationen går i en och samma riktning. 
Denna modell är basen i de traditionella kommunikationsmodellerna (Gripsrud 2011 
s.143). Även kanal kan läggas till i modellen. Kommunikation är en process och genom 
att bryta ner detta skeende är det lättare att förstå vad som händer, hur och varför. 

  
Shannon och Weaver utvecklade år 1949 en grundläggande kommunikationsmodell, 
sändare-mottagare-modellen. Tyngdpunkten ligger på överföringen av information; 
kommunikation är en sändare som överför ett meddelande till mottagaren. Modellen är 
linjär och fått en del kritik då fokus ligger på den enkelriktade överföringen av 
information och att det inte tas i beaktning hur mottagaren tar emot informationen och 
tolkar den. Modellen liknas vid ett transmissionsynsätt eller som överföringsmetafor 
(Heide, Johansson och Simonsson 2005 s.32). 
 
 

 
   

(Chandler 1994) 
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Ännu en tidig kommunikationsmodell utvecklades av Lasswell (1948). Lasswell 
definierade kommunikation genom en rad frågor: ”Who says what to whom, through 
what channel and with what effect?”. Även denna kommunikatinsmodell bygger på en 
linjär modell där envägskommunikation används. (McQuail 2005 s.70). Dock fick även 
denna modell kritik för att inte inkludera frågan varför, att den är alltför linjär och precis 
som i Shannon och Weavers modell finns inte möjligheten till feedback inkluderat 
(Communication theory, 2012). Denna kommunikationsmodell påminner om Shannon 
och Weavers men kan sägas vara en verbal motsvarighet. 
 
 

 
  

(Communication theory, 2012) 
  
 

Dessa traditionella kommunikationsmodeller har en del gemensamt, främst den linjära 
envägskommunikationen. A sänder ett meddelande till B. Ingenstans finns det inkluderat 
att B kommunicerar tillbaka till A. När dessa kommunikationsmodeller utvecklades var 
inte utbudet av kommunikationkanaler särskilt stort, kanalerna bestod till stor del av 
telefon och radio. Dock har utvecklingen gått framåt och i och med tekniska framsteg har 
även utbudet av kommunikationskanaler breddas. Idag har en majoritet av befolkningen i 
Sverige tillgång till både mobiltelefon och dator med internet. Detta innebär nya 
kommunikationsmöjligheter och ett nytt sätt att se på information och kommunikation. 
Exempelvis har dessa tekniska utvecklingar möjliggjort möjligheten till interaktion. I 
början av 1990-talet exploderade användandet av termen ’interaktivitet’. Interaktivitet ses 
som en central egenskap hos new media, dock är denna egenskap inte nog för att beskriva 
denna nya form av medier (Lievrouw och Livingstone 2006 s.205). Sociala medier är en 
del av nya medier och en plattform för interaktion. Att interaktion tillkommit som en ny 
parameter innebär ett skifte i synen på kommunikation. Pavlik citeras i The handbook of 
New Media ”interactivity means two-way communication between source and receiver, 
or, more broadly multi-directional communication between any number of sources and 
recivers” (Lievrouw och Livingstone 2006 s.211). Interaktion medför att de traditionella 
kommunikationsmodellerna där envägskommunikation var centralt nu får dela utrymme 
med modeller där tvåvägskommunikation är dominerande. De traditionella rollerna hos 
sändare och mottagare har lösts upp (Lievrouw och Livingstone 2006 s.212). 
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6.2	  New	  media	  
Jan Van Dijk definierar ny media som uppkomsten av ny digital kod och förbättring av 
kommunikationsteknologi. Det går att se en allt större användning av begrepp som 
multimedia och parallellt med den tekniska sidan så ses en evolution av att kunden som 
konsumerar media går från att vara passiv till en mer aktiv roll. Van Dijk karaktäriserar 
ny media på tre sätt som följer. 
 
Integration  
Detta handlar om konvergens och det mönster den följer där olika teknologiska system 
utvecklas mot att utföra liknande uppgifter.  Ett exempel är att genom en smartphone nå 
internet och då finns möjligheter att spela spel, läsa tidningen etc. Konvergens kan ses 
genom 5 olika nivåer; Infrastruktur i form av olika kopplingar, transport som bärare av 
olika mediaformer, styrning hos företag, olika tjänster som binder samman 
kommunikation, information, transaktioner och underhållning, samt olika typer av data 
som innehåller ljud, bild och text (Van Dijk 2012 s.8-9) 
 
Interaktivitet 
Från en mer sociologisk synpunk pratar Vin Dijk om interaktivitet och hur kontroll har 
skiftat till konsumenten i form av digitaltv på egna villkor, streaming, dvd m.fl. Detta 
främjar ett helt nytt deltagande, med plats för debatt och studier och detta sker oftast via 
internet och bloggar etc. något som leder till att publiken får mer makt att kunna påverka, 
genom protester, deltagarlistor och ökade möjligheter till yttrandefrihet. Van Dijk 
definerar 4 nivåer av interaktivitet; Plats, utbyte över gränser, Tid, allt går snabbare, 
handling, kontroll både i handlingar och mothandlingar samt mental nivå, gemensam 
förståelse (Van Dijk 2012 s.10). 
 
Digital kod 
Defineras av den digitala data som är nästa steg efter den analoga, t.ex. HTML som 
tillåter en webbrowser att hantera all information som den tar emot. Denna utveckling 
delas upp i digital kod; kod av bits och bytes för all typ av data inom digital media samt 
hypertext som är kod för att länka olika typer av data och digital media (Van Dijk 2012 
s.11ff). 
 
 

6.3	  Fyra	  PR	  modeller	  
I boken managing public relations tar James Grunig och Todd Hunt upp 4 modeller kring 
PR som bidragit kraftigt tillvidare studier och konkretisering av ämnet. Modellerna som 
följer har skapats för att kunna förstå hur PR har formats och och dem bör, om än inte till 
100 %, kunna skapa en bild av vad PR är och hur det används idag. Forskning som 
bedrivs inom PR har präglats av dessa fyra modeller bestående av publicitets-, public 
information-, den tvåvägsasymmetriska och den tvåvägssymmetriska modellen. 
 
Publicitetsmodellen (Publicity) var den modell som kom först mellan 1850-1900 och för 
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denna modell liksom nummer två är kommunikationen alltid envägs dvs informerande 
från organisationen till publiken. Denna modell kan dock präglas av att inte 
nödvändigtvis berätta hela sanningen och modellens utövare försöker övertyga genom 
intuition snarare än vetenskap. Den lilla forskning som bedrivs runt denna modell 
fokuserar på medias användande av deras material samt räkna deltagande runt deras 
”kampanjer”. Denna modell utövas i praktiken så att företag försöker nå ut i medier 
genom envägskommunikation för att på publicitet och uppmärksamhet till sin 
organisation eller kund. Exempel på detta idag är sport eller produktmarknadsföring och 
författarna uppskattar att 15% av  dagens organisationer praktiserar modellen (Grunig & 
Hunt 1984 s.21-30). 
 
Nästa modell kalla för Public information och här ligger likt den tidigare fokus på 
envägskommunikation. Sprungen runt år 1900 och denna modell är mer sanningsenlig 
och knapphändig forskning och research följer en journalistisk modell som riktar sig mot 
informationsmaterial till en stor okänd publik. Med denna modell kan svårighetsgrad och 
genomslagskraft mätas på informationen men oftast vet utövaren inte så mycket om 
materialet. Detta är den mest använda modellen idag inom PR med ca 50 procent praktik 
hos främst regeringar, föreningar och utbildningsinstitutioner samt affärsfirmor. Fokus 
ligger på information som t.ex. broschyrer, tidningar, fakta, filmer etc och de flesta har 
aktiva PR-strategier som erbjuder nyheter om de själva till media. 
 
Den tvåvägsasymmetriska modellen grundlades 1920 och här är kommunikation som 
namnet antyder tvåvägs-inriktad. Man försöker övertala mottagare med hjälp av 
vetenskapliga bevis och forskning om attityd och beteende för att acceptera 
organisationens ståndpunkter oh synpunkter i en fråga. Denna PR är planerad och kallas 
för asymmetrisk eftersom att effekterna av PR är osymmetriska då organisationens 
åsikter väger tyngre. Organisationer som använder denna modell försöker inte förändra 
sig själva utifrån PR utan snarare använder PR och forskning för att förändra publikens 
åsikter. Forskning är essentiell och det är därför de två senare modellena kallas för två-
vägsmodeller, för att PR mäts med hjälp av den och utövarna lyssnar på sin publik. Det 
finns två olika sätt att forska; Formativt (Formative) och Evaluerande Utvärderande 
(Evaluatuive). Formative research har som mål att planera aktiviteter och välja objektiv 
och mål och evaluatuive research handlar om att ta reda på om dessa objektiv och mål 
tillfredsställs. Genom att ta reda på vad folk tycker om ett företag och identifiera bra 
saker och därefter använda dessa kan resultat uppnås, och dessa mäts likt en termometer 
före och efter en kampanj för att se ”temperaturskillnader” och sedermera effekt. Denna 
modell är vanligast inom konsument-företag som säljer produkter och dessa företag har 
oftast tuff konkurrens. Konkurrensen fungerar som katalysator och forskningen visar var 
fokus skall läggas. Exempel på företag kan vara matvaruföretag som differentierar sig 
mot konkurrenter genom att fokusera på sina kvalitéer som folk uppskattar för att nå 
framgång och modellen används av ca 20% av företag idag. 
 
Den sista modellen kallas den tvåvägssymetriska modellen och såg dagens ljus runt 1960 
och 1970-talet. Denna modell handlar snarare om dialog än annat och företag är lika 
benägna att påverkas av kund som tvärtom. Den handlar om att föra grupper samman för 
att tillsammans lösa problem genom kommunikation och åsikter behöver inte förändras 
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alla gånger så länge de förstås av båda sidor. Genom formativ forskning kan utövaren se 
vad för konsekvenser företaget får för sin publik och företaget kan använda dessa åsikter 
för att ändra sina budskap så att de lättare kan uppfattas hos publiken. Evalueringen 
består i hur väl publiken har förståelse för ledningen och organisationen och vice versa. 
Modellen används till 15% av företag och främst hos stora företag som reguleras av en 
regering, pga. t.ex. krav för hållbarhet eller socialt ansvar. Istället för pressrelease kan ett 
företag som använder denna modell bjud in journalister för att skapa en egen uppfattning. 
Det är också vanligt att företaget bjuder in intressenter till forum för att diskutera problem 
etc. och på så sätt skapas förståelse för varandra. Denna modell kan användas hos bl.a. 
skolor, elföretag och sjukhus. 
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7.0	  Resultat	  
Till en början kommer kampanjerna att beskrivas på ett övergripande sätt och därefter 
delas texten upp i frågeteman. De frågeteman vi utgått från är:  
 
Vad är syftet med kampanjen? (Syfte - Tema A) 
Vilka vill de nå? (Målgrupp - Tema B) 
Vilka strategier används? (Strategi - Tema C) 
Vilka metoder använder de? (Metod - Tema D) 
Hur ser interaktionen ut? (Interaktion - Tema E) 
Vilka kanaler används? (Kanal - Tema F) 
Vad fick de för genomslag? (Genomslag - Tema G) 
 
Därefter kommer dessa frågeteman att besvaras genom en tidsuppdelning. De kampanjer 
som utfördes 2004 beskrivs och ställs därefter mot de kampanjer som genomfördes 
2011.   
 

7.1	  Beskrivning	  av	  kampanjer	  
 
2004  
Svensk Mjölk – Beige 
Branschorganisationen Svensk Mjölk såg att mjölkkonsumtionen stadigt minskade under 
80- och 90-talet och ville genom PR vända denna trend och accelerera kaffe med mjölk-
trenden genom att sprida kunskap och inspirera. Genom att undersöka vanor och attityder 
kring mjölk i allmänhet och mjölk i kaffe i synnerhet använde de sig av en strategi med 
tävlingar, utbildningstillfällen samt en löpande medierelation (Segmentering, lokala 
aktiviteter, utbildning och information) för att uppnå sina mål.  
 
Vasakronan - Kontorsbarometern 
Vasakronan ville profilera sig sig själva som "En bättre värd" och samtidigt öka 
nyförsäljning och minska vakanser för att bli marknadsledande (i storstäder). Genom att 
skapa en kunskapskampanj i form av en kontorsbarometer kunde de spegla 
kontorsanställdas åsikter och paketera dessa till olika segment för att skapa positiv PR 
bland kunder och media. 
 
SJ - SJ lyssnar... SJ svarar 
SJ Ville förbättra sitt anseende och bilden av sig själva hos allmänheten, media såväl som 
hos de anställda. Genom en klassisk kampanj turné där dialog med intressenter var i 
fokus, kunde dessa få kontakt med SJ direkt och relationerna förbättras. SJs VD åkte 
under 10 veckor runt i landet med en särskild SJ-kupévagn och förde dialog och skapade 
förtroende. Detta ledde till stort genomslag i media. 
 
Lunarstorm - Äger, duger, suger 
Lunarstorm hade som mål att förstärka Lunarstorm som en kanal för medieförmedlare, 
Visa att de har unika insikter om ungas åsikter och har möjlighet att förmedla budskap 
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effektivt samt öka annonsförsäljningen. För att uppnå målen använde de sig av 
crowdsourcing för att skapa en attitydundersökning bland medlemmarna som de sedan 
kunde använda i utskick för att uppmärksamma Lunarstorm bland intressenterna. 
 
Shell - Shell Express 
Shell ville vända sig till prismedvetna bensinkonsumenter och visa dessa var de snabbt, 
enkelt och billigt kunde tanka, samt få stort genomslag i medier för att öka spridningen av 
budskapet. Genom en ”Happy Hour” där kunder fick gratis bensin under en timmes 
prisfest kunde de skapa uppmärksamhet, köer och mediegenomslag samt öka båda 
försäljning och förbättra uppfattningen om Shell hos allmänheten. 
 
2011 
Lagerhaus - Blog up stores 
Lagerhaus skulle öppna en ny webbshop och ville i och med detta skapa en hype och få 
kunder att hitta butiken online. för att genomföra detta vill de få Lagerhaus att bli näst 
störst i Sverige på FB samt starta blog-up stores - Pop up butiker fast på bloggar. Genom 
att varje bloggare de valde fick välja ut sina favoritprodukter och sälja dessa på sin blog 
kunde Lagerhaus öka sina fans med 226% och etablera webbshoppen som en permanent 
försäljningskanal. 
 
Södersjukhuset - Halkvarningen 
Eftersom antalet halkolyckor ökat drastiskt en tid innan ville Södersjukhuset hitta ett sätt 
att uppmärksamma detta i medier och till en bred allmänhet och i största möjliga mån 
motverka detta. Med hjälp av crowdsourcing kunde de skapa Halkvarningen, en app där 
allmänheten kunde se vilka platser som ansågs som farliga och på så sätt minska olyckor 
och uppmärksamma problemet. 
 
ICA Vanadis - Kundsänkta priser 
ICA ville visa att de låg i framkant vad gäller sociala medier och teknik genom att skapa 
ett nytt koncept kring prissänkning. Genom att låta kunderna själva sänka priser i realtid 
genom Facebook-checkins kunde de involvera kunder och få genomslag både hos dessa 
och i traditionella medier samt internt. 
 
Stockholms stadsmission - Betalvägg för hemlösa 
Stockholms stadsmission ville lyfta det faktum att många unga blir hemlösa genom att 
lyfta detta på forumet Twitter. Genom att skapa en betalvägg för hemlösa där kändisar 
twittrade och intressenterna kunde betala för att läsa innehållet utmanade de den utbredda 
slacktivism som finns och inom en vecka hade betalväggen omnämnts i 3000 tweet samt 
fått medieutrymme motsvarande en bruttoräckvid på 20 miljoner. 
 
Crossing Boarders - Twee-Q 
Företaget jobbar för ett mer jämnställt samhälle och målet med kampanjen var att lyfta 
frågan om jämställdhet på Twitter. Genom att skapa ett verktyg där intressenter kunde 
mäta hur jämställda de var samt fokusera på att få bred spriding genom taktisk lansering 
via oponionsbildare kunde Twee-Q förändra världen, tweet efter tweet. 
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7.2	  Tema	  A	  –	  Syfte	  
Vad är syftet med kampanjen?	  
Här presenterar vi de syften och mål kampanjen försöker uppnå, dvs. det huvudsakliga 
budskapet företaget vill lyfta till sina intressenter. 
 
2004 
Svensk mjölk-kampanj hade som syfte att få en ny syn på mjölk. Mjölkkonsumtionen har 
gått ner de senaste åren i Sverige och därför vill de lyfta fram olika sätt att använda 
mjölk, t.ex. i en kaffe latte. Syftet var således att accelerera trenden och etablera den på 
lång sikt. Vasakronan hade istället som syfte att bli marknadsledare inom lokaluthyrning. 
De ville få nya kunder samt nöjdare kunder och i tillägg ha färre vakanser. SJ syfte var att 
förändra synen på SJ då denna ansågs ha varit negativ till stor del. Detta gäller främst i 
media och i slutändan hos kunderna. SJ vill framstå som ett företag som lyssnar. 
Lunarstorm hade som mål att förstärka sig själva som intressant kanal för 
medieförmedlare, samt öka annonsförsäljning och som informationskälla till hur unga 
människor tänker. Lunarstorm ville visa att de har inflytande och förståelse och detta 
skulle leda till att bli attraktiva för annonsörer och dylikt. Shell ville istället öka den 
emotionella kopplingen till företaget då många kunder är “otrogna” pga. stort prisfokus. 
Svenskar väljer andra leverantörer av bensin utifrån pris och syftet var att skapa lojalitet 
genom annorlunda metoder. 
 
Slutsats: Alla kampanjer har fokus på att stärka varumärket eller öka försäljningen, eller 
båda. Företag använder sig av PR-byråer när de har ett problem och kanske främst 
problem att nå ut till medier. Företagen vill vända negativa trender i många av fallen. 
 
2011 
Lagerhaus syfte med kampanjen är att visa att de är i framkant vad gäller e-handel. Här 
försökte de skapa en hype kring öppningen av sin nya webbshop samt öka närvaro till 
företaget på sociala medier och främst Facebook. Kampanjen som stöttade hemlösa 
skapades för att sprida uppmärksamhet kring hemlöshet bland unga och samla in pengar 
för att hjälpa de utsatta. Halkvarning-appen skapades för att få mediegenomslag vad 
gäller problemet med halkskador och för att genom detta minska halkolyckor i 
Stockholm. Prissättning gjordes för att presentera ett nytt kommunikationssätt inom 
prisnedsättningar samt stärka ICA:s varumärke som långt fram inom teknik och sociala 
medier. Slutligen hade kampanjen Twee-Q som syfte att lyfta jämställdhetsfrågan i 
politiska debatten och få folk att testa sitt beteende gentemot denna fråga på Twitter. 
 
Slutsats: Syftet är att få så stor spridning för sitt budskap som möjligt inom sina 
målgrupper eller generellt. Fokus ligger på att alla PR är bra PR 
 

7.3	  TEMA	  B	  –	  Målgrupp	  
Vilka vill de nå?	  
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Här ämnar studien alltså tolka vad för intressenter företaget har som målgrupper för den 
utvalda kampanjen. Ibland kan det ses ganska tydligt och ibland används logiskt 
resonemang utifrån kampanj och syfte etc. 
 
2004 
Svensk mjölk-kampanj säger sig ha sin målgrupp i folk mellan 15-60 år. Det kan tolkas 
som att de vill nå ut brett till alla som fikar samt kaffekedjor och de vill nå medier för att 
få spridning. Vasakronan vill nå ut till kunder i fastighetsbranschen men även till 
privatpersoner som en del av deras större kampanj en bättre värld. SJ vill i slutändan nå 
gemene man genom att få en mer positiv bild i media och genom nyckelpersoner 
förbättra relationer och framställning i media. Lunarstorm vill nå annonsörer, 
medieförmedlare och intressenter som behöver information till sin marknadsföring 
medan Shell vill nå prismedvetna bensinkonsumenter. 
 
Slutsatser: Här vill företagen främst få stor spridning för att få god publicitet. Däremot 
har två av kampanjerna fokus på företagskunder men genom publicitet kan budskapet 
legitimeras och få större trovärdighet hos dessa genom att nå allmänheten samt nå nya 
kunder. 
 
2011 
Lagerhaus målgrupp är personer som är intresserade av inredning och hemmet. Detta 
innefattar folk som läser bloggar om detta. Dessa är nyckelmålgruppen men de vill att 
budskapet ska spridas utanför dessa grupper och de vill nå ut till FB-användare. 
Kampanjen med fokus på hemlösa är utformad för att nå twitteranvändare i allmänhet 
samt utmana slacktivister och informera till konsumenter av traditionella medier medan 
Halkvarnings-appen ämnar nå gemene man i storstockholm för att få så stor spridning 
som möjligt. Målgrupper för Prissättningskampanjen är kunder som handlar i butiken 
samt få stor spridning för att i slutändan nå medier samt använda kampanjen internt. 
Twee-Q vill få bred räckvidd för att uppmärksamma budskapet, detta vill de göra genom 
att nå politiker och opinionsbildare för att således nå medier och allmänhet. Målgruppen 
är främst Twitteranvändare och nyhetskonsumenter. 
 
Slutsatser: Företagen försöker nå ut brett för att få uppmärksamhet. I slutändan vill 
företagen få kvalitet i sina intressenter dvs. nå ut till konsumenter av deras produkter eller 
helt enkelt personer med intresse för kampanjen/ämnet. 
 
 

7.4	  TEMA	  C	  –	  Strategi	  
Vad är deras strategi?	  
Här har vi undersökt vad företaget tillsammans med PR-byrån hade för strategi för att nå 
målgruppen och vidare uppnå sitt mål med kampanjen. 
 
2004 
Svensk Mjölk hade som strategi att genom att paketera budskapet till olika mediesegment 
och genom att skapa lokala kaffeevenemang kunna sprida sitt budskap utanför 
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storstadsregionen. Vasakronan hade en kunskapsstrategi för att ge ökad proaktivitet, med 
material som leder till mer försäljning och intresse kring företaget. SJs strategi gick ut på 
att komma närmare allmänheten genom att åka runt och visa att de bryr sig om sina 
kunder. Detta genom att bjuda in journalister samt använda gammeldags kampanj-PR 
med syfte att nå ut och framtona sig själva som ett ödmjukt och lyhört företag. 
Lunarstorm strategi gick ut på att genom en attitydundersökning visa att man vet hur 
unga tänker och de ville paketera detta till medieförmedlare för att skapa ett intresse för 
Lunarstorm som annonsplats mot unga målgrupper. Shell använder ett etablerat koncept 
vid namn ”Happy Hour” för att skapa uppmärksamhet och lojalitet hos sina prismedvetna 
kunder genom kampanjen. 
 
Slutsatser: Strategin är självklart olika beroende på syfta och mål men några likheter kan 
ändå skönjas. Som de flesta fall av PR-arbete vill företagen nå många och att få 
uppmärksamhet hos allmänheten leder i de flesta fall till lyckade kampanjer. Strategierna 
har stor variation men genom smarta lösningar (Mjölktävlingar/”Happy Hour”) samt 
kreativa dörröppnare i form av kunskaps och attitydundersökningar för att nå snävare 
målgrupper, kunde strategierna få fäste. 
 
2011 
Lagerhaus vill med sin strategi involvera kunder genom att marknadsföra produkter och 
nya webbshoppen via bloggar (och dess följare). Här vill de skapa interaktion för att 
sprida budskapet och engagera med små medel. Kampanjen för Hemlösa ville skapa 
uppmärksamhet för hemlösa på Twitter samt genom traditionella medier. Genom att spela 
på känslor för att skapa engagemang som både mättar och värmer, samt utmana dagens 
slacktivism ville de påverka allmänheten. Halkvarningsappen skulle genom att 
crowdsourca och få allmänheten att bidra med tips. Här ville de skapa en app som varnar 
för hala platser samt skapa uppmärksamhet i media för att nå spridning. 
Prissättningskamanjens strategi var att utmana traditionell prissättning genom att låt 
kunderna själva sänka priset genom Facebook-checkins för att skapa uppmärksamhet och 
visa att de ligger i framkant tekniskt och inom sociala nätverk. Twee-Q – Här vill de 
genom uppmärksamhet få allmänheten att fundera på jämställdhet inom forumet Twitter, 
både nationellt och internationellt. Genom att nå ut till opinionsbildare och media ville de 
sprida budskapet och få målgruppen att se över sitt eget beteende. 
 
Slutsatser: 2011 ses interaktion till mycket större utsträckning än 2004 och alla dessa 
kampanjer handlar i någon fas om att få hjälp av kunden/intressenten. Detta kan ske 
genom Crowdsourcing, Facebook-checkins eller tweets och alla strategier handlar om att 
få spridning via forum som kännetecknas som sociala medier dvs. Bloggar, Facebook, 
Twitter och smartphone-appar som är ganska moderna företeelser. Företagen vill 
fortfarande få spridning i traditionella medier men med otraditionella strategier. 
 

7.5	  TEMA	  D	  -‐	  Metod	  
Vilka metoder används?  
Här konkretiseras strategin genom att förklara de metoder som använts för att genomföra 
kampanjen. Hur har företagen gått tillväga tillsammans med PR-byråerna? 
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2004 
Mjölkkampanjen satsade på en kunskapsbaserad PR-kampanj, tävlingar, löpande 
medierelation med bilder, recept, trendrapporter och fakta samt utbildningstillfällen för 
hur produkten används i kaffe. Vasakronan skapade genom kontorsbarometern en 
kunskapskälla som användes för att locka nya kunder och öka effektivitet, välmående och 
produktivitet på arbetsplatsen. Genom att vinkla budskapet till olika mediesegment samt 
målgrupper så kunde de skapa ett intresse över denna unika metod för att få genomslag i 
större skala och bygga sitt varumärke. Sj använder sig av gammaldags presidentkampanj-
metod genom att turnera runt och interagera med allmänhet och framförallt media. 
Traditionella kanaler används och face-to-face är fortfarande den viktigaste kanalen för 
SJ. Lunarstorm tar hjälp av användare för att skapa kampanjen där de får rösta på vad 
som äger, duger eller suger. Denna information används sedan för att skapa intresse hos 
medieförmedlare och de gör utskick till de som anses vara de 50 största opinionsbildarna 
i branschen på ett snyggt sätt för att väcka intresse och visa att LS är en kanal som har 
inflytande hos unga. De vill skapa samarbeten och annonsering via dessa metoder. Shells 
metod är att genom konceptet ”Happy Hour” skapa intresse på lokal nivå genom att ge 
bort gratis bensin, stå utanför matvarubutiker för att dela ut gratis bensindunkar, dela ut 
flygblad och kort och gott involvera och få kunder till macken i fråga. Här läggs mycket 
fokus på word-to-mouth och på att få traditionella medier att uppmärksamma. 
 
Slutsatser: Metoderna försöker vara kreativa men ändå enkla. Genom att jobba aktivt kan 
företagen uppnå målen och metoderna är viktiga för legitimitet, spridning och för att de 
ska få fäste. Likt strategier är metoderna olika beroende på kontext men här kan ett 
mönster ses i att alla vill ha stor spridning till allmänheten genom traditionell media, men 
paketeringen är viktig för att skapa intresse hos dessa. 
 
2011 
Lagerhaus metod består i att använda bloggare och låta de presentera sina 
favoritprodukter samt sälja dessa på sin blogg. Här läggs stort fokus på Facebook och 
dem vill involvera kunder för att skapa hype kring webbshoppens invigning genom att 
ställa frågor där och skapa tävlingar. Hemlösa-kampanjen vill provocera och spela på 
känslor och engagemanget som finns idag stannar oftast vid en like. I denna kampanj 
startade företaget en betalvägg för hemlösa för att mätta tomma magar och värma de 
frusna. Där användes sociala medier för att få spridning såväl som traditionella sådana. 
Halkvarningen - genom att skapa en app med hjälp av allmänheten vill de varna denna 
var det är farligt att vistas och när. Appen tillsammans med pressmeddelande lanserades 
vid en strategisk tidpunkt och för att få spridning riktade de sig mot traditionella medier. 
Här valdes att lägga fokus på interaktion precis som Prissänkning där kunder hade 
möjlighet att genom Facebook-checkins själva bestämma vilka varor man ville prissänka. 
Varorna presenterades på måndag av butiken och på fredag kunde kunden köpa varan för 
det nysatta priset. Metoderna innefattar att nå ut till kunder för att skapa interaktion och 
visa att företaget ligger i framkant vad gäller sociala medier och teknik. Twee-Q – 
Genom att skapa ett sätt att mäta retweets och se hur många procent av dessa som har 
med kvinnors åsikter att göra, kan allmänheten se om de själva är jämställd vad gäller 
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detta på Twitter. Kampanjen har som fokus att skapa uppmärksamhet och detta görs 
genom att lansera denna på almedalsveckan och få opinionsbildare att testa samt få 
spridning i media och på Twitter. 
 
Slutsatser: Alla metoder vill involvera och sprida budskap via moderna metoder och 
kanaler. Alla använder sig av nya tekniker så som appar, Facebook (check-ins) eller 
Twitter. Det känns som att de vill utnyttja metoder som bygger på senaste tekniska 
utvecklingarna för att på så sätt få större spridning eller visa att de ”hänger med”. Ingen 
kampanj bygger på traditionella medier ursprungligen utan alla har använt sig av någon 
form av sociala medier. Mer digitala metoder än tidigare. 
 

7.6	  TEMA	  E	  –	  Interaktion	  
Vilka vill de nå? 
Här undersöks till vilken grad interaktion präglar kampanjerna och hur man involverar 
mottagarna i uppbyggnad och utförande.  
 
2004 
I beige kampanjen fokuserar de på att ha utvalda personer som de involverar. Dessa 
utvalda personer är branschfolk som arbetar med kaffe. De har tävlingar som på så sätt 
bidrar till engagemang och involvering. Det förekommer ingen direkt interaktion med 
allmänheten undantaget en webbdagbok, men detta medel känns snarare som 
envägskommunikation då det enbart är ett medel för allmänheten att ta del av kampanjen 
men inte själva involvera sig. I Vasakronans kampanj sker snarare interaktionen för att få 
fram kampanjen och därefter använder de denna interaktion för att få lättare kontakt med 
media och kunder. Interaktionen är drivande men de behöver inte få folk att uppsöka eller 
sprida den på samma sätt som en mer viral kampanj. I kampanjen för SJ försöker de 
involvera nyckelpersoner och media för att på så sätt sprida vidare till allmänheten. De 
vill föra en dialog med dessa utvalda personer som i sin tur för vidare informationen till 
allmänheten. Lunarstorm kampanjen använder interaktion för att skapa 
attitydundersökning som sedan paketerar till olika segment. Interaktion med deltagare 
(användarna) sker i uppbyggnadsfasen. Interaktion med medieförmedlare sker genom 
paketering av information och på så vis skapar de dialog som kan leda till 
affärsmöjligheter. I kampanjen för Shell involveras kunden genom att fysiskt ta sig till 
den Shell station som delar ut bensinen. Däremot sker ingen vidare interaktion i form av 
dialog. Kommunikationen är envägs, men utbytet sker i hur aktiva kunderna är både 
genom att sprida budskap samt återvända till Shell. Nöjda återkommande kunder är en 
förutsättning för ett konsumentbaserat företag. 
 
Slutsatser: Interaktion syns till viss del i framförallt Vasakronans och Lunarstorms 
kampanjer men generellt så har interaktion en liten del i kampanjerna. Det är inte mycket 
fokus på att involvera kunden eller föra dialog. 
 
2011 
I Lagerhaus kampanjen är kunden starkt involverad. Kunden är engagerad och är själv 
med och sprider informationen vidare. Kampanjen uppmuntrar fansen att berätta för sina 
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vänner och använder därmed fansen som ambassadörer. Fansen bjöd själva in 13 000 
vänner till Facebook. Kampanjen satsar på tävlingar på Facebook vilket engagerar och 
involverar. Fansen bjöds även in till exklusiv öppning av webshoppen. Efter kampanjens 
slut har Lagerhaus utvecklat facebooksidan till sin kundtjänst vilket innebär stor 
interaktion med kunderna. Hela kampanjen bygger på att kunden är aktiv då kunden 
besöker en blogg och klickar sig vidare till Lagerhaus webshop. Kampanjen för hemlösa 
interagerar på så sätt att de vill att mottagaren ska ”dela” på Facebook och/eller retweeta. 
I kampanjen Halkvarning är interaktionen hög då de låter allmänheten använda appen 
samtidigt som användaren samtidigt bidrar till att utveckla appen. Interaktionen för med 
sig information. I Prissättning-kampanjen är interaktionen viktigt då interaktion bidrar till 
att skapa ett intresse kring butiken, varan och priset. Ju fler personer som checkar in desto 
större blir spridningen. Twee-Q kampanjen bygger på att det är ”kunden” som är aktiv. 
 
Slutsatser: Interaktion är nyckel i alla kampanjer och kundens delaktighet bidrar direkt till 
kampanjens utfall och genomslag.  
 

7.7	  TEMA	  F	  –	  Kanaler	  
Vilka kanaler används? 
Här beskrivs vilka kanaler som företagen och PR-byråerna använt för att få ut sitt 
budskap och nå sina mål. Kanaler är en viktig del i strategin för att företag ska uppnå 
resultat 
 
2004 
I Beige kampanjen åkte de runt i Sverige på turné för att få uppmärksamhet. De använde 
sig även av en webb-dagbok där det gick att följa turnén. I Vasakronans kampanj nåddes 
kunden genom utskick av undersökningen kundbarometern. Kundbarometern spreds 
därefter brett i alla kanaler hos Vasakronan dvs: intranät, kundtidning, webben och 
seminarier. I kampanjen för SJ brukades främst face-to-face interaktion. De använde sig 
även av traditionella medier så som annonser i tidningar för att väcka uppmärksamhet. 
Efter att tåget besökt en stad var förhoppningen att budskapet skulle spridas vidare 
genom media. Lunarstorm används som plattform och kanal där användarna används för 
attitydundersökning. Resultatet av dessa attitydundersökningar används därefter till att nå 
intressenter inom media och eventuella annonsörer. I kampanjen för Shell börjar 
kampanjen med att de dela ut bensindunkar och flygblad utanför lågprisinriktade 
matvarubutiker. Samtidigt använder de sig av radio och lokaltidningar för att sprida sitt 
budskap. Vid själva ”Happy Hour”-tillfället är media där och rapporterar om händelsen. 
På många platser behövdes inte flygblad delas ut eftersom ”word of mouth” gjorde att 
budskapet spreds av sig självt. 
 
Slutsats: Kampanjerna bygger mer på att använda face-to-face. SJ och Shell bygger på att 
man är där fysiskt och interagerar. Valet av traditionella kanaler dominerar kampanjerna. 
 
2011 
I Lagerhaus kampanjen fungerar Facebook som den centrala kommunikationskanalen. 
Genom bloggar spreds budskapet samtidigt som media bearbetades parallellt för att få 
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mer uppmärksamhet. I kampanjen för Hemlösa användes traditionella medier för att 
sprida budskapet men främst användes Twitter och Facebook. I Halkvarningskampanjen 
var det appen som användes samt traditionell media som tidningar för att få större 
spridning. I Prissättningskampanjen nås kunder via Facebook och i butiken. Nyheten 
kommunicerades till riks- och lokalmedia samt branschmedia för att väcka intresse hos 
allmänheten. Twee-Q kampanjen uppmärksammades i traditionella medier så som tv och 
tidningar. Vid lanseringen skickades även pressutskick till traditionella medier. 
 
Slutsats: Företagen använder sig fortfarande av traditionella medier men även nya sociala 
medier. De använder traditionella medier för att få uppmärksamhet och sociala medier för 
att skapa spridning, involvera och få genomslag. De använder ofta interaktionen som en 
byggsten för att skapa kampanjen och göra nyhet av den. Fler kanaler än 2004 används 
och mycket fler kanaler som präglas av new media i form av sociala medier etc. 
 

7.8	  TEMA	  G	  –	  Genomslag	  
Vad	  fick	  kampanjen	  för	  genomslag?	  
Här undersöks vilket genomslag de olika kampanjerna fick mot slutkund och varför de 
blev lyckade. Genomslag är beroende av mål och syfte och därför varierar resultaten men 
alla kampanjer har visat goda resultat utifrån förutsatta mål. 
 
2004 
Beige kampanjen fick genomslag i dags- och kvällspress, lokala tidningar, TV och radio. 
I kampanjen för Vasakronan blev effekten att attityder kraftigt har förbättras både hos 
allmänheten och internt enligt deras undersökningar vad gäller image, lojalitet, 
delaktighet och kunskap. Det mediala genomslaget blev 115 pressklipp. Vasakronan slog 
under detta år rekord för uthyrning vad gäller enskilt halvår och de upplever själva att 
försäljningen har förenklats med kampanjen som dörröppnare. I SJ kampanjen upplever 
SJ själva att en förbättring i SJs samarbete med de regionala trafikhuvudmännen har skett 
efter kampanjen. Kortsiktigt var mediegenomslaget nästan 100 procentigt och dessutom 
positivt. I stort sett samtliga framträdande medier på alla orter besökte turnéekipaget. 
Effekten av turnén var att andelen kritiska inslag om SJ minskade från 15 procent till 
endast 4.5 procent på ett år. I Lunarstorm kampanjen ökade Lunarstorms 
annonsförsäljningsstatistik med 56 procent under perioden. I kampanjen för Shell 
ringlade sig köerna långa runtom i hela Sverige. Stort genomslag bland allmänheten. 
Såväl etermedier som riks- och lokaltidningar har rapporterat om ”Happy Hour” och 
Shell. Shell upplever kampanjen som en succé och använder den nu internt som globalt 
referens kampanj för lyckade PR-arbeten. Dessutom är det mycket sannolikt att Shell 
inom kort beslutar om att fortsätta med ”Happy Hour” hela hösten. Den noterade 
försäljningsökningen är särskilt anmärkningsvärd när det tas i beaktning att den totala 
bensinförsäljningen minskade med två procent under den aktuella perioden. 
 
Sammanfattning: Ingen sammanfattning ges eftersom att det inte är relevant. Alla 
kampanjer är olika uppbyggda och har olika mål och genomslag som vilket är irrelevant 
för vidare analys i denna studie.  
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2011 
Lagerhaus kampanjen fick stort genomslag bland allmänheten då kampanjen spreds via 
läsare på bloggarna och fansen på facebook likt ambassadörer för Lagerhaus. I 
Kampanjen för Hemlösa resulterade ”betalväggen” i 900 måltider till människor i 
hemlöshet. Antalet donatorer ökade med 194 procent julen 2011 jämfört med julen 2010. 
I kampanjen för Halkvarning fick appen stort genomslag och flera traditionella medier 
rapporterade om den. Appen toppade listan över mest nedladdade appar inom ”Hälsa och 
motion”-kategorin. Över 2000 halkvarningar rapporterades in från allmänheten som 
använde appen. 35 procent av stockholmare i ålder 18-65 år kände till halkvarningen och 
44 procent trodde att den fått halkolyckor att minska. Antalet halkskador minskade från 
371 till 114(69%) från föregående år (dock även mildare period). I kampanjen för 
Prissättning blev butiken hyllad för sitt grepp kring prissänkningar och aktade bransch-
sidor som både UK Global Innovation Report och facebook studios uppmärksammade 
kundsänkta priser som framgångsexempel inom innovation. Mängder av svenska medier 
skrev om kampanjen och internt har kampanjen används som ett exempel på hur butiker 
kan använda ny teknik för att stärka relationen till kunder. Hundratals kunder sänkte 
priserna via incheckningar och 21000 kunder nåddes av butikens uppdateringar på 
Facebook. Twee-Q kampanjen fick ett stort genomslag. Målet var att ha 2 miljoner 
personer i bruttoräckvidd via media, denna siffra blev istället 30 miljoner. Traditionella 
medier så som tv och tidningar uppmärksammade kampanjen. Twee-Q blev veckans ord 
vid den politiska veckan i Almedalen på Gotland och utländska medier snappade upp 
frågan. Bland opinionsbildare testade bland andra Jenny Strömstedt, Leif Pagrotsky mfl 
kampanjen och därför lyftes frågan även internationellt där användare från 99 länder 
provat. Över 4500 tweets har nämnt twee-Q. 
 
Sammanfattning: Ingen sammanfattning ges eftersom att det inte är relevant. Alla 
kampanjer är olika uppbyggda och har olika mål och genomslag som vilket är irrelevant 
för vidare analys i denna studie.  
 

7.9	  Övergripande	  	  
Här följer en sammanfattande text av alla kampanjerna för att ge en överblick över de 
förändringar som skett.  
 
2004 
Genom att titta på olika frågeteman så kan slutsatser dras som är talande för den 
tidsperiod vi kallar för 2004. De syften som företagen har skiljer sig beroende på vad 
verksamheten sysslar med, T.ex. Svensk mjölk som vill vända en trend genom publicitet, 
Lunarstorm som hade som syfte att nå en specifik målgrupp genom en 
attitydundersökning samt Vasakronan som genom kunskap ville skapa intresse och skaffa 
nya kunder. Oavsett vilket syfte företaget har så väljer dem att genom sina syften att göra 
något som är okonventionellt för att uppnå detta. Syftet styr företaget i en riktning som de 
själva inte har kreativitet eller kompetens att uppnå och därmed nyttjar PR-byråer till 
detta. PR-byråer är experter på PR vare sig det handlar om ändra åsikter eller sprida 
budskap via rätt kanaler och syftet är viktigt i val av kampanj. Det som går att se för 2004 
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är att alla kampanjer vill nå ut med sitt budskap vare sig det är till privata kunder eller 
företagskunder och där vänder sig företagen till PR byråer då dem har ett problem, har 
kört fast eller vill vända något negativt till positivt genom kommunikation. 
 
Vad gäller målgrupper kan ses att målgruppen i kampanjer som fokuserar på 
privatpersoner är att nå ut till så många personer som möjligt, inom rätt ramar, för att få 
spridning och bredda denna. Vad gäller kampanjer med fokus på företag så finns 
målgrupperna både i branschfolk, nyckelpersoner och internt och här formas 
kampanjerna efter detta. Företagen har alltid som fokus att nå sina målgrupper genom 
god publicitet samt genom att media skapar trovärdighet och legitimitet pga. kontroll av 
yrkesmän. Hur når de då enklast sin valda målgrupp? Strategi här är precis som tidigare 
teman beroende på vilket mål företaget har och den skiljer sig väldigt mycket kampanjer 
emellan. Det som är talande för 2004 är att de vill få hög grad av uppmärksamhet 
framförallt genom traditionella medier och detta gör företag med en tydlig strategi som 
t.ex. Shells ”Happy Hour” som skapade långa köer eller SJ som välkomnade alla att föra 
dialog. Andra strategier har ett fokus på att utbilda och strategin i både mjölk-kampanjen 
samt Vasakronan och Lunarstorm valde fakta/information samt paketering för att nå sina 
målgrupper. Strategierna visar också upp en hög grad av kreativitet och genom smarta 
lösningar kunde företagen jobba mot syftet. För att följa strategin användes en rad olika 
metoder. Nästa alla kampanjer valde att bjuda in press för att få spridning via att paketera 
en nyhet mot olika segment. Att väcka intresse kan göras på många olika sätt vilket vi såg 
exempel på i metoderna som användes där både attitydundersökningar, gatukampanjer 
och gammaldags kampanjarbete dök upp. Kreativitet är viktigt för att få uppmärksamhet 
men samtidigt var metoderna enkla att genomföra och i slutändan enkla att förstå och de 
fick fäste. Interaktion är en viktig punkt eftersom att företag tjänar på att låta kunden vara 
delaktig, detta är något som illustreras i Svensk mjölks kampanj där baristastor utbildas 
samt i Lunarstorm där de nyttjar användarna för att skapa kampanjen. Däremot ställs inga 
vidare krav på att delta och sprida budskapet utan fokus läggs på en-vägskommunikation 
i första hand. En viss grad av interaktion kan tolkas i det faktum att de försöker skapa 
dialog och nå kunder för att skapa varaktiga samarbeten, men detta är ett mål med 
kampanjen snarare än något som hjälper den att växa i grundfasen. Interaktion används 
inte som ett medel i så stor utsträckning 2004. Den tydligaste formen av interaktion är SJs 
kampanj där de åker runt i landet för att prata med intressenter och kanske framförallt 
lyssna på sina kunder och medarbetare. De kanaler som används 2004 är primärt 
traditionell media i form av press, radio och tv. Företagen och PR-byråerna vill som 
tidigare nämnt nå ut och skapa nyheter genom sina kampanjer i form av uppmärksamhet. 
PR-byråerna använder sina kontakter för att få maximal uppmärksamhet men Företagen 
har också egna kanaler som de använder t.ex. intranät, kundtidning, egna hemsidor etc. 
Under tiden 2004 sågs ett större fokus på traditionella kanaler än internet även om det 
förekom. Face-to-face är fortfarande en väldigt stor del av PR-arbetet vilket märks tydligt 
i exempel som Shells och SJs kampanjer. 
 
2011 
Det som generellt går att skönjas av kampanjerna från 2011 är att syftet med de flesta 
kampanjerna är att skapa en hype eller ”snackis” kring varumärket. De flesta kampanjer 
fick även ut på att ta sig in, eller bli ”större” och få fler fans på sociala medier. Företagen 
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i kampanjerna vill få stor spridning och få uppmärksamhet från allmänheten. Målgruppen 
går generellt att sägas är personer med tillgång till sociala medier. De flesta kampanjer 
från 2011 är kampanjer utförda inom sociala medier och därmed nås enbart den del av 
befolkningen som är aktiva på dessa medier. Vid år 2011s kampanjer går att urskilja att 
PR-byråerna har satsat på interaktion i hög utsträckning. Genom att involvera och 
engagera allmänheten så vill de på detta sätt sprida sitt budskap. I de flesta fall använder 
de sociala medier till hjälp, exempelvis kan publiken uppmanas att like:a företagets 
facebooksida eller retweeta. 

  
Den metod som främst används för att nå målgruppen är att engagera och involvera 
genom moderna metoder och kanaler. Att kunden själv involveras i kampanjen hoppas 
göra att kunden blir engagerad och därmed blir kampanjen och varumärket en ”snackis”. 
Alla kampanjer har stark interaktion med kunden. Kunden är involverad och är i vissa 
fall, exempelvis vid kampanjen för Halkvarning själv med och utvecklar appen samtidigt 
som den används. Flera av kampanjerna drivs framåt av kunden själv. Kampanjen för 
Lagerhaus bygger på stark interaktion med kunden. Sociala medier används i fyra av fem 
av kampanjerna. Sociala medier används främst som kommunikationskanal för att 
involvera målgruppen, men även traditionella medier används för att få större spridning. 
Traditionella medier kan sägas används för att få uppmärksamhet medans sociala medier 
är till för de kunder som redan är intresserade och för att locka dem till fortsatt 
engagemang. Genomslaget för kampanjerna från 2011 går generellt att sägas vara ett 
annorlunda genomslag än det 2004. Till skillnad från 2004 då genomslaget ofta är baserat 
på traditionella mediers omnämning av kampanjen är genomslaget 2011 mer kund 
fokuserat. Kunden är själv i fokus och genomslaget kan mätas i hur många likes en sida 
får eller hur många som besöker ett twitterkonto.  
 

7.10	  Intervju	  
Som komplement till resultatet av studien innehåller uppsatsen en intervju med Sofia 
Myrevik som är marknadschef på Prime PR.  
 
Sofia Myrevik har arbetat i ca 12,5 år på Prime och hon har jobbat mycket med 
marknadskommunikation, HR och coaching. Prime består av Marketing, Corporate, 
Public affairs samt United Minds som jobbar med marknadsanalyser, omvärldsanalyser 
och trender. Myrevik anser att styrkan med Prime är att det är en bra mix av analysdel, 
politiska värden, folk med journalistisk bakgrund och folk med olika kompetenser. Under 
det decenniet som Myrevik jobbat har fokus hos Prime varit extern kommunikation och 
medierelationer. Hon säger att företagen tidigare var van att göra reklam i tv, radio och 
tidningsannonser eftersom att det var effektiva sätt att få genomslag före sociala medier 
etc. utvecklades. Förr sågs på tv och pratades om reklamen och Prime såg en outnyttjad 
potential i att använda PR och egna kanaler som medarbetare, kundtidningar, spaningar, 
böcker, egen hemsida etc. för att som företag sprida sitt budskap. Genom nya idéer och 
fokus på detta kunde Prime hjälpa företag att sprida budskap.  
 
Olika företag behöver PR-byråers hjälp i olika ämnen och det kan vara allt ifrån specifika 
problem, kriser, risker, att minimera skada i media, utrycka sig och hitta budskap eller 



	   30	  

positionera sig mot konkurrenter samt mot målgrupper osv. De två mest klassiska sakerna 
företag behöver hjälp med är att öka försäljningen eller stärka varumärket. Hos Prime 
menar de att det viktigaste arbetssättet är att hitta bra content dvs. innehållet företaget vill 
få ut och därefter se på hur de ska kommunicera detta i rätt kontext, dvs. rådande läge i 
omvärlden. De börjar således med iden som t.ex. med Elextrolux som ville visa att dem 
är miljömedvetna. Prime skapade då en prisbelönt kampanj där de dammsög upp plast 
från havet som sedan användes för att skapa dammsugare. Iden skapades först sedan fick 
den viral spridning och uppmärksamhet i hela världen. Sofia menar att en skillnad jämfört 
med förr ligger i att för handlade det om att skapa uppmärksamhet och det mättes i t.ex. 
10 tidningsartiklar medan det idag handlar om att skapa värde för företaget som sprider 
sig själv. Virala kampanjer och word to mouth ger mycket värde för det en kompis 
berättar för dig tror du ju på, säger Myrevik. Men hon menar att det blivit både enklare att 
nå ut till människor men ställer högra krav på att ha örat mot marken vad gäller 
utvecklingen av sociala medier.  
 
PR-branschen har förändrats så tillsvida att det är större konkurrens och svårare att nå 
fram till kunden i och med sociala mediers framväxt. Företag upplever stress med att vara 
med på det senaste men Myrevik menar att oavsett så måste allt bottna i strategi, om det 
inte finns någon nytta i att finnas på Twitter så kan en dålig profil vara sämre än att inte 
finnas där alls. Företag måste våga välja och våga välja bort och detta hjälper Prime 
kunderna med enligt Myrevik. Samarbetet kund och PR-byrå emellan har alltid varit nära 
men då paletten av kanaler bräddats de senaste åren och möjligheterna fler så måste fler 
faktorer ta hänsyns till i PR-arbetet. Prime har erfarenhet från ett politiskt kampanjbaserat 
arbetssätt och är duktiga på att agera snabbt med exempelvis debattartiklar för att bemöta 
kritik för att följa upp sin strategi dagligen. Då medielandskapet förändrats menar Sofia 
att deras arbete kanske börjar då en kampanj släpps och för att få den att bli viral så 
behöver de jobba mot press, bloggare etc. taktiskt och aktivt ungefär som en 
tidningsredaktion, vilket hon menar skiljer Prime från många andra PR-byråer. En annan 
förändring vad gäller opinionsledare i och med digitalisering är att vem som helst kan 
sprida ett budskap. För 40 år sedan var en sak som var med i tv-programmet Hylands 
Hörna känt efter en dag medan det idag är viktigt att hitta rätt kanal och metod för att nå 
rätt målgrupp. Exempelvis då Nestle skulle introducera ny barngröt, då valdes en 
bloggare på familjeliv.se snarare än en idrottsstjärna eller dylikt. Vad gäller skillnader i 
kanaler så menar Myrevik att publicitetsfokuset har ändrats från press och journalister 
och deras målgrupper till kanalen.  
 
Att jobba med sociala medier menar Myrevik skapar bättre dialog och engagemang och 
det blir ett utbyte som liknar face-to-face fast digitalt. Däremot fungerar traditionell 
media bra eftersom de ger effekt vad gäller publicitet, det viktiga är kontext och syfte 
beroende på kampanj. Ett exempel på social commerce är när Prime skulle hjälpa 
Lagerhouse med blog-up stores. Lagerhouse skulle starta en ny webbshop och ville ha 
hjälp att få kunder till sidan. Då skapade Prime en idé om att använda bloggar 
tillsammans med e-commerce för att låta bloggare skapa intresse och publicitet till deras 
målgrupper. Detta plus publicitet via deras och Primes egna kanaler skapade en hype. För 
tio år sedan hade företaget kanske först satsat på TV-reklam för att starta en webb-shop 
och sedan tagit hjälp av PR-byrå men med en intressant ide och koncept kunde de 
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tillsammans med Prime gå andra hållet och skapa dialog och PR. Detta är enligt Myrevik 
unikt för Prime men branschen går mer emot olika discipliner som stöps ihop. Denna 
kampanj hade en reklambyrå kunnat göra medan Prime gör fler kampanjer som kunde 
klassats som reklam tidigare, men allt är sprunget ur PR. PR branschen har växt och det 
finns ingen anledning att tro att den ska sluta växa. Vad gäller framtiden för PR etc. så 
tror Sofia att företagens roll blir mer politisk. Företag måste kunna svara på vad deras 
orsak till handlingar är och vad deras roll är i samhället. Eftersom att transparensen ökar 
och alla kan syna ditt företag blir det viktigare att nå alla intressenter (från anställda till 
aktieägare och kunder) och visa att varumärket gör gott. Ett exempel är McDonalds som 
körde en kampanj där det gjorde reklam i form av texter som sa: "Vi anställer inte greker, 
polacker, turkar etc. Vi anställer individer". McDonalds har ofta en stämpel att vara ett 
hemskt amerikanskt företag som tjänar pengar, men genom denna kampanj ville de 
belysa det faktum att de faktiskt är en av världens största arbetsgivare, speciellt vad gäller 
unga människor och invandrare som kanske kan ha svårt att få jobb annars. Här handlar 
det om att belysa den delen i snabbmatsbranschen och visa att det både blir en 
samhällsfråga och en branschfråga. Myrevik menar det är viktigt att följa utvecklingen 
och att strategin styr hur de jobbar mot olika kanaler och intressenter. Sociala medier får 
större inverkan men traditionell media är fortfarande stort och face-to-face är fortfarande 
det arbetssätt som ger störst effekt. 
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8.0	  Analys	  och	  resultatdiskussion	  	  
Utifrån det resultat vi fått har vi inför analysen valt att dela upp och fokusera på tre 
områden: interaktion, kanal och metod (som en grupp) och PR. Att vi har gjort denna 
uppdelning grundar sig i att vi anser att dessa områden är de som har förändrats tydligast 
över tid vilket är grunden i denna uppsats. Genom resultatdelen har vi prövat och kunnat 
utesluta vissa teman som inte är relevanta för analys och diskussion. 
 

8.1	  Interaktion	  
Utifrån de tio kampanjer som denna uppsats bygger på kan generella skillnader mellan 
åren upptäckas. Temat där skillnaden är som störst är i interaktionen som kan spåras 
tillbaka till teorier kring olika kommunikationsmodeller. Den teknikutveckling som har 
skett har lett fram till nya kommunikationskanaler vilket breddar en PR-byrås palett av 
möjligheter för att nå ut med sitt budskap till målgruppen. Denna tekniska utveckling har 
även lett fram till en förändring i sättet vi ser på kommunikation med riktning mot 
tvåvägskommunikation som tidigare inte varit möjlig. Nya medier har blivit ett uttryck 
som går att koppla till tvåvägskommunikation och interaktion. 

  
Hur marknadskommunikationen har förändrats de senaste åren har att göra med nya 
medier och framförallt sociala mediers framväxt kring år 2007. Utifrån kampanjerna som 
har studerats i denna uppsats går det att skönja tydliga skillnader mellan hur interaktionen 
mellan sändare och mottagare ser ut 2004 och 2011. 2004 finns en viss interaktion med 
kunderna, exempelvis mjölkkampanjen där utvalda personer turnerar runt i en 
kaffetävling, denna tävling kan allmänheten följa på internet. Kampanjen för Shell 
bygger på att väcka uppmärksamhet för varumärket genom att ge bort gratis bensin. Det 
kampanjerna för 2004 har gemensamt är att de går att koppla till de traditionella 
modellerna för envägskommunikation där en avsändare sänder ett budskap till en 
mottagare. PR-byråerna som har anlitats för att hjälpa dem utveckla en kampanj kan 
generellt sägas utgått från de traditionella kommunikationsmodellerna exempelvis 
Shannon och Weavers eller Lasswells modeller. Lasswells kommunikationsmodell gick 
ut på att fråga en rad frågor: ”Who says what to whom, through what channel and with 
what effect?”. Med detta kan paralleller dras till PR-kampanjerna från 2004, där syns en 
tydlig linjär modell; det är företaget som vill sända ett meddelande genom en kanal för att 
nå målgruppen. Vilken effekt företaget vill uppnå varierar men vanligtvis för att väcka 
uppmärksamhet och stärka sitt eget varumärke. Övergripande för de traditionella 
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kommunikationsmodellerna är att A sänder ett meddelande till B, det dessa modeller inte 
har är återkopplingen tillbaka från B. Att B sänder ett meddelande tillbaka till A. I 
kampanjen för svensk mjölk vill dem öka mjölkkonsumtion i Sverige som har minskad 
stadigt på senare år. Där använder de sig av kaféer och baristas för att på så sätt sprida 
kunskap om mjölk till allmänheten. Allmänheten kan följa ”mjölkturnen” företaget gör 
genom Sverige men kan inte själva delta och engageras i mer än någon tävling som hålls. 
I kampanjen för Vasakronan används de kontorsanställdas åsikter som bas för att öka sin 
kunskap kring vad som önskas kring fastighetsköp. Den kunskap som fås in paketeras 
och används via traditionell media och kunder. Här finns till en början av kampanjen 
interaktion med kontorsanställda där de får svara på frågor. När detta är klart går 
kommunikationen tillbaka till att vara linjär där företaget sänder ut budskap till 
allmänheten. Ett tredje exempel kan tas från SJ lyssnar… SJ svarar i vilken SJ åkte ut på 
en turné där särskilt utvalda personer på olika orter blev inbjudna att besöka SJ vagnen. 
Kampanjen har även den ett mått av interaktion då de utvalda personerna besöker vagnen 
och kan föra en dialog med SJ personalen. Därefter är tanken att dessa personer för 
budskapet om SJ vidare till allmänheten. De generella slutsatser som kan dras från 
interaktions-möjligheterna hos kampanjerna från 2004 är att kommunikationen i de flesta 
fall huvudsakligen är linjär. I kampanjen finns inslag där företaget möter målgruppen, så 
som exemplet med Vasakronans kundundersökning eller hos SJs tågturné. Det som 
saknas är dock återkopplingen eller den feedback de får tillbaka från mottagaren. 
Kampanjerna går ut på att A sänder meddelande till B där B inte har någon direkt chans 
att föra en dialog med A. Därmed går att sägas att kampanjerna från 2004 har tydliga 
kopplingar med de traditionella kommunikationsmodellerna.    

  
Vid 2011 års kampanjer har interaktionen mellan sändare och mottagare förändrats. De 
traditionella linjära kommunikationsmodellerna har utvecklats till ett starkare fokus på 
tvåvägskommunikation. Involvering och engagemang är ord som kan förknippas med 
dessa kampanjer. Kampanjerna har fortfarande drag av de traditionella 
kommunikationsmodellerna i den form att det fortfarande finns en sändare och en 
mottagare men den linjära riktningen har suddats ut. De som är mottagare kan även 
fungera som sändare, detta syns tecken på i Lagerhaus kampanjen där de som likeat 
facebook sidan eller läser bloggarna även fungerar som ambassadörer för kampanjen och 
själva sprider vidare budskapet. Likaså i kampanjen för Halkvarning där användaren 
utvecklar appen samtidigt som den används. Frågan om vem som är sändare och vem 
som är mottagare blir utsuddad och mer oklar. Den linjära kommunikationsriktningen har 
alltså i vissa fall ersatts och i andra fall fått tillökning av en tvåvägsmodell där 
kommunikationen kan gå åt alla håll och riktningar. Att det har blivit så här har sin grund 
i den tekniska utveckling och digitalisering som skett. Internet banade väg för en ny form 
av informationssökande och skapande. Att internet innebär öppenhet och tillgänglighet 
för alla revolutionerade synen på information och kommunikation när interaktiva eller 
sociala medier så som facebook slog igenom i Sverige kring 2007 förändrades synen på 
kommunikation ytterligare. Som det beskrivits innan var kommunikationen i högsta grad 
linjär mellan sändare och mottagare, men i och med dessa nya media som sociala medier 
har kommunikationen övergått till tvåvägskommunikation där alltså kommunikationen 
kan gå i alla riktningar. Vad som går att utläsas utifrån de kampanjer som har analyserats 
är att PR-byråerna har hakat på trenden med interaktivitet och sociala medier. I alla 
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kampanjerna från 2011 bygger kampanjen helt eller delvis på att det är kunden som är 
aktiv. Synen på kunden har förändrats, från att ha sett på kunden som en passiv mottagare 
har kunden nu istället gått till att vara aktiv och medskapande. Denna förändring går att 
skönja i alla kampanjer studien undersöker från 2011. Den förändrade 
kommunikationsmodellen stämmer in på de förändringar i synen på kommunikation och 
interaktion som har skett på PR-byråer i Sverige.  
 

8.2	  Kanaler	  och	  Metod	  
Temat kanal och metod fördes samman då dessa delar hänger ihop och är ofta beroende a 
varandra. Vad som generellt kan sägas om kanaler och metoder år 2004 är att mer 
traditionella medier användes. Kampanjerna vi har undersökt är utformade på så sätt att 
PR-byrån genomför en händelse, så som SJs tågturné eller Shells ”Happy Hour” kampanj 
och att de därefter försöker få traditionella medier att uppmärksamma och skriva om 
kampanjen och företaget. I kampanjerna från år 2011 kan andra tendenser skönjas, där är 
kanalerna och metoderna uppbyggda mer kring interaktion och involvering. Interaktiva 
medier så som Facebook och Twitter är vanligt förekommande. PR-byråerna använder 
sig av de senaste kommunikationskanalerna och metoderna för att nå målgruppen vilket 
yttrar sig i kanaler som Facebook, Twitter och appar, och metoder där målgruppen är 
starkt involverad i kampanjen och kan interagera. Detta kan sättas i perspektiv till teorier 
kring kommunikationsmodellerna. Som beskrivits i uppsatsens teoridel har synen på 
kommunikationsmodeller förändrats. Kommunikationen har gått från en linjär 
envägskommunikation till en tvåvägskommunikation. Detta har PR-byråerna anammat 
och använder sig av vid val av kanal och metod. År 2004 användes främst kanaler och 
metoder där ett budskap skulle sändas ut till mottagare. traditionella medier så som tv, 
tidningar och radio är lämpliga exempel på kanaler där envägskommunikation tillämpas. 
Därför är traditionella medier ofta tydliga inslag i kampanjerna från 2004. När tekniken 
gått framåt och utvecklingar som internet och interaktiva medier vuxit fram har detta gått 
hand i hand med utvecklingen av kommunikationsmodellerna. Idag är interaktivitet ett 
tydligt inslag i kommunikationsmodeller. Detta går även att se i de kampanjer från 2011 
där interaktiva kanaler och metoder används i högra utsträckning än vid 2004.  
 

8.3	  PR	  
För att vidare kunna se hur kampanjerna är uppbyggda och har förändrats över tid 
kommer nu kampanjerna att ses med bakgrund från Gruning och Hunts 4 PR-modeller.  
För att förstår PR och hur det kan fungera har denna uppsats utgått från Grunig och Hunts 
fyra PR-modeller. Det finns ingen tydlig modell som kännetecknar en organisations PR-
arbete utan det blir snarare en blandning av flera modeller. De fyra modeller som används 
mycket inom forskning består av publicitets-, public information-, den 
tvåvägsasymmetriska och den tvåvägssymmetriska modellen. Publicitetsmodellen består 
av envägskommunikation och för att återkoppla till kampanjerna i resultatet så utövas 
denna form av PR när företagen och PR-byråerna försöker informera publiken om 
någonting. Här sker ingen vidare interaktion eller utbyte utan det handlar om att få fram 
sitt budskap direkt för att skapa publicitet och nå en bred grupp människor. Detta ses i 
alla företags kampanjer denna studie undersökts eftersom att alla PR-byråer jobbar med 
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att få publicitet. Detta kan ske i tidningar, tv, radio etc. och devisen tycks vara; ju fler 
personer som läser eller ser kampanjen desto större genomslagskraft har den. Av företag 
som jobbar med sin egen PR använder sig av ca 15 procent av denna modell och den är 
kanske främst effektiv inom produkt- eller sport- marknadsföring. Argument kan dock 
göras för att alla PR-kampanjer använder Publicitetsmodellen i form av att nå ut till 
media och få just publicitet. En sak som PR-byråer är duktiga på är att vinkla sina 
kampanjer eller sitt budskap för att få relevans hos mottagaren. Om de t.ex. vill få 
publicitet för barnmat så kanske de inte vänder sig till en modeblogg utan istället till en 
person som bloggar om barn för att få personen att få upp ögonen och sprida de vidare. 
På samma sätt bearbetar PR-människor dagspress, kvällspress och alla andra medier som 
bidrar till publicitet. Här kan de t.ex. paketera ett budskap som Lunarstorms kampanj, 
Äger, duger, suger genom att lägga resultatet av studien i en snyggt förpackad låda med 
de skorna som ungdomarna tyckte var den bästa, och på så vis genom en ren attityd-
undersökning väcka intresse hos de kunder de skickade ut budskapet till.  
 
Den andra modellen kallas för Public Information och denna följer en mer journalistisk 
ram genom att inrikta sig på informationsmaterial till en stor okänd publik. Den är snarlik 
publicitetsmodellen men här ligger fokus på korrekt information. Sanningsenlig fakta om 
företaget i fråga är nyckeln för att skapa god PR i denna modell. Forskning som bedrivs 
är knapphändig men företaget eller byrån kan undersöka genomslagskraft på det material 
de använder. Av de 4 modellerna som tas upp används den här modellen överlägset mest 
av företag när de bedriver sitt PR-arbete. Information i form av broschyrer, tidningar, 
filmer, fakta om företaget etc. sprids till alla intressenter och budskap/information måste 
således vara av mer likformig karaktär. Denna modell är en sorts masskommunikativ 
strategi som är relativt enkel att genomföra och de flesta företag som använder denna 
vilket är ungefär 50 % har en tydlig PR-strategi och erbjuder nyheter om sig själva till 
media. Vanligast förekommande är den hos myndigheter, affärsfirmor, föreningar och 
utbildningsinstitutioner och i de kampanjer denna studie undersökt kan tydliga exempel 
ses på hur modellen praktiseras. Vasakronan skapade kontorsbarometern vilket var en 
informationsstrategi där man använde kunders åsikter som fakta ut mot de kunder de ville 
ha kontakt med. Detta är i grunden en public information-modell men PR-byrån använde 
sedan denna på ett kreativt sätt genom att vinkla till olika segment för att få större 
genomslag. Denna modell är den vanligaste inom PR-arbete hos företag men inte lika 
vanligt förekommande hos PR-byråer och i deras kampanjer eftersom modellen fokuserar 
på breda massor och likformat budskap samt rå information. Detta funderar bra då 
mottagaren vill ha tydlig sanningsenlig information men en PR-byrås styrka ligger i att 
skapa uppmärksamhet genom kreativitet och kompetens och de kan därför få större 
genomslag genom andra metoder.   
 
Den tvåvägsasymmetriska modellen är till skillnad från föregående två modeller och som 
namnet antyder tvåvägs-inriktad vad gäller kommunikationen. Genom vetenskapliga 
bevis och forskning om beteende och attityd försöker de som praktiserar PR utifrån denna 
modell övertyga intressenter och få dessa att acceptera organisationens åsikter och 
ståndpunkter. Detta är en planerad form av PR där forskning är essentiell eftersom att 
utövaren inte försöker ändra sina egna åsikter utan mottagarens. Därav kallas modellen 
för asymmetrisk då organisationens åsikter väger över. Denna modell används till största 
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del av företag som säljer produkter eller som har tuff konkurrens. Konkurrens fungerar 
som en katalysator för att företaget i fråga ska se vilka egenskaper som gör att kunden vill 
köpa deras produkt. Forskningen inom denna modell bedrivs genom att ”kolla 
temperaturen”. Genom formativ forskning som handlar om att välja objektiv och mål kan 
företaget se vad en kund är ute efter eller gillar, likväl som se vad ett företag sa satsa på. 
Genom den efterföljande evaluerande forskningen kan ta reda på om dessa mål och 
objektiv uppnås. Detta görs genom att mäta före och efter och se hur lyckat det blev. Ett 
exempel från kampanjerna är t.ex. Shell som har många konkurrenter som säljer exakt 
samma produkt dvs Bensin. För att särskilja sig från sina konkurrenter valde de att 
fokusera på priset genom en ”Happy Hour”-kampanj och de har i det fallet identifierat 
lågt pris som deras specifika konkurrensfördel. Genom att ge bort gratis bensin skapar 
man PR och får kanske kunden att välja Shell nästa gång de ska tanka. Genom att ge bort 
gratis bensin skapar man PR och får kanske kunden att välja Shell nästa gång de ska 
tanka. Ica Vanadis kunde genom kampanjen Kundsänkta priser låta besökarna i butiken 
välja vilka varor de ville sänka priset på och detta är en del av tvåvägsassymetriska 
modellen. Denna modell passar bättre in på ett långsiktigt PR-arbete men många 
kampanjer har denna modell som grund då den handlar om att lyssna på kunden och 
genom att veta vad kunden tycker kan denna information användas för att hitta fördelar 
hos sitt eget företag som kan användas inom PR.   
 
Den sista modellen heter den tvåvägssymmetriska modellen och denna modell handlar 
om att skapa en förståelse genom dialog. Den är symmetrisk eftersom att ingen av 
parternas åsikter väger över den andres. Företaget är lika benägna att påverka kunden 
som vice versa. Genom att föra grupper samman och låta de kommunicera kan  förståelse 
skapas och det handlar inte heller om att åsikter ska förändras eller synkroniseras utan 
snarare om att alla åsikter ska förstås av båda sidor och respekteras. Ett företag kan 
genom denna modell se hur kunden uppfattar deras åsikter och kan ändra dessa för att de 
lättare ska uppfattas av publiken. Publiken kan också höra företagets åsikt och bättre 
förstå dem. Detta är en äkta tvåvägsmodell där de jobbar tillsammans och forskningen är 
formativ och där ses vad företagets förehavanden får för konsekvenser hos publiken. 
Företaget kan sedan ändra sina åsikter och dylikt för skapa en bättre uppfattning hos 
publiken. Den evaluerande forskningen består i hur väl publiken har förståelse för 
företaget och vice versa. Modellen kan bäst appliceras på stora företag och framförallt 
statliga företag som styrs av myndigheters påtryckningar. Exempel kan vara skolor, 
sjukhus eller elföretag som måste uppfattas bra hos kunder för att lyckas. SJ är ett bra 
exempel i kampanjerna för där åkte VD runt i landet för att skapa dialog med intressenter 
för att skapa förståelse och ta den i bruk.    
             
Grunig och Hunts fyra modeller av PR används som sagt bäst för att illustrera hur 
enskilda företag med olika mål kan använda PR. Däremot använder en PR-byrå snarare 
en mix av alla dessa modeller vilket  illustreras då en av kampanjerna granskas. Svensk 
mjölks kampanj använde sig t.ex. av publicitetsmodellen i medier där PR-byrån pushade 
ut en story till tidningar om den nya mjölktrenden osv. För att få stor spridning. De 
använde sig av en public information modell genom att utbilda och informera om alla sätt 
man kan använda mjölk i kaffet och det sanningsenliga i kampanjen var såklart den 
information som använder exempelvis statistik osv för att visa mjölkkonsumtion. Genom 
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att utbilda väljer de också att använda en tvåvägsasymmetrisk modell på så sätt att de 
involverar men ändå promotar sin egen produkt dvs. mjölk i kaffet och visar hur det kan 
användas. Detta kan jämföras med propaganda och företagets åsikter väger över samt 
försöker övertyga deltagarnas åsikter. Den sista modellen som heter tvåvägssymmetrisk 
modell äger exempelvis rum i form av tävlingarna där deltagarna visar sina bästa recept 
som svensk mjölk kan ta tillvara på och på så vis har utbyte skapats och en förståelse för 
varandras metoder och åsikter kring just mjölk. Det är såklart enklare att beskriva 
modellerna efter hur företag använder dessa via deras PR-strategier osv men genom detta 
sätt kan PR-byråers arbete illustreras och några tydliga tecken ses. Ett exempel är att de 
äldre kampanjerna innehåller mindre form av tvåvägskommunikation både assymetriskt 
och symetriskt. Vissa kampanjer involverar kunder i något skede t.ex. Lunarstorm som 
skapar attidtydundersökningar utifrån användarnas åsikter eller Vasakronan som gör en 
kontorsbarometer men det är inte i närheten av 2012 tids kampanjer som nästan 
uteslutande handlar om att få likes, tweets eller på något sätt interaktion. 
Tvåvägskommunikation har alltså ökat till större utsträckning. Det går också att se en 
skillnad i hur nyheter och storys skapas i och med denna interaktion. I de tidigare 
kampanjerna som präglades av envägskommunikation och dess PR-modeller skapades 
nyheten av idén som oftast var kreativ och nytänkande. På samma sätt skapas nyheten 
2012 men skillnaden är att den skapas via interaktionen. Ju fler personer som är 
involverade och ju fler personer som delar och intresserar sig, desto bättre går kampanjen 
och den får också större genomslag i medierna pga. detta. Då användes iden för att få 
publicitet och nu används snarare interaktionen för att uppnå publicitet.  En sak som går 
att se är att kunders åsikter kan vara situationsbaserade dvs. att om en kund vill köpa en 
produkt kan de tycka att ett företag har bäst kvalitet vad gäller denna, men inte bäst 
kvalitet vad gäller exempelvis kundservice eller företagspolicy. De har alltså inte alltid en 
bred attityd gentemot företaget utan snarare en mer saklig inställning till situationen där 
interaktion med företaget uppstår. Med olika situationer kommer också olika målgrupper. 
Vissa målgrupper har alltså bara t.ex. en produktinställning och andra inte, därför är det 
viktigt att företaget i fråga anpassar sitt PR arbete gentemot olika situationella punkter. 
 Slutligen kan se att vi i och med nya medier och dess integration och interaktivitet kan 
inte PR-byråer använda sig av enstaka modeller av detta slag. När spelplanen blir större, 
alternativen fler och målgrupperna utökas så blir PR-byråerna tvungna att bredda sina 
metoder för att bedriva sitt arbete. Paletten blir större och de kan inte bara skicka ut 
information. För att få bred spridning och genomslag för en kampanj måste alla PR-delar 
användas och där ligger utmaningen, men också belöningen, idag. 
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9.0	  Avslutande	  diskussion	  	  
Teknisk progression har inneburit utvecklingar så som sociala medier vilket har medfört 
nya villkor vad gäller kommunikation världen över. Denna utveckling påverkar oss alla i 
västvärlden och inte minst de som livnär sig på att kommunicera budskap. PR-branschen 
har sett en enorm tillväxt de senaste decennierna och ett skifte från traditionella medier 
till en allt större aktivitet på internet och dess olika sidor och forum kan också ses. Denna 
uppsats menar att undersöka hur PR-byråer hanterar dessa förändringar genom att 
undersöka deras kampanjer mot allmänheten. Syftet är därmed att utreda hur PR-byråer 
har förändrat sitt marknadskommunikationsarbete med grund i de sociala medier som 
växte fram i Sverige under 2007 (JMW, 2012) 
 
För att besvara detta syfte har två frågeställningar formuleras:  
- Hur har marknadskommunikationen på PR-byråer förändrats under första decenniet på 
2000-talet?     
- Hur påverkar sociala medier PR-byråers kommunikationskampanjer? 
 
För att kunna besvara dessa frågeställningar på bästa sätt valdes att använda ett antal 
lyckade kampanjer gjorda av svenska PR-byråer. Fem kampanjer från åren 2003-2005 
fick representera en grupp och fem kampanjer från år 2010-2012 fick vara den andra 
gruppen. Dessa två grupper är uppdelade med bakgrund i sociala mediers framväxt och 
utveckling i Sverige runt år 2007. Genom att välja dessa två tidsperioder ämnade 
uppsatsen illustrera de eventuella förändringar som skett mellan dessa tidsperioder. 
Därefter utfördes fallstudier där ett antal frågeteman fick ligga till grund. Det resultat som 
framkom visade stor förändring i vissa delar av PR-byråerna arbete och inom andra 
områden var förändring minimal. Resultatet visade att PR-byråernas största förändringar 
mellan tidsgruppen 2003-2005 och gruppen 2010-2012 låg i hur interaktion mellan 
företag och kund såg ut, vilka kanaler och metoder som använts.   
 
Dessa tre huvudteman togs därefter upp i analysdelen och sågs i förhållande till den 
forskning som tidigare tagits upp; utvecklingen av kommunikationsmodellerna och de 
fyra PR-modellerna. Där kunde resultatet tydligt kopplas till och förklaras med hjälp av 
dessa teorier. Exempelvis har synen på interaktion på PR-byråer tydligt gått hand i hand 
med utvecklingen av kommunikationsmodellerna; från envägskommunikation till 
tvåvägskommunikation. Likaså har de kanaler och metoder som PR-byråerna använder 
sig av år 2003-2005 gått från att vara kanaler och metoder där fokus legat på linjär 
kommunikation och möjlighet till dialog varit obefintlig, men år 2010-2012 använder sig 
byråerna av kanaler och metoder med betydligt större möjlighet till interaktion och där 
kommunikationen går i alla riktningar. Det som tydligast går att se vid paralleller mellan 
teorin kring de fyra PR-modellerna och kampanjerna är att enligt dessa modeller är 
interaktion och tvåvägskommunikation viktigare idag än tidigare. De tvåvägsfokuserade 
modellerna liknar 2011 års kampanjer mer än kampanjerna från 2004. Det väsentliga att 
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framföra från PR-teorin är det faktum att alla modeller används och att kanaler och 
metoder PR-byråerna använder ökar i mängd, detsamma gäller för alla företag som 
bedriver PR-arbete. En av modellerna kanske räcker för ett enskilt budskap men för att 
skapa övergripande publika relationer som varar måste företaget vara beredda att 
utveckla sina metoder och bredda budskapet så det passar in i fler kanaler.  
 
Denna uppsats tog vid utifrån den tidigare forskning som visar att internet är den 
mediekanal som ökar kraftigast i användning. Att de traditionella modellerna som 
Shannon och Weavers kommunikationsmodell, där fokus ligger på 
envägskommunikation i vilken det finns en sändare och en mottagare, har utvecklats till 
kommunikationsmodeller där istället tvåvägskommunikation ligger i fokus och 
interaktion och dialog är väsentliga komponenter är därmed ingen slump då sociala 
medier bygger på interaktion och delaktighet. Därmed kan sägas att sociala medier har 
påverkat PR-byråers kommunikationskampanjer i den grad att byråerna har ett nytt 
förhållningssätt till publiken i och med de nya krav på delaktighet och interaktion som 
har kommit ur den nya synen på kommunikation. Det går även att säga att genom de 
jämförelser av de olika tidsperioderna och de frågeteman som denna uppsats haft kom vi 
fram till att marknadskommunikationen på PR-byråer främst förändrats inom 
interaktionsområdet, kanaler och metod. Att dessa tre grupper har förändrats mest kan 
även detta kopplas till framväxten av sociala medier. Att användare kan föra en dialog 
med varandra men även med företag och inte bara är en passiv mottagare av information 
innebär ny makt till användaren. En maktförskjutning har därmed skett till fördel för 
individen. På organisationsnivå innebär detta att PR-byråerna har anpassat sin 
marknadskommunikation och kampanjer för att de ska passa in på rådande marknad där 
sociala medier har växt sig starka.  
 
Att bjuda in kunden för att få feedback i realtid via tvåvägskommunikation är en unik 
möjlighet för företag att förfina och förbättra sina produkter och tjänster och samtidigt 
skapa ett förhållande till intressenterna. Social media möjliggör en interaktiv dialog som 
mjukar upp gränsen mellan kund och företag från ett förlegat köpare/säljare-synsätt. 
Insamlandet av information har också förändrats och vi kan idag söka och finna det vad 
vi vill, när vi vill. Genom PR arbete kan företag utnyttja detta på ett framgångsrikt sätt för 
att skapa relation till kunder, i tillägg till journalister då deras möjligheter till att finna 
information om företaget är mer tillgängligt via internet och sociala nätverksidor än 
gamla informationsbroschyrer på print. Sociala medier har både utökat möjligheterna till 
snabb hjälp men i tillägg också möjligheterna till potentiella problem och framförallt den 
publika synligheten av dessa problem. Ett exempel på detta är på Facebook där det 
numera är vanligt för kunder att kommentera negativt eller framföra klagomål på ett 
företags Facebook-sida. Detta kan snabbt få spridning och antalet likes eskalera inlägget 
och skapa dålig PR för företaget oavsett om inlägget är sanningsenligt eller ej. Detta är 
bara ett av många exempel som den nya publika synligheten som tillkommit i och med 
sociala mediers intåg.  
 
 
Slutligen kan sägas att utifrån denna uppsats har det gått att se att traditionell media 
fortfarande används som kanal av PR-byråer och har effekt men att sociala medier 
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används i större utsträckning som kanal och metod de senaste åren och har öppnat dörren 
för interaktion och dialog. Dessa generella drag som kan uttydas från resultatet stämmer 
överens med vad Myrevik säger i intervjun där hon menar att det idag finns fler kanaler 
att nå kunden med. PR-byråerna marknadskommunikation har förändrats på så sätt att de 
fått fler kanaler och metoder att använda och även en ny syn på kommunikation att ta 
hänsyn till. Utvecklingen av kommunikationsmodellerna innebär att PR-byråers 
marknadskommunikation går från att ha ett fokus på envägskommunikation till 
kommunikation med ett större fokus på interaktion.  
 
En sak man inte får glömma vad gäller envägs- och tvåvägskommunikation är att även 
om digital tvåvägskommunikation kan ses som bra så har den negativa aspekten också. 
Ett ökat digitalt samspel och den interaktion som medföljer är som sagt bara digital. Som 
Myrevik hävdar är det mest effektiva sättet att knyta till sig kunder eller övertyga någon, 
sälja ett budskap eller skapa en relation via äkta interaktion fortfarande att träffa 
mottagaren face-to-face. Interaktion är mer än bara chatt och informationsöverföring och 
en negativ aspekt med den riktning kommunikationen går emot är såklart avsaknaden av 
mötet människor emellan. Det personliga mötet är fortfarande väsentligt och det är viktigt 
att digital interaktion inte ersätter äkta sådan.   
 
Vi har i denna uppsats haft ambitionen att genom fallstudier försöka se hur PR-byråers 
marknadskommunikation har förändrats under första decenniet på 2000-talet med 
bakgrund i nya medier. Vi är medvetna om den begränsning fallstudier innebär och att de 
enbart kan ge oss exempel och en fingervisning på hur verkligheten ser ut. Utifrån dessa 
exempel har vi försökt dra en del generella slutsatser och slutligen prövat dessa resultat 
mot vedertagna teorier. Problematiken i denna undersökning ligger i att kunna utläsa hur 
marknadskommunikationen har förändrats. Sociala medier har inneburit fler 
kommunikationskanaler för PR-byråerna och en större palett att arbeta med men att mäta 
hur marknadskommunikationen har förändrats kan vara problematiskt utifrån fallstudier 
av kampanjer då detta enbart är exempel på lyckade kampanjer som genomförts och inte 
går på djupet i en PR-byrås marknadskommunikationsarbete. 
 

9.1	  Framtid	  
Genom att dra generella slutsatser och se hur PR-branschen förändras i och med rådande 
läge kan också spekuleras i hur framtiden kommer att se ut. Författarna har genom 
kampanjerna kunnat se mönster som talar för en ytterligare tillväxt för PR. Branschen har 
som sagt närmast exploderat på senare år både vad gäller utövare och ekonomisk tillväxt. 
Framtiden handlar om att företag måste ta ansvar i samhället och göra medvetna val som 
är bra för miljö osv. eftersom konsumenten är så pass medveten om vad ett företags 
varumärke står för. Enligt intervjun med Sofia Myrevik förutspår hon att företag kommer 
få större inflytande på allmänheten och redan idag har undersökningar gjorts där folk tror 
att stödja ett visst företag kan ge större förändring än att rösta på en politiker. Hon menar 
att vi kommer att få se fler medvetna företag och fokus kommer att ligga på “reason to 
be”, vilket innebär att företagets roll blir mer politisk och de måste fråga sig själva: Vad 
har ett företag för orsak att vara och verka i samhället? Vad bidrar vi till i samhället? 
Kunder blir alltmer medvetna och det pratas om nya uttryck som buy-cotting, dvs. att 
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bojkotta något man inte stödjer genom att inte köpa en produkt.  
 
Ny teknologi har påverkat och kommer att fortsätta påverka företag och PR byråer och 
information går ut och in snabbare och är i det närmaste omedelbar. Detta gäller även 
kriser och där ställs krav på företag att svaret kommer omedelbart. Branschen tycks ha 
fått en ökad status och företag förstår vikten av kommunikation och PR; rykte och status 
är essentiellt. Det finns inget som talar för att dessa trender ska avta och i takt med 
teknisk utveckling kommer fler långsiktiga PR-satsningar göras. Konsumenter kommer 
att motta budskap om rykte, värderingar och företags handlingar ännu mer förtjänstfullt 
än vad de gör med produktreklam. Vi tror PR-branschen kommer att fortsätta utvecklas 
då de sociala medierna och dess verktyg kommer att fortsätta förändras och det kan 
komma att läggas större vikt på att fokusera på människorna och deras förväntningar 
snarare än vilka kanaler som används i framtiden.  
 

9.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  	  
Att skriva denna uppsats väckte många intressanta tankar hos författarna och inte minst 
förslag till framtida forskning. Eftersom denna uppsats undersökt två olika tidsperspektiv 
med ett specifikt samhällsfenomen i åtanke så hade det varit intressant att utveckla detta 
och undersöka år för år när den största förändringen skedde. Det hade också varit 
intressant att undersöka fler kampanjer med en mer kvantitativ forskning och exempelvis 
kunnat se hur stor del av kampanjerna som görs på en PR-byrå som faktiskt är 
tvåvägskommunikation. Det finns också oändligt med möjligheter att bryta ner delar i 
kampanjerna för att se mönster t.ex. vilken del av kampanjen som ger störst effekt eller 
om kanalerna är olika beroende på budskap och mål etc. möjligheterna är oändliga.  
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Pressrelease  
 
Marknadskommunikation i förändring  

 

Länge har företag och medier obehindrat sänt ut budskap och meddelanden till 

allmänheten. Till sin hjälp har PR-byråer funnits som en bransch specialiserad på 

kommunikation. Men mot senare delen av det första decenniet på 2000-talet hände 

något. Sociala medier trädde in på arenan och förändrade spelreglerna för 

kommunikationsarbetet.  

 

Enkelriktad kommunikation har länge varit metoden för företag och medier att förmedla 

budskap till allmänheten. Denna form av envägskommunikation har länge varit standard 

och inte gett allmänheten någon chans att svara eller ge feedback på dessa budskap. Men 

när sociala medier utvecklades och slog igenom ordentligt runt år 2007 i Sverige innebar 

detta ett nytt sätt att se på kommunikation. I och med dessa nya plattformar kunde 

människor världen över interagera och kommunicera med varandra. Folk kunde nu även 

få en röst och föra en dialog mot företag och medier.  

 

En undersökning vid Uppsala universitet har tittat på hur PR-byråers 

marknadskommunikationsarbete har förändrats under det första decenniet på 2000-talet i 

och med de förändringar som har skett inom mediekanaler. Undersökningen har dragit 

paralleller med de nya kommunikationskanaler som sociala medier utgör och den 

utveckling som finns av de traditionella kommunikationsmodeller där kommunikationen 

är linjär och går i en riktning. De nya kommunikationskanalerna kan kopplas till den 

utveckling mot tvåvägskommunikation och där kommunikation riktningen går åt alla 

håll. PR-byråer har hakat på denna trend och använder i större utsträckning de 

kommunikationskanaler där tvåvägskommunikation är möjlig. De traditionella 

kommunikationsmodellerna där A sänder ett budskap till B godtas inte längre utan 

publiken vill idag vara med och interagera och föra en dialog.  
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Studiens analys visar att kanalerna har blivit fler, metoderna utvecklats för att bättre nå 

kunden och interaktion är ett nyckelbegrepp för att skapa relationer till kunden. Sociala 

medier har förändrat PR-byråers kommunikationssätt och marknadskommunikation.  
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