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Sammandrag	  

Den här uppsatsen ämnar studera effekterna av att använda sig av en viss typ av PR i 

marknadsföring. En aktuell debatt i media idag diskuterar huruvida man får luras i PR eller 

inte och i och med detta har vissa kampanjer kallats för bland annat PR-bluffar, kuppar och 

fejk-PR.  Fenomenet PR-bluff har gått ut på att lansera en kampanj som ska leda till reaktion 

inom målgruppen för att sedan, efter en viss tid, avslöja det verkliga syftet med aktionen. 

Genom fallstudier har vi undersökt två kampanjer av detta slag och vad resultat av dessa blivit 

enligt kommunikationsbyrå, kund och allmänhet och därefter ställt utfallet emot relevanta 

marknadsförings- och kommunikationsteorier. Dessa teorier betonar starka relationer och tillit 

mellan företag och dess kunder för att alstra framgång och således kan PR-kuppar ses som 

motsägelsefulla i marknadsföringssyfte. Utfallet av kampanjerna i fallstudien har dock varit 

positiva och vi har kunnat se att relationen till kund och dess tillit till företaget inte behöver ta 

skada av denna typ av PR. I vår slutdiskussion reflekterar vi dock över om PR-kuppar har en 

kortsiktig positiv effekt men att i det långa loppet kan skada tillit och relationer, och om den 

negativa debatten i media kan vara en effekt av relationerna mellan olika parter i 

kommunikationsbranschen. 

Nyckelord:	  
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”Trust	  is	  the	  key	  to	  a	  relationship.	  If	  you	  can	  fake	  that,	  you’re	  in”	  

–  Anonymous (Quoteinvestigator, 2014) 
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1.	  Inledning	  
Marknadsföring, reklam och konsten att övertyga allmänheten är grundläggande i många 

företags förmåga att göra vinst. Marknadsföring har i och med framväxten av internet och en 

alltmer sammankopplad och digitaliserad värld utvecklats och förändrats i både teori och 

praktik, från masskommunikation och enkelriktade budskap till att i större utsträckning lyssna 

på kunden och skapa förhållanden tillsammans med de olika publikerna (Gripsrud, 2011). 

Fokus i marknadsföringen idag är inte de enskilda utbyten som sker i form av produkt mot 

pengar utan snarare förhållandet som ett företag och en kund har (Grönroos, 1999). Dagens 

medielandskap präglas av konvergens och transparens bland företag och minsta snedsteg kan 

bli en massmedial kris (Van Dijk, 2012). Öppenhet är därför viktigt för att marknaden och 

främst kunderna, ska känna förtroende för företaget och dess arbete vilket på lång sikt leder 

det till trogna kunder och ökade vinster. Det ställer högre krav på organisationer och sättet de 

bör förhålla sig och kommunicera med sina mottagare (Karazsi, 2004). 

Public Relations (i fortsättningen PR) är ett effektivt verktyg för att bedriva marknadsföring 

och det har blivit alltmer viktigt i företags marknadskommunikation. Ökad konkurrens, 

informationsbrus och medias ständiga fragmentering försvårar företags kommunikation. 

Marknadsföring i form av reklam ökar i kostnader och tappar effekt (Karazsi, 2004). En av de 

största fördelarna med PR-arbete i förhållande till traditionell marknadsföring, exempelvis 

reklam, kan ses som trovärdighet. PR-arbete bedrivs ofta genom en indirekt kontakt via 

tredjepart som oftast är oberoende och på så sätt filtreras företagets budskap vilket ökar 

trovärdigheten. Många organisationsteoretiker, såsom Meyer och Rowan (1977), Brunsson 

(1990), Dieleman och Boddewyn (2012), beskriver olika fenomen, aktiviteter och strategier 

som företag använder sig av vilket i slutändan grundar sig i hur man genom dessa skapar 

förtroende och tillit. Förtroende för en organisation är det som skapar dess framgång och ger 

dem makt i olika former (Meyer & Rowan, 1977). I PR-branschen pratar man ofta om det 

redaktionella värdet och en artikel som är en del av PR-arbete får högre läsvärde än en annons 

samt tre till sju gånger högre kommunikationsvärde. PR handlar alltså om tillit och om att 

kostnadseffektivt marknadsföra sig och få värde och effektivitet i det budskap man vill 

kommunicera (Karazsi 2004). Bara i Sverige har antalet PR-byråer under de senaste två 

decennierna femdubblats i personalstyrka och omsättning (Pallas & Strannegård, 2010). 

Trots ett krav på transparens och ett fokus på öppenhet och relationer kan det finnas 

avvikelser som tolkas annorlunda. Skapandet av kampanjer och nyheter måste som sagt vara 
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kreativa för att nå ut genom ett ständig växande mediebrus och marknadskommunikationen 

blir mer raffinerad. Idag kan vi se en debatt i media gällande Public Relations och huruvida en 

viss typ av PR-kampanjer är “bluff” och “lurendrejeri” - man talar om “fejk-PR” vilket 

beskrivs som kampanjer där man “lurar” målgruppen till reaktion för att sedan avslöja det 

verkliga syftet med aktionen. Man vill alltså framkalla en reaktion och debatt kring ett ämne 

och låta det bli marknadsföringen för det bakomliggande syftet av kampanjen. I många 

kritikers ögon blir just detta arbetssätt likställt med att föra marknaden bakom ljuset. Då 

transparens och förtroende förespråkas i teorin anser vi detta paradoxalt och vi finner det 

därför intressant att studera effekterna av PR-bluffar i företags marknadsföring. Vi har valt att 

förtydliga arbetet med två exempel på kampanjer som skapat debatt inom media - både positiv 

och negativ - nämligen Frisk & Fris kampanj “Miss Skinny” och Lidls kampanj “Dill”. 

1.1	  Syfte	  

Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka ett specifikt fenomen som i medierna 

kallas för fejk-PR och hur detta påverkar företag, byrå och marknad/slutkund. PR är en viktig 

del av marknadsföring och vi vill titta på denna typ av PR som en del av ett företags 

marknadsföring. Detta för att se hur PR-bluffar som marknadsföring kan uppfattas hos olika 

segment. Vi kommer att ställa frågeställningen mot relevanta teorier inom PR och 

relationsmarknadsföring för att analysera. Anledningen till att vi valt fejk-PR är för att det 

finns en aktuell dialog inom branschen i ämnet och att PR är ett intressant och modernt sätt att 

bedriva marknadsföring på. Att studera effekterna av PR-kuppar blir även av allmänt intresse 

då många företag, och dess intressenter, idag förespråkar att transparens och öppenhet ska 

prägla organisationers förhållningssätt. 

Orden bluff, kupp, fejk och att luras har enligt oss en negativ klang och kan i vår 

samhällskultur ses som oetiskt. Vi vill klargöra att det inte är vårt syfte i denna uppsats att 

diskutera etiska eller oetiska verksamheter eller ta någon ställning gällande rätt och fel i 

debatten kring denna typ av PR-kampanjer. Vid användning av begreppen PR-bluff, fejk-PR, 

PR-kupp eller liknande vill vi inte lägga någon negativ betoning utan vill endast med dessa 

beskriva fenomenet med den specifika typen av PR-kampanjer. 

Frågeställningar:	  

Vilka effekter/konsekvenser får ett företags marknadsföring om den involverar det som 

marknaden uppfattar som ett PR-trick? 
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För att undersöka effekter av marknadsföringen har vi även valt att ställa oss följande två 

frågor: 

Hur påverkar denna typ av marknadsföring relationen med företagets kunder (i arbetet 

kallade allmänheten)? 

Kan PR-bluffar skada relationen som allmänheten har till företaget? 

 

1.3	  Begreppsdefinition	  

1.3.1	  PR	  	  

Public Relations, eller PR, som uttrycket förkortas, har definierats och förklarats hundratals 

gånger på vitt skilda sätt genom dess historia, och detta stycke ämnar förklara dess innebörd 

enligt vår tolkning. De gemensamma nämnarna som vi kan se av definitionerna innefattar 

bland andra: planering och strategi samt att skapa och hantera förhållanden, förväntningar, 

attityder och åsikter bland olika publiker via gemensam tvåvägskommunikation. PR innefattar 

således även omvärldsanalys, styrning och rådgivning via ledning både internt och externt 

(Grunig & Hunt, 1983, Cutlip & Center, 1971 - Se bilaga 1). Vi definierar utefter detta PR 

som alla relationer som en organisation bedriver med alla publiker. Detta är ledord som 

sammanfattar begreppet PR och ligger som grund till denna uppsats. 

1.3.2	  PR-‐bluff/Fejk-‐PR	  

I media idag talar man ofta om “PR-bluffar”, “fejk-PR”, “PR-trick” och “PR-kuppar” och i 

vår studie har dessa begrepp stötts på otaliga gånger. Vi vill därför förtydliga innebörden av 

dessa termer och vad vi har utgått ifrån vid användandet av dessa uttryck. Begreppen är 

synonyma med varandra och val av specifikt ord har därför ingen betydelse utan vi ämnar 

förklara samma fenomen med de olika definitionerna. 

Ordet “bluff” beskrivs enligt Nationalencyklopedin som ett “försök att vilseleda genom att 

framställa något som mer fördelaktigt än det är”. En liknande definition finner man för ordet 

“trick”. När det kommer till reklambluffar betyder detta att förvilla kunden att tro på något 

som inte stämmer. På samma sätt kan man förklara en “kupp” som en “djärv och 

överrumplande handling som man utför för att skaffa sig fördelar som man egentligen inte har 

rätt till”. Ordet “fejka” är synonymt med bluff och kan förklaras som att påstå att något är sant 

fast det inte är det (Nationalencyklopedin, 2013-12-03). Dessa begreppsförklaringar kan ge 
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oss en viss förståelse för hur en viss typ av PR-kampanjer har definierats av medierna 

nämligen som att “luras”. Själva utförandet av PR-bluffarna har självklart varit olika men har 

samma grundläggande princip; nämligen att lansera en kampanj som ska leda till reaktion 

inom målgruppen för att sedan avslöja det verkliga syftet med aktionen vid senare tidpunkt. 

Man vill alltså framkalla en reaktion och debatt kring ett ämne och låta det bli 

marknadsföringen för det bakomliggande syftet av kampanjen. Tydliga exempel på detta kan 

ses i de valda kampanjerna för fallstudien. 

1.4	  Kampanjerna	  

1.4.1	  Shout,	  Frisk	  &	  Fri	  och	  Miss	  Skinny	  

Miss Skinny är en kampanj för den ideella organisationen Frisk & Fri som arbetar mot 

ätstörningar genom att bland annat påverka vård, sprida medvetenhet i ämnet och stötta 

personer med ätstörningar och deras anhöriga (Frisk & Fri, 2013-12-03). Kampanjen gjordes 

tillsammans med kommunikationsbyrån Shout – ett företag beläget i Göteborg som arbetar 

med allt från varumärkesstrategi och affärsutveckling till mobil kommunikation, PR, event 

och sociala medier (Shout, 2013-12-03). Miss Skinny-kampanjen gick till så att en webbshop 

med namnet Miss Skinny lanserades. På sidan skulle endast kläder i size zero säljas, alltså 

motsvarande storlek 32 eller xxs. Dock kunde man aldrig köpa några kläder från sidan men en 

utomhustavla med reklam för webbshoppen sattes upp i centrala Stockholm och kampanjens 

slogan löd “Do you fit in?” - “Passar du in?”. I fyra dagar låg webbshoppen uppe innan man 

avslöjade uppdragsgivaren och det verkliga syftet med kampanjen vilket var att skapa en 

debatt och dialog kring ätstörningar och skönhetsideal i samhället. När man nu går in på Miss 

Skinnys hemsida vänds bilden på förstasidan efter några sekunder och en video börjar spelas 

som förklarar det bakomliggande ämnet och hur man kan bidra till Frisk & Fris verksamhet 

samt problemet i stort (Miss Skinny, 2013-12-03, Resumé, Caresten et al, 2013-09-27 ). 

1.4.2	  INGO,	  Lidl	  och	  Dill	  

Dill är en kampanj för lågpris-matvarukedjan Lidl som och gjordes tillsammans med 

kommunikationsbyrån INGO – ett företag beläget i Stockholm med fokus på att hjälpa 

organisationer att lösa kommunikativa problem på ett kreativt sätt (INGO, Om INGO, 2013-

12-03). Kampanjen gick ut på att en pop-up (tillfällig) restaurang med namnet Dill öppnade 

på Södermalm i Stockholm och hölls öppen under tre veckor under sommaren 2013 (Lidl, 

2013-12-03, INGO, 2013-10-01). Guide Michelin-kocken Michael Wignall var köksmästare 

på restaurangen (Resumé, Byttner, 2013-09-30). Råvarorna kom från Lidl vilket allmänheten 
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var omedvetna om och avslöjandet om vem som låg bakom Dill kom senare då Lidl släppte 

en reklamfilm om kampanjen. Syftet var att bevisa att Lidls varor håller hög kvalitet, trots 

dess låga pris, och att man inte behöver betala en stor summa pengar för att kunna äta 

gourmet-mat (Lidl, 2013-12-03). INGO skriver på sin hemsida att “ibland måste man helt 

enkelt ändra på utsidan för att folk ska upptäcka insidan” (INGO, Nyheter, 2013-10-01). 

1.5	  Bakgrund	  

Båda kampanjerna har lett till en debatt i media gällande huruvida man får eller inte får luras 

inom PR. I debatten har främst journalister och branschfolk deltagit och uttryckt sina åsikter 

kring dessa typer av PR-kampanjer och fenomenet PR-bluff. Debatten, som fortfarande pågår, 

har varit hätsk med starka läger på båda sidor. I Dagens Nyheter (DN) skriver journalisten 

Emanuel Karlsten om Miss Skinny och ställer sig frågan vem är ”idioten som år 2013 väljer 

att marknadsföra sig med kroppsförakt?” (DN, Karlsten, 2013-09-28), samtidigt som Tor 

Löwkrantz, Planner på PR-byrån Wenderfalck, hyllar kampanjen i branschtidningen Resumé 

och gratulerar Frisk & Fri till ett förträffligt PR-arbete. Han säger även att “Frisk & Fri just nu 

skapar goda relationer till en omvärld som inser det absurda i den fråga organisationen vill 

fokusera på. Därmed kommer de att ha lättare att nå ut nästa gång de vill tala om sina frågor” 

(Resumé, Löwkrantz, 2013-09-26). Frilansjournalisten och krönikören Lisa Magnusson 

svarade på Löwkrantz debattinlägg genom att ifrågasätta om en kampanj verkligen är lyckad 

bara för att den fått uppmärksamhet. Hon kritiserar även den avsmalnade grupp som 

kampanjens video porträtterar, nämligen smala vita kvinnor, samt Frisk & Fris slagord om att 

kämpa mot “en sannare skönhet”. Magnusson menar att man då fortfarande betonar att 

skönhet är viktigt “det är bara det att just smalhet inte är bra eftersom det är synonymt med att 

ha en ätstörning” (Resumé, Magnusson, 2013-09-26). En stor del av debatten kring Miss 

Skinny har varit om inte Frisk & Fri bidrar med samma sjuka kroppsideal som 

modebranschen vilket kan påverka målgruppen negativt istället för att bekämpa dessa ideal. I 

Expressen förklarade författaren och medie-entreprenören Viggo Cavling det som att “man 

kan inte protestera genom att göra likadant som det man protesterar mot” (Expressen, 

Cavling, 2013-10-13). 

På ett liknande sätt har debatten kring Dill florerat. Många menar att kampanjen inte kan 

likställas med exempelvis Miss Skinny och att restauranger i allmänhet inte brukar skylta med 

var dem köper sina råvaror ifrån - så varför skulle Dill ha gjort det? (Resumé, Byttner, 2013-

09-30). Karl-Johan Byttner, reporter på Resumé, refererar även Walter Naeslund, mediebyrån 
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Honestys VD, i en intervju där han uttrycker att “han är mycket imponerad av Dill-kampanjen 

och anser att det är uppenbart att tanken var att motbevisa folks fördomar om att det skulle 

vara dålig kvalitet på matvaror från Lidl” (Resumé, Byttner, 2013-10-15). Runt kampanjen 

har dock, precis som i fallet Miss Skinny, många negativa röster hörts. Matrecensenten Jonas 

Cramby besökte själv Dill och skrev därefter en positiv artikel om sina intryck. När 

kampanjen sedan avslöjades skrev han ytterligare en artikel där han uttryckte sitt missnöje 

med konceptet. “Jag och hundratals andra gäster (...) hade betalat för att vara ovetande 

statister i ett smutsigt reklamjippo” skriver Cramby och kritiserade Dill för att vara 

“ytterligare en av de tröttsamma reklambluffar där företag under en tunn fernissa av socialt 

samvete ser sig fria att ljuga för människor” (Metro, Cramby, 2013-09-30) 

På den sidan av debatten som ställer sig kritiska till PR-kuppar är åsikterna liknande - “Miss 

Skinny (...) serverar mottagarna en färdig kampanj, och lockar fram engagemang genom att 

lura mottagarna att sprida ett budskap motsatt det man egentligen står för” (Resumé, 

Magnusson, 2013-09-26). Och gällande Dill: “Den digitala revolutionen har skapat helt nya 

möjligheter att luras. Konsulter inom reklam och media kan fakturera tusentals timmar för att 

hitta på kampanjer som slår knut på sig själva” (Expressen, Cavling, 2013-10-13). 

Uppfattningen är alltså att företagen luras i sin marknadsföring vilket gör det intressant att 

studera vad effekterna av PR-bluffar har blivit på marknaden - för kunderna och för företaget. 
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2.	  Teori	  

2.1	  Teoribakgrund	  

På grund av den utveckling som skett inom marknadsföring och då vi studerar ett mycket 

aktuellt och modernt sätt att marknadsföra sig på har vi valt att undersöka vår forskningsfråga 

genom teorin om relationsmarknadsföring enligt Grönroos (1999) och Palmatier (2008) samt 

genom Grunig och Hunts (1984) fyra PR teorier. Utifrån dessa ämnar vi beskriva fenomenet 

PR-bluff och den marknadsföring som skapas samt undersöka vilka effekter detta kan ge på 

marknaden. Dessa teorier har valts på grund av att vi identifierat fejk-PR som en paradoxal 

typ av marknadsföring då den motsäger litteraturens teser.  Grönroos (1999) och Palmatier 

(2008) beskriver hur relationer och tillit influerar marknadsföring och konsumtion och hur 

man måste bygga lojalitet emellan kund och företag för att generera vinst. För att förstå hur 

detta förtroende byggs har vi använt Grunig och Hunt (198 4) som ger en mer utförlig bild på 

sättet PR utövas under 1900-talet.  Det man kan se är att PR blivit mer tvåvägsinriktad - det 

vill säga att utövare måste föra dialog istället för att kommunicera ut enkelriktade budskap för 

att vinna tillit. Dessa teorier kommer ställas emot marknadsföring genom fejk-PR för att 

kunna analysera fenomenet och dess påverkan. 

	  

2.2	  Relationsmarknadsföring	  

Den relationsbaserade inställning mellan kund och företag som allt mer influerar 

marknadsföring idag bottnar i tillit mellan de olika parterna och värdeskapande kring en 

produkt eller tjänst. Organisationer måste definiera kunder efter deras intressen och inte bara 

se kunden som någon man gör något för. Tidigare teorier, som de fyra P:na - produkt, pris, 

plats och påverkan - kan därmed ses som mer flytande då man tar en relationsbyggande 

inställning till marknadsföring. Produkten skapas i samverkan och genom interaktion med 

kund. Priset värderas i fler värden än det direkt finansiella, såsom ett betydelsefullt utbyte 

mellan företag och kund, service och emotionella aspekter. Platsen är inte knuten till en 

marknad utan är expansiv och situationsberoende. Påverkan kan i form av marknadsföring ta 

sig helt nya former i relation till de tre tidigare aspekterna (Grönroos, 1999). Relationen som 

företaget och kunden skapar ska definieras av lojalitet mellan varandra. Tillsammans skapar 

man värde genom att kunden uppfyller sina anspråk och att företaget får en ekonomisk vinst 

samt en nöjd kund som kan sprida information om organisationen och dess produkter eller 

tjänster. Båda parter vinner alltså på gränsöverskridande relationer med varandra. Företag 
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måste arbeta med att vara dedikerade till kundens uppfattningar och krav för att förstå dess 

verklighet. Sådant engagemang kan leda till att kunden känner samma förpliktelse tillbaka 

mot organisationen (Palmatier, 2008). Företaget måste förstå sin omgivning samtidigt som 

omgivningen påverkas av det som företaget producerar (Grönroos, 1999). 

Ett företags marknadsföring kan inte vara helt förbestämd utifrån särskilda variabler på grund 

av dess abstrakta karaktär. Produkten eller tjänsten erbjuder en lösning på ett problem men 

företaget ser även till att alla processer runt omkring sköts problemfritt. Detta kan till exempel 

vara frakt, underhållsarbete, information och så vidare. Produkten kan därför inte enbart 

definieras som produkten i sig utan beror även på det fulla paketet av tjänster som omger den. 

Vid kommunikation genom marknadsföringsmixen förlitar man sig på en mass-

marknadsföring vilket resulterar i en övergripande - ytlig - kommunikation med omvärlden. 

Marknadsföring är inte längre beroende av siffror, förbestämda mönster och 

avdelningsspecifika uppdrag - den ska influera hela företaget och det är alla anställdas ansvar 

att inte bara producera och bidra ekonomisk utan skapa ett gott intryck för organisationen i 

helhet. Kundernas uppfattning om företaget och kvalitén på dess erbjudanden blir det som 

marknadsföringsarbetet fokuserar på där hela företaget måste inse sitt ansvar och utbildas, 

inte bara marknads- och kommunikationsavdelningen. De interna processerna måste fungera 

för att lyckas med den externa marknadsföringen vilket är synonymt med att skapa, hålla och 

uppfylla de löften man givit (Grönroos, 1999). Det går helt enkelt inte att planera 

omgivningens uppfattningar och attityder gentemot företaget utan marknadsförings- och 

kommunikationselementen kan ses som implementerade i varje avdelnings positionering och 

planering - detta gäller även för organisationens övergripande mål, planering och strategi 

(Grönroos, 1999). Implementerat i organisationsstrukturen bör även processer för 

konfliktlösning och klagomål redogöras. Att minimera konflikt är nämligen en signifikant 

faktor för att kunna upprätthålla fungerande relationer. Vid konflikt kan en hel relation kan 

påverkas inte minst långvariga sådana (Palmatier, 2008). 

Att skapa en relationsplan som genomsyrar företagsstrategi och kultur kan göras genom bland 

annat marknadssegmentering. Detta tar en ny form i det att se blivande eller existerande 

kunder som individer, med fäste i en organisation eller hushåll, istället för siffror och 

homogena massor på en marknad. För att kunna skapa en relation med kunderna måste de 

vara identifierbara, därför måste företag mer detaljerat individualisera informationen de har 

om sina kunder. Att få information om sina kunder görs oftast genom att utföra 

marknadsundersökningar och analysera finansiella resultat. Detta innebär till viss del att 
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kunden blir anonym och det är därför viktigt att inte negligera värdet av direkt kontakt. 

Kontinuerlig interaktion med kund ger företaget ovärderlig information gällande kunders 

begär, behov, förhoppningar, tillfredsställelse och så vidare (Grönroos, 1999). 

Relationsbaserad marknadsföring bygger alltså på att kund och företag samarbetar i skapandet 

av en produkt eller tjänst och att det finns förtroende mellan parterna. Samarbete gäller även 

alla interna funktioner med en marknadsinriktad styrning istället för specialiserad 

arbetsfördelning (Grönroos, 1999). Nedan har vi definierat faktorn tillit som den viktigaste 

aspekten inom relationsteorin. Detta på grund av att den genomsyrar alla andra faktorer, 

såsom till exempel samspel och lojalitet, samt att dessa står i direkt beroende av förtroende. 

Utan detta element skulle de andra beståndsdelarna inte finnas och ingen relation skulle heller 

skapas. På samma sätt så finns de andra faktorerna om tillit finns. Utifrån tillits-parametern 

kommer vi att utforma en modell som vi kommer att använda som mätinstrument i vår studie. 

Faktorn får således definiera relationsteorin men även underbygga vår metod och utförande. 

2.2.1	  Tillit	  och	  förtroende	  

Lewis och Weigert (1985) skriver i sin artikel “Trust as a Social Reality” att den primära 

funktionen av tillit är sociologisk snarare än psykologisk eftersom att det inte finns någon stor 

användning av tillit annat än i sociala situationer. Dem beskriver och analyserar tillit som en 

social upplevelse som har utpräglade kognitiva, känslomässiga och beteendemässiga 

dimensioner i social kontext, snarare än psykologernas förklaring att det är en psykologisk 

egenskap hos individen. Tillit är viktigt för att dem relationer som utgör ett socialt fungerande 

samhälle ska upprätthållas. Analysen gör det möjligt att skilja tillit från de psykologiska 

tillstånd och processer (tilltro och förutsägbarhet) den sammankopplats med tidigare. 

Kognitiv	  tillit	  

Till att börja med är tillit, enligt Lewis och Weigert (1985), baserad på en kognitiv process 

som innebär att vi alla väljer vilka vi litar på eller inte litar på, under olika omständigheter 

utifrån vad vi uppfattar som “bra anledningar” och pålitlighet. Denna skala sträcker sig från 

total okunskap till total säkerhet och tilliten vi upplever handlar om kognitiv familjäritet och 

manifesteras då vi inte längre behöver mer bevis för att något är eller inte är trovärdigt. Trots 

att det finns individuella psykologiska orsaker för tillit så handlar det om en kollektiv kognitiv 

uppfattning av tillit, något man kan kalla tillit till tillit, när man väljer att lita på något. När du 

uppfattar att någon annan litar på en sak så är det store chans att även du gör det (Lewis & 

Weigert, 1985). 
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Emotionell	  tillit	  

Nästa fundament enligt författarna handlar om de emotionella aspekterna som komplement 

till de kognitiva - det vill säga förhållandet mellan de inblandade och personlig uppfattning av 

tillit och avsaknaden av tillit. Den emotionella delen finns i alla förhållanden men är starkast i 

interpersonliga. I samhället manifesteras detta genom till exempel en känslomässig 

uppfattning av tillit till någon eller något. Om detta något sviker vårt förtroende, till exempel 

en politiker eller läkare som inte utför sitt jobb, så väcker detta ilska och vrede på ett kognitivt 

plan. Den emotionella basen i tillit är alltså precis lika inverterad och personlig som den 

kognitiva, men väcks i en social kontext (Lewis & Weigert, 1985). 

Beteendeässig	  tillit	  

Tredje delen av tillit är den beteendeässiga som påvisar hur tillit praktiskt manifesteras. Att 

lita på något kan beskrivas som en framtida handling du utför utifrån att osäkerheten som 

finns faktiskt är säker. Du tror alltså att en handling är säker på grund av din tillit, trots att du 

inte kan veta säkert. Ett övertramp på dessa förväntningar resulterar i negativa konsekvenser 

för de involverade. Att lita på något är ta en risk och utföra en handling där du tror på att alla 

involverade kommer att agera rätt och vara kompetenta. Beteendeässiga manifest av detta 

styrker de kognitiva och emotionella bitarna, alltså när vi ser någon agera förtroendeingivande 

får vi större tillit och när någon agerar illa tappar vi förtroende (Lewis & Weigert, 1985). 

2.3	  Kommunikation	  

Kommunikation bygger på att interagera med kund och är en drivande faktor i långvariga 

relationer. Investeringar i ökad, frekvent och värdefull kommunikation med kund är således 

av stor vikt (Palmatier, 2008). Eftersom begreppet kommunikation är brett kommer vi att 

fördjupa denna parameter efter Grunig och Hunts (1984) fyra PR-modeller. Dessa modeller 

präglas av olika form av kommunikation och man talar både om skillnad i enkelriktad 

kommunikation och tvåvägskommunikation samt sättet man sänder budskap på och varför. 

2.3.1	  De	  fyra	  PR-‐modellerna	  

Boken “Managing Public Relations” av James Grunig och Todd Hunt (1984) redogör för en 

rad olika teorier och konkretiserar PR som forskningsämne både teoretiskt och praktiskt. De 

tar bland annat upp fyra modeller kring PR – publicitets-, publika informations-, 

tvåvägsassymeteriska- och tvåvägssymetriska modellen. Dessa finns till hjälp för att förstå 

PR:s utformning och hur PR kan tolkas och användas både från ett historiskt perspektiv samt i 
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dagens samhälle. Dessa fyra modeller sägs vara de första att definiera PR-praktik och har 

präglat forskning kring PR. 

Publicitetsmodellen kom mellan 1850-1900 och den har liksom modell nummer två ett fokus 

på envägskommunikation och information från organisation till publik. Den präglas av att den 

inte nödvändigtvis berättar allt till publiken, det vill säga, den behöver inte vara hundra 

procent ärlig utan vinklingar kan förekomma och den som utövar modellen använder intuition 

för att övertyga till större utsträckning än vetenskap. Modellen innefattar inte överdrivet 

mycket forskning och uppföljning. Det som undersöks är till hur stor utsträckning media 

använder publicerad information och hur stor spridning en kampanj får samt deltagande på 

marknaden. I praktiken kan modellen se ut så att ett företag försöker använda medier för att 

nå ut med ett budskap och på så sätt skapa publicitet för att uppmärksamma sin sak. Detta 

sker som tidigare nämnt genom envägskommunikation och exempelvis produkt eller 

sportmarknadsföring kan se ut på detta sätt. Enligt författarna uppskattas 15 % av företag 

använda sig av denna modell (Grunig & Hunt, 1984). 

Modell nummer två är den publika informationsmodellen och precis som den första är den 

envägskommunikativt fokuserad. Denna modell växte fram i början på 1900-talet och 

forskning hos denna modells utövare består av att analysera information som riktas mot en 

stor okänd publik inte helt olikt en journalistisk modell. Den tolkas som något mer 

kommunikationsmässigt sanningsenlig och forskningen tittar på genomslagskraft och 

svårighetsgrad av informationen men oftast bedrivs inte mycket forskning. Enligt författarna 

är denna den mest utbredda modellen för att utöva PR (när boken skrevs) och de uppskattar 

att 50 % använder sig av denna modell. Den används hos regeringar, föreningar, institutioner 

och utbildningsinstitutioner och fokus ligger som namnet antyder på information i form av 

broschyrer, fakta, filmer och tidningar. De flesta organisationer och företag som använder sig 

av denna modell har strategier och erbjuder nyheter om sig själva till olika former av medier 

(Grunig & Hunt, 1984). 

Nästa modell den tvåvägsasymmetriska modellen uppkom runt 1920-talet och denna form av 

PR fokuserar på tvåvägskommunikation där mottagarna ska övertygas. Genom att bedriva 

forskning om attityder och beteende kan organisationen använda vetenskapliga bevis för att 

övertyga sina publiker om att acceptera dess synpunkter och ställningstagande i en fråga. 

Detta är en planerad form av PR och namnet kommer från det asymmetriska förhållandet 

mellan organisation och mottagare, där organisationens åsikter väger tyngst. Denna modell 
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används inte i syfte att förändra organisationen utan mer som ett sätt att använda PR och dess 

forskning för att påverka mottagarnas åsikter. Forskningsdelen är viktig och medan de två 

första modellerna kallas för kommunikativa envägsmodeller så mäter denna och nästa modell 

åskådarna och lyssnar på sina publiker. Denna modell användes uppskattningsvis av 20 % av 

företag då boken publicerades (Grunig & Hunt, 1984). 

Den fjärde och sista modellen är den tvåvägssymetriska modellen, och den har funnits sedan 

1960-talet. Denna modell har ett synsätt som säger att företag är lika benägna att påverkas av 

sina kunder som tvärtom. Modellen präglas av dialog och tvåvägskommunikation och här vill 

utövarna föra samman de olika grupperna för att tillsammans lösa problem och utbyta åsikter. 

Det behöver inte nödvändigtvis handla om övertalning och åsikter behöver inte ändras så 

länge förståelse kan skapas för varandras sätt att se på saker och ting. Forskningsmässigt 

utförs normativa studier för att skönja åsikter som gör att strategier och kommunikation kan 

förändras för att lättare uppfattas hos mottagaren. Den evaluerande forskningen innefattar hur 

väl publikerna förstår ledningen och organisationens mål och budskap och vice versa. 

Författarna hävdar att denna modell är vanlig hos ca 15 % av företag och de företag som 

använder dessa PR-metoder är framförallt stora företag som regleras av regeringar och har 

krav på sig gällande hållbarhet och socialt ansvarstagande. Ett sätt att utöva modellen är att 

som företag till exempel bjuda in journalister till företaget, istället för att skicka ut ett 

pressmeddelande, för att skapa diskussion och gemensam förståelse för varandra (Grunig & 

Hunt, 1984).  

2.4	  Kritik	  mot	  teorierna	  

De teorier vi valt att använda oss av passar in i sättet vi undersöker marknadsföring och det är 

två välkända teorier, däremot är det inte nödvändigtvis felfria teorier och kritik har framförts 

mot båda. Relationsmarknadsföring har framförallt kritiserats av bland andra O’Malley och 

Tynan (2000) för att teori och praktik anses ligga för långt ifrån varandra. Att kunders vilja att 

gå in i relationer överskattas på grund av att man behöver emotionella band istället för enbart 

funktionella, något som inte går att skapa genom att agera enhetligt mot alla. Alla kunder är 

olika och kunder kan se företaget som en fiende och byta till konkurrerande verksamhet om 

inte lojalitet, respekt och vänskap går åt båda håll och är personligt utformad. Eftersom att 

både Grönroos (1999) och Palmatier (2008) betonar vikten av detta problem och hänvisar till 

ett personligt engagemang där förståelse för kundens verklighet och perception är avgörande 
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anser vi dock att detta eventuella problem, eller kritik mot teorin, elimineras. Detta är också 

en anledning till att dessa specifika teoretiska utgångspunkter valts.   

Kritik mot PR-modellerna kan ses starkast i tvåvägskommunikation och den auktoritära position 

företag ha gentemot mottagare. Den symmetriska modellen anses vara för idealistisk och byggd på 

antaganden och innehåller ej den dialog som den sägs använda (Pearsson 1989). Detta försvarar 

Grunig och White (1992) med att företag måste använda modellen olika men oftast främjas 

relationen då ett företag ger upp något och relation skapas i utbyte. Detta liknar en dialog snarare 

än en kritiserad asymmetrisk metod som är starkt vinklat till företagets fördel vilket kan liknas 

med de teser som relationsmarknadsföringen även tar upp. Vi anser därför att teorierna 

kompletterar varandra och kan förklara fenomenet PR-bluff och de effekter marknadsföringen ger.  

2.5	  Teoretisk	  modell	  

Figur 1. 
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Vår modell är skapad som undersökningsunderlag för att avgränsa teorin och visa sambandet 

mellan relationsmarknadsföring och de fyra PR-modellerna. Eftersom teorin är väldigt 

omfattande och handlar om hela relationsprocessen måste vi smalna av teorin till att innefatta 

faktorer som är viktiga för vår del. Vi har definierat ett tema som vi kommer att använda oss 

av i teori och undersökningsdelen i form av tillit och använda de fyra PR-modellerna för att 

beskriva kommunikation som ett sätt att skapa förtroende. Modellen tar sitt avstamp där 

relationsmarknadsföringen överlappar kommunikationsteorin och nedan beskrivs hur relation 

och kommunikation hänger ihop för att bygga tillit. Detta bygger på ett triangulärt förhållande 

mellan kommunikationsbyrå, byråns kunder och deras kunders kunder/slutkund – alltså 

allmänheten. Kommunikationsbyrå och kund skapar en relation till varandra genom 

relationsbyggande processer som bygger på tillit gentemot varandra. Kommunikationsbyrån 

vill skapa förtroende hos sina kunder för att kunna prestera organisatoriskt och få avkastning 

och kunden vill bilda starka relationer med byrån för att säkerställa att det som produceras är i 

enlighet med deras behov och mål. På samma sätt finns en dubbelsidig relation mellan 

kund/företag och allmänheten. Företaget vill skapa en relation till sina kunder genom att 

etablera sig som ett attraktivt företag som man känner tillit för samtidigt som allmänheten vill 

forma ett band för att kunna erhålla en anpassad produkt eller tjänst.  Denna förbindelse visas 

med pilarna mellan kommunikationsbyrå och kund samt mellan kund och allmänhet.	  

	  

Kopplingen mellan kommunikationsbyrå och allmänheten är den kommunikation som byrån 

skapar åt kund och förmedlar till allmänheten - i detta fall genom en PR-kampanj. 

Allmänheten kommunicerar dock inte med kommunikationsbyrån utan påverkas bara av 

kommunikationen. Vid reaktion på kommunikationen sker interaktion istället genom 

relationen till företaget – kommunikationsbyråns kund. Det vi vill studera är vilken effekt 

byråns kommunikation till allmänheten kan ha på relationen mellan allmänhet och kund. 

Detta illustreras av den röda pilen i mitten av triangeln, mellan kommunikation och relation - 

tillit. För att förtydliga modellen kan man koppla den till uppsatsens fallstudie - 

kommunikationsbyrå är således antingen INGO eller Shout, kund är Lidl eller Frisk & Fri och 

allmänhet är den grupp som berörs, är mottagare, av kommunikationen från kampanjen Dill 

eller Miss Skinny. 
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3.	  Metod	  

3.1	  Fallstudie	  

För att utforska studiens syfte har vi valt att titta på Miss Skinny och Dill, två kampanjer som 

använder sig av PR-bluffar som marknadsföring, och se vad resultatet har blivit av dessa. 

Anledningen till att just dessa två kampanjer valdes var för att de blivit mycket 

uppmärksammade och i medierna kallats för bland annat för PR-bluffar. De representerar 

därmed ett specifikt och nytt fenomen vilket gör de intressanta och unika att undersöka, då det 

inte finns mycket tidigare studier i ämnet. Kampanjerna blir fallstudier för uppsatsens syfte 

och ses som exempel för att genom de förklara hur PR-kuppar kan te sig. Syftet med 

fallstudier är just att undersöka ett fenomen i sin sociala kontext med hjälp av flera källor för 

att kunna förstå fallen utifrån olika synvinklar. På det sättet kan man undersöka komplexiteten 

av ett fenomen genom att komma ner på detaljnivå och göra en djupare undersökning för att 

skapa förståelse kring ämnet (Daymon & Holloway, 2010). 

För att studera fallen valde vi att genomföra dels kvalitativa samtalsintervjuer med ansvariga 

på kommunikationsbyråerna för att få mer ingående information kring hur de har tänkt kring 

dessa kampanjer och hur de uppfattar att konsumenterna svarat på de. Vi skickade även ut 

frågeformulär till berörd part hos kund för att undersöka deras tankar och resultat samt 

genomförde en marknadsundersökning genom en webbenkät för att direkt i ett större urval 

studera företagets kunders tankar om kampanjerna för att få en bredare bild av fenomenet 

(Saunders et al, 2009). Vi studerade således alla tre delar i vår teoretiska modell - 

kommunikationsbyrå, kund och allmänhet. Genom att ställa resultatet mot vår modell vill vi 

besvara vår frågeställning och även kunna förstå samband eller avvikelser i denna 

sammansättning. Genom att undersöka fler än ett fall kan vi även jämföra och se skillnader 

och likheter mellan fallen men även tydliggöra ämnet mer än om vi bara studerat en kampanj. 

Detta möjliggör ett visst mått av generalisering men vi ämnar inte undersöka något som 

stämmer för alla företag och dess kunder utan snarare belysa det fenomen vi anser PR-bluffar 

är och vilka effekter marknadsföringen kan ge. Teoretiska generaliseringar är mer acceptabla 

än universella och fallen kommer att ställas mot teori samt narrativt förklaras för tydlighetens 

skull. Generalisering är ett svårt begrepp och kan styra arbetet om man har en alltför stor 

önskan att dra generella slutsatser. Detta är en ytterligare anledning till varför vi valt att 

sammankoppla undersökningen till den teoretiska modellen. Fallstudier är också kontextuellt 

bundna genom tid och plats och det är därför svårt att ge universella slutsatser.  Däremot kan 
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man genom en utförlig undersökning resonera med läsarna på ett sätt som gör att de kan se 

likheter i andra kontextuella situationer under liknande förutsättningar eller åtminstone ta ett 

informerat beslut om informationen är applicerbar i läsarnas situation (Daymon & Holloway 

2010). 

3.2	  Avgränsningar	  

Eftersom att PR är ett brett begrepp så väljer vi att avgränsa oss till PR som en del av 

marknadsföring. Detta för att få ett företagsekonomiskt perspektiv på PR som en del i att 

marknadsföra en produkt/tjänst eller ett företag i stort. För att smalna av ytterligare har vi valt 

att titta på vad som i medier kallas för fejk-PR eller PR-bluffar, och vi vill undersöka hur detta 

används inom marknadsföring samt attityder kring detta hos olika segment. Genom att 

avgränsa oss till denna företeelse kan vi begränsa urvalet och titta på ett modernt fenomen 

som har varit omtalat i stor utsträckning inom marknadskommunikation/PR. Vi kommer 

förhoppningsvis kunna dra intressanta slutsatser för PR och marknadsföring i stort genom att 

titta på denna specifika yttring av ämnet. Genom fallstudier och intervjuer vill vi undersöka 

det företag (kund) som beställer tjänsten samt byrån som utför en sådan kampanj, och genom 

enkätundersökningar titta på marknadens uppfattning och attityd kring denna 

marknadsföringsmetod för att kunna ställa detta emot teorin. På grund av undersökningens 

begränsade storlek kan vi inte intervjua slutkunder men vi kan genom enkäten se attityder och 

få en triangulär och mer övergripande bild på begreppet fejk-PR och uppfattningar av det 

(Saunders et al, 2009). Vi har också valt att avgränsa oss i form av teorier och vi väljer att 

använda oss av två teorier - en PR- och kommunikationsteori i form av Grunig och Hunts 

(1984) fyra PR-modeller samt en marknadsföringsmodell i form av Christian Grönroos (1999) 

och Robert W. Palmatiers (2008) Relationship Marketing som reflekterar det intressanta med 

relationerna som skapas vid denna typ av marknadsföring. Undersökningen kommer inte att 

diskutera etiska faktorer, huruvida PR-bluffarna är rätt eller fel, utan snarare se till attityder 

och resultat från kampanjerna utifrån olika perspektiv kopplat till de utvalda teorierna. 

Ytterligare en avgränsning är de två fall vi valt att studera som vi tycker representerar 

fenomenet på ett relativt brett sätt då de har olika fokus och mål men ses av medier som fejk-

PR. Studiens storlek och vår utförliga undersökningsmetod tillåter oss inte att undersöka fler 

kampanjer trots att det skulle kunna ge studien mer djup. Tidsramen för arbetet medför att 

avgränsningar måste genomföras för att studiens resultat ska bli så koncis som möjligt och 

kan peka på fördjupningar av ämnet (Saunders et al, 2009). Utifrån valt urval anser vi dock 
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kunna ge en så pass fördjupad och övergripande bild av vårt ämne att det inger förståelse för 

fenomenet. 

3.3	  Intervjustudie	  

Första delen i vår fallstudie bestod av samtalsintervjuer. Intervjuerna var semistrukturerade 

eftersom att dessa är mer lämpliga då man vill utforska något mer detaljerat och inte har ett 

specifikt mål med intervjun. Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren använder 

sig av teman eller ett antal frågor som ligger till grund för intervjun men låter sedan samtalet 

flyta på relativt fritt där det finns utrymme för att ställa fördjupande och utvecklande frågor. 

Detta för att få tillgång till en större förståelse kring ämnet utifrån djupgående svar från 

respondenten. Varje intervju kan se olika ut och behöver inte följa något förutbestämt 

mönster. Det viktiga är att hålla sig till ämnet och få nya insikter och förståelse för temat 

(Saunders et al, 2009). 

3.3.1	  Urval	  

Intervjuerna hölls med INGO’s Head of Planning (Strategichef) Thomas Weigle som arbetat 

med att ta fram kampanjen Dill för Lidl och med Shouts Copywriter Pontus Caresten och 

Calle Österberg - Art Director och Creative Director samt del av ledningsgruppen. Våra 

intervjuobjekt är huvudansvariga för kampanjerna vi ämnar undersöka och var därför 

representativa och passande respondenter då våra frågor krävde att personen var kunnig och 

insatt i ämnet. Då Weigle, Caresten och Österberg skapat kampanjerna i fallstudien 

identifierades de som mest lämpliga för detta vilket även bidrar till arbetets validitet. Studien 

hade kunnat bli mer ingående genom att intervjua fler personer på varje företag, men utifrån 

tidsramen på denna uppsats är det mer fördelaktigt att intervjua en person, och då således den 

personen som har mest ansvar och är mest kunnig av kampanjen, för att få så väsentlig 

information som möjligt (Saunders et al, 2009). 

Frågorna i intervjun utformades för att kunna se på relationer och huvudsakligen tillit som vi 

identifierat som essentiellt inom relationsteori. Vi utformade även frågor utifrån 

kommunikationsteori och ställde en del allmänna frågor om PR-branschen i helhet och 

företaget för att få en tydligare bild av branschen och bli mer insatta i ämnet. Validitet inom 

kvalitativa studier handlar om utformning av intervjufrågor och öppenheten i att låta 

intervjuobjektet berätta utan påverkan (Saunders et. al, 2009). Frågorna handlade om hur de 

jobbar med att skapa tillit både hos kund och allmänhet via sina kampanjer och via sin 
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marknadskommunikation. Utöver detta ställde vi frågor med fokus på vår valda kampanj för 

få utförlig information och se på syfte, utförande och resultat utifrån deras synvinkel (Se 

bilaga 2 & 3). Alla frågor och svar kommer inte användas i det färdiga resultatet då allt vi 

frågat inte är relevant för studien utan snarare för oss för att skapa förståelse för vad som 

påverkar det vi undersöker samt för att få respondenten att känna sig trygg genom att prata 

övergripande om sin arbetsroll. Utförandet och objektiviteten i studien ökar dess reliabilitet 

(Saunders et al, 2009). 

3.3.2	  Materialinsamling	  

Båda intervjuerna utfördes via Skype och något vi hade i åtanke var att genomföra alla 

intervjuer med en person i taget för att kunna fokusera mer ingående på varje intervjuobjekt 

och förstå deras upplevelser och tankar och därefter sammanställa resultatet och analysera 

likheter, skillnader och specifika åsikter och förhållandesätt. Detta ses även som fördelaktigt 

dels då varje person kunde komma med egna exempel och beskrivningar för oss att förstå 

ämnet mer brett och även se dess omfång, då en sak kan uppfattas olika av olika personer. 

Dels även för att vi genom Skype-intervjuer fick möjlighet att se kroppsspråk vilket vi anser 

vara viktigt för att tolka svaren. Det hade varit mer fördelaktigt att träffa de personligen men 

Skype-intervjuer är ett bra komplement istället för att intervjua via mail där man varken ser 

kroppsspråk eller hör tonläge, eller i telefon där man inte heller kan se kroppsspråket. 

Intervjun med Caresten och Österberg från Shout utfördes dock gemensamt på grund av att de 

jobbat som ett team och utfört olika delar av en kampanj. Vi kunde således få ut mer av att 

intervjua båda samtidigt då de kompletterade varandras utsagor vilket i det specifika fallet 

förhöjde reliabiliteten. Alla intervjuer utfördes enligt en förutformad intervjuguide/mall och 

respondenterna har fått frågorna mailade på förhand för att kunna sätta in sig i ämnet. Vid 

utförandet frågade vi om objekten önskade vara anonyma, frågade om de godkände 

inspelning, berättade vad vi undersökte samt svarade på eventuella frågor respondenterna 

kunde tänkas ha om intervjun. Detta för att de skulle känna sig trygga inför intervjuerna samt 

känna att de hade kontroll över situationen (Saunders et al, 2009).  

Intervjuerna tog alla mellan 40 och 80 minuter och resultatet har spelats in, transkriberats och 

sammanställts för att vi inte ska missa viktig information eller missförstå vissa svar som 

således kan påverka validiteten och reliabiliteten på vår undersökning. För att säkerhetsställa 

att respondenterna är nöjda med resultatet har var och en fått godkänna den text vi använder i 

den slutgiltiga uppsatsen genom att läsa igenom och komma med synpunkter. Denna process 
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genomfördes för att öka validiteten och reliabiliteten av intervjustudien och för att 

intervjuobjekten skulle känna sig bekväma med förfarandet och den skriftliga 

sammanställningen av resultatet (Saunders et al, 2009). 

Ett problem med intervjuer kan vara att det är en persons uppfattning av verkligheten, och 

således inte nödvändigtvis verkligheten i sig. Detta gör att man inte med säkerhet kan dra 

generella slutsatser, men i detta fall anser vi att denna metod passar bra för att få så 

djupgående svar som möjligt samt kunna utveckla och ställa följdfrågor. Objektivitet och 

subjektivitet påverkas av den mänskliga faktorn och även objektets värderingar, bakgrund 

samt uppfattning av den som intervjuar. Personens engagemang och filtrering av information 

som objektet får kan även det påverka resultatet. Alternativ till intervju hade kunnat vara 

dokumentstudie, detta hade däremot inte varit möjligt att utföra på grund av svårigheten att få 

tag i material samt den begränsade tidsramen för denna uppsats (Daymon & Holloway, 2010). 

3.4	  Frågeformulär	  

3.4.1	  Urval	  	  

Specifika frågeformulär skickades ut till Lidls kommunikationschef Caroline Forsshéll och 

Frisk & Fris pressansvariga Hanna Kihlander på grund av att de inte hade tid att ses för en 

intervju. Formulären utformades med specifika frågor beroende av vilket företag och vilken 

kampanj det rörde sig om - frågorna var snarlika men namnet på företag och kampanj 

specificerades individuellt. Intervjupersonerna valdes, precis som i intervjustudien, utifrån ett 

sannolikhetsurval vilket innebär att vi valde de personer som var mest lämpliga att besvara 

våra frågor och ge oss informerande svar för vår studie. Forsshéll och Kihlander utsågs som 

representativa informanter genom ett snöbollsurval då dels företagen själva pekade ut dessa 

som personer med stor kunskap i ämnet, samt att kommunikationsbyråerna refererade till 

dessa kontaktpersoner och som de personer de samarbetat med. De är båda även ansvariga för 

kommunikationen på respektive organisation. Då företagen själva hänvisar till specifika 

personer finns det en risk att informationen blir vinklad till organisationens fördel men då 

frågorna krävde en kunnig person i ämnet och vi ansåg att dessa personer var de mest 

lämpliga för detta anser vi att vi inte kunnat välja andra personer (Saunders et al, 2009). 

Risken att erhålla vinklad fakta skulle fortfarande funnits om vi valt andra respondenter och 

ett visst perspektiv i en fråga på grund av situationen och intervjuobjektets omgivning och 

påverkan är en aspekt man alltid måste ha i åtanke. Alternativ metod hade kunnat vara djupare 
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intervju eller fokusgrupp/frågeformulär till fler personer men det kändes inte relevant på 

grund av studiens fokus samt ringa storlek (Daymon & Holloway, 2010). 

3.4.2	  Materialinsamling	  

Frågorna i frågeformuläret anpassades att fokusera på relationer och tillit samt 

kommunikation utefter tidigare nämnd modell. Ämnet utgick därmed från allmänna frågor om 

respektive företag och arbete med förtroende och tillit i marknadsföring och extern 

kommunikation. Därefter inriktade vi oss på vardera kampanj, dess syfte och utförande, men 

mestadels på de resultat och effekter företagen sett av kampanjerna (Se bilaga 4 & 5). Vi 

minimerade frågorna till att bli två A4 sidor lång, med plats för skriftliga svar, för att 

motverka att tråka ut respondenten, bibehålla motivation, eller få otillräckliga svar, samtidigt 

som vi ville få ut så mycket information som möjligt genom frågorna och styrka reliabiliteten 

(Watson & Noble, 2007). Frågorna var därför öppna då vi ville att personerna skulle kunna 

berätta mer ingående ur sitt eget perspektiv och kunna skriva fritt kring ämnet. Svaren i 

frågeformulären sammanställdes sedan till en löpande text för att lätt kunna se resultatet 

(Saunders et al, 2009).  

Riskerna med denna studie är att vi inte kan kontrollera att rätt personer svarar på frågorna 

och att genom denna undersökning blir det objektets tolkningar som styr svaren vilket kan 

skada validiteten och reliabiliteten. Vi har dock valt att utforma tydliga och relativt enkla 

frågor (i förhållande till några intervju-frågor) för att öka tillförlitligheten och även haft 

telefon- och mailkontakt med respondenterna, både innan och efter frågeformuläret skickats 

in, vilket kan styrka att personerna vi ämnat ställa frågorna till även varit den som svarat på de 

(Saunders et al, 2009).    

3.5	  Webbenkät/Marknadsundersökning	  

3.5.1	  Urval	  

Webbenkäterna genomfördes som en marknadsundersökning för att få en inblick i 

allmänhetens - konsumenternas - åsikter gällande ämnet. Vi utformade två enkäter, en rörande 

Dill och en rörande Miss Skinny, för att kunna skicka ut dessa specifikt till vardera 

organisations kunder. Detta för att undersökningen krävde ett bestämt urval för att förstå 

fenomenet ur det speciella perspektivet av allmänheten/kunderna och för att erhålla 

representativa svar. För att nå Frisk & Fris medlemmar använde vi oss av ett snöbollsurval där 

vi fick vi hjälp av Malin Sjöström, kommunikationsansvarig på Frisk & Fri, som spred 
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enkäten bland annat genom att lägga upp enkäten på organisationens Facebook-sida samt 

deras blogg. Användandet av ett bekvämlighetsurval av detta slaget utfördes för att säkerställa 

validiteten i arbetet och få svar från medlemmar och anhöriga så att resultatet blir pålitligt 

(Saunders et al, 2009).  

Gällande Lidl, som är ett betydligt större företag, använde vi oss också av ett 

bekvämlighetsurval genom att vi spred enkäten i våra egna nätverk via våra Facebook-sidor 

till en bred grupp respondenter. Lidl var lättare att få ett urval genom vårt egna nätverk då 

deras kunder vanligtvis representeras i en större population, medan vi behövde nå Frisk & 

Fris kunder på ett mer specifikt sätt för att få ett resultat i rätt urvalsgrupp. Validiteten av 

enkätstudierna ligger i snöbollsurvalet och att vi drog nytta av våra existerande kontakter, 

men även utformningen av enkäten med frågor kopplade till undersökningen främst i form av 

tillit och relationer men även kommunikation. Enkätdesign, förklaringar och frågor är 

utformade för att göra enkäten så tydlig som möjligt för att styrka dess reliabilitet (Saunders 

et. al, 2009).  

Generellt har befintliga kunder en mer positiv hållning till företaget i fråga och genom att vi 

spred enkäterna till konsumenter och även fick hjälp att nå dessa via organisationens egna 

Facebook-sida och blogg, som med enkäten om Miss Skinny, så kan dessa personer vara mer 

lojala än andra då de följer dessa medier. Däremot var det bra att gå tillväga på detta sätt för 

att ni får större spridning på enkäten och nå personer med god kunskap om företaget vilket i 

sin tur ökar validiteten (Saunders et al, 2009). 

3.5.2	  Materialinsamling	  

Enkäter användes som marknadsundersökning eftersom att det är en passande metod att 

använda sig av när man studerar förhållanden mellan orsak och verkan. Det kan även ge oss 

en övergripande bild av åsikter på marknaden och sedan komplettera denna information med 

våra mer djupgående och förklarande intervjuer (Saunders et al, 2009). Då vi är intresserade 

av att få en bredare inblick i marknadens åsikter och attityder gentemot PR-bluffar var denna 

metod fördelaktig för att förstå vilken effekt fenomenet haft på publiken. Frågorna i enkäten 

var utarbetade efter en likert-skala vilket är en bra metod för att mäta attityder. Skalan bestod 

av sju ställningstaganden från “Instämmer helt” till “Instämmer inte alls” (Watson & Noble, 

2007). Frågorna utformades, precis som i de två ovanstående studierna, efter vår teoretiska 

modell för att kunna se på relationer och huvudsakligen tillit som vi identifierat som 

essentiellt inom relationsteori. Vi skapade även frågor utifrån kommunikationsteorin och 
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ställde en del allmänna frågor om marknadsföring och PR. Frågorna handlade om generella 

uppfattningar och grad av förtroende för organisationerna samt hur dessa förändrats efter att 

ha tagit del av respektive kampanj. Vi ville även ta reda på hur konsumenterna såg på den 

specifika kampanjen och vad deras attityder gentemot den var (Se bilaga 6 & 7). Vi försökte 

att vara så tydliga som möjligt med frågor för att undvika feltolkningar och har därför stöttat 

vissa frågor med kompletterande förklarande text eller frågor för att förtydliga syftet med 

huvudfrågan. Vi har även börjat enkäten med en kortfattad förklaring av avsikten med 

uppsatsen och vad vi ämnar studera. Detta var väldigt viktigt för oss för att styrka 

reliabiliteten i arbetet och då ämnet ibland kan tolkas snudda på moraliska aspekter ville vi 

förtydliga att vi inte har syfte att göra någon bedömning om detta vilket annars skulle kunna 

avskräcka respondenterna. I enkäten fanns även kontaktinformation till oss om man hade 

frågor eller åsikter om enkäten (Saunders et al, 2009). 

Reliabiliteten handlar mycket om tillförlitligheten i svaren. Vi fick 142 svar på den webbenkät 

vi skickade ut till Lidls kunder men efter att ha rensat bort ofullständiga svar och de 

respondenter som uppgav att de aldrig handlade på Lidl, eftersom vi bara vill studera 

befintliga kunder, lämnade det oss med 57 svar. I enkäten om Miss Skinny samlade vi in totalt 

56 svar på webbenkäten och efter att ha rensat enkäten från ofullständiga svar hamnade vi på 

49 respondenter. Anledningen till de färre antalet svarande på denna enkät är på grund av 

svårigheten i att nå Frisk & Fris medlemmar då föreningen är liten och arbetet känsligt. 

Tillförlitligheten får anses vara hög då vi kontrollerat att de som svarat faktiskt är kunder. Vi 

är medvetna om att reliabiliteten hade kunnat vara ännu högre om vi till exempel stått utanför 

en Lidl-butik och samlat in svar eller varit på ett möte hos Frisk & Fri men detta hade varit 

allt tidskrävande på grund av det begränsade tidsomfång vi har för arbetet i helhet. 

Webbenkäter kan även generera en större mängd svar på kortare tid än intervjuer eller andra 

undersökningsmetoder och kan även visa på generella uppfattningar och representativa 

perspektiv i ämnet (Saunders et al, 2009).  
 

3.6	  Operationalisering	  

För att kunna analysera vårt resultat utifrån empirin har vi valt att använda vår teoretiska 

modell som en förklarande och sammanfattande bild av teorin  samt att den ska kunna ge 

möjlighet till reflektion. Med den kan vi tydligt placera in resultatet i de olika delarna av 

modellen vilket tydliggör utgången av undersökningen samt kan visa på förbisedda stycken. 
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Vi har analyserat tillit i resultatet utifrån hur vi definierat förtroende och de tre olika delarna 

av tillit som beskrivits i teoriavsnittet - kognitiv-, emotionell- och beteendeässig tillit. På 

samma sätt har vi använt de fyra PR-modellerna för att urskilja tillit i sättet att kommunicera. 

Dessa har använts som grund för att utforma frågor men även lyckas identifiera förtroende i 

de olika studierna utan att respondenten behöver nämna ordet “tillit” i sitt svar.  

3.7	  Begränsningar	  

Eftersom att studien enbart undersökt befintliga kunder i två specifika fall inser vi 

problematiken i att dra generella slutsatser. Räckvidden hade kunnat vara större för att ha 

möjlighet att analysera övergripande effekter och initiera till ett helhetsperspektiv. Enkäterna 

och intervjufrågorna kan tolkas olika även om vi utformat de så tydligt vi kunnat. Intervjuerna 

är bra för att undersöker de olika fallen utförligt men är också intervjuobjektets tolkning av 

verkligheten, vilket vi inser kan påverka resultatet och för en säkrare studie skulle fler 

personer intervjuats och deras utsagor ställts mot varandra. Intervjuobjekten kan vinkla vissa 

svar positivt samtidigt som de befintliga kunderna kan svara främjande i enkäten då de ser 

företaget med goda ögon. Dessa begränsningar har gett oss incitament att vara ännu mer 

noggranna i vår metodik och sättet vi utformat frågor, gjort urval samt utfört undersökningen 

vilket ger oss högre validitet och reliabilitet (Saunders et al, 2009). Detta tillsammans med de 

empiriska undersökningarna och väl valda teorier tillåter läsaren själv tolka trovärdigheten i 

resultaten, något vi anser ger uppsatsen seriositet och vetenskaplig relevans.  
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4.	  Resultat	  

4.1	  Kommunikationsbyrå	  

4.1.1	  INGO	  

Thomas Weigle, Strategichef på INGO, ser samarbetet med Lidl som att de är rådgivare och 

konsulter åt företaget. INGO hjälper Lidl att växa i sin affär och generera lönsamhet vilket 

företag gör med hjälp av kommunikation och i det jobbet är INGO konsultpartner. Thomas 

Weigle förklarar att man ibland “bara” blir en leverantör men att de eftersträvar ett starkare 

partnerskap, något om skapas genom att arbeta med samma mål och dra i samma riktning. 

“Jag skulle vilja säga att i de allra flesta fall med de uppdragsgivare vi har nu och i de bra 

fungerande relationerna som vi har så blir vi en partner. Någon de litar på, någon de har 

förtroende för”. 

INGO sköter all Lidls kommunikation utåt och Dill var en speciell aktivitet som de startade 

för att påbörja ett nytt koncept för företaget. Kontakten med företaget är därmed löpande och 

det sker alltid någon form av produktion vilket gör att man har en regelbunden kontakt. Även 

då man inte aktivt arbetar med en specifik kampanj för stunden så sker ständigt avstämningar 

för att se hur det går för kunden, hur affärerna ser ut och om det finns något som INGO kan 

hjälpa de med eller åtgärda. 

När Dill skapades började arbetet med att fundera över vad Lidl faktiskt var på marknaden. 

Man kom fram till att väldigt mycket handlade om att Lidl tagit en pris-position men att det 

däremot finns ganska stora tveksamheter kring dess kvalitet, speciellt hos de som inte handlar 

där eller de som handlar där väldigt sporadiskt. INGO insåg att de inte kunde få den tillväxten 

och ökningen som de ville på detta sätt utan att de var tvungna att satsa mer på 

kvalitetsaspekten hos Lidl och uppfattningen kunder har. De började analysera vad de gjort 

tidigare för företaget vilket under det senaste ett och ett halvt året varit att spela in ett antal 

reklamfilmer med fokus på just kvalitet. Dessa hade egentligen inte förändrat bilden av Lidl 

och uppfattningen av deras kvalitet nämnvärt. INGO var då tvungna att vara lite självkritiska 

och de insåg att när de historiskt sett hade gjort något i form av traditionell reklam med fokus 

på Lidls råvarukvalitet så har det inte funkat. INGO konstaterade att de på något sätt måste 

bevisa att Lidl i realiteten har bra kvalitet. 
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“Vi måste helt enkelt göra något som inte kan ignoreras. Det är så lätt att se den där TV-

reklamen och stänga av och säga att “det är bara reklam, jag tror inte på det där”. Och i det 

arbetet så började ett antal olika tankar florera” 

Weigle berättar att de efter detta konstaterade att det allra yttersta beviset, som faktiskt också 

skulle kunna få ett genomslag i hela Sverige och inte bara bli en lokal händelse, skulle vara att 

faktiskt servera Lidls mat på en restaurang. Alltså använda Lidls råvaror för att servera mat på 

en restaurang mot Sveriges kanske mest kräsna publik - nämligen krogrecensenter och den 

“hippa innerstads-publiken i Stockholm”. 

“Vi var beredda stand-by egentligen från dag ett ifall någon skulle avslöja oss. Vi väntade ju. 

Vi ville att det här skulle avslöjas medans restaurangen var öppen, för att få responsen före 

och efter - förändras folks syn på det här när de vet att det är Lidl? Kommer alla avboka sina 

bord när de vet att det är Lidl? Kommer folk gå dit och såga det?” 

Weigle beskriver att kampanjen i grund och botten handlade om att det finns en fördom mot 

Lidls råvaror. Det var den fördomen som de ville utmana med Dill samt använda sig av. I ett 

större perspektiv säger han att det även kan ses som en kommentar om mat- och 

råvarukvalitet och vad som egentligen är bra kvalitet på råvaror. 

“Vi har en inställning att det är skitbra om man åker man till Cajsa Warg eller något Ica men 

så fort man åker till Lidl så är det dåliga grejer” 

När vi sedan frågar honom vad resultatet av kampanjen varit är svaret enkelt: 

“Helt fantastiskt!” 

Kampanjmätningen på Dill har givit värden som ligger skyhögt över norm. 

Observationsvärdet – hur många i målgruppen som sett/tagit del av kampanjen - ligger på 70 

% vilket är mycket bra. Avsändarkoppling - att kunderna förstått att det är Lidl som gjort 

kampanjen - ligger på 90 %, vilket är en av de högsta resultat Weigle någonsin sett, detta i 

relation till en referens som ligger på 49 %. Like:index - alltså positiva kontra negativa 

kommentarer - ligger bekräftande omdömen på 47 % och referensen är på 24 %. 33 % anger 

att de nu ska besöka Lidl som ett resultat av kampanjen. Tittar man på Facebook så har Lidl 

ökat med ungefär 30 000 fans enligt Weigle och antalet “mentions” - alltså folk som talar om 

Lidl - ökade tiofaldigt i samband med att kampanjen gick igång.  Som ett resultat av 



	   26	  

kampanjen är respondenterna nyfikna och inspirerade. De vill besöka Lidl, kommer prata om 

detta, de kommer rekommendera Lidl och de kommer handla hos Lidl. 

“Vi har fått en enorm effekt utav den här kampanjen. Läser man kommentarer till Cramby, 

och även kommentarer på andra artiklar och krönikor, och på alla de 12 000 delningar vi fick 

på filmen när vi la upp den, så vågar jag påstå att är merparten positiva” 

Weigle och hans arbetsgrupp på INGO har pratat med många av de som varit på restaurangen 

- både före och efter besöket - och alla som de pratat med har varit positiva. Det var en person 

som besökte Dill som sen kontaktade INGO och ville ha pengarna tillbaka av totalt 900 som 

var där och åt. När det kom fram att det var Lidl som låg bakom restaurangen så var det fyra 

sällskap som avbokade sina bord, samtidigt som 100 nya skrev upp sig på väntelistan. Detta 

resulterade i totalt 500 sällskap på väntelista för att få bord när det fanns ungefär 200 platser 

kvar. Det fullständiga resultatet av kampanjen justeras löpande och får fortfarande spridning 

och filmen om Dill har nu spridit sig till Tyskland, Holland, Frankrike och fortsätter färdas 

runt i värden. Så när vi frågar Thomas Weigle vad resultatet av kampanjen blivit har han i viss 

mån svårt att svara i precisa former. 

“Jag skulle vilja säga att kortsiktigt har resultaten var väldigt positiva. Det långsiktiga nu det 

är att få det som Dill var, att visa att du kan laga fantastisk mat med Lidls råvaror, att det 

långsiktigt etablerar en uppfattning att Lidl faktiskt har en bra kvalitet i sina produkter och 

egna varumärke. Det är inte något som sker över en natt. Det är ju en väldigt lång resa” 

Främst har kampanjen Dill varit positiv i form av att ge spridning och väcka uppmärksamhet 

hos allmänheten. Försäljningsmässigt har resultatet varit helt okej enligt Weigle, men inte 

strålande. Dock kan det ha och göra med andra faktorer såsom kampanjvaror och liknande, 

och man vill nu satsa mer även på Lidls butiker. Kampanjen ses som ett steg på vägen i att 

förändra allmänhetens fördomar vilket i slutändan ska leda till ökad vinst. 

Den 6 December (2013-12-06) hölls reklam-EM i Portugal och Dill blev då belönad med ett 

guld, ett silver och sex brons totalt och blev därmed en av Sveriges mest belönade kampanjer. 

4.1.2	  Shout	  

Österberg och Caresten beskriver att Shouts största tillgång är kreativitet samt att de försöker 

skapa samtalsämnen och jobba med koncept och därefter utnyttja PR-aspekten för att få 

spridning. Båda är kreatörer men de jobbar nästan alltid i team med de kunder de har. Byrån 
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jobbar kanal-oberoende, det vill säga att fokus ligger på idéer och koncept som genomsyrar 

kampanjer. Olika kanaler och PR används i steg två då det handlar om att få uppmärksamhet 

för en sak samt skapa diskussion. Byrån hittar nya kunder genom uppsökande sälj men de får 

också kunder ryktesvägen samt via byråpitcher där man vinner uppdrag genom att strategiska 

projektledare säljer in sina projekt. Kontakten består av face-to-face-kontakt i första hand, 

men sker även via Skype, mail och telefon kontinuerligt för att ha en så nära kontakt med 

kunder som möjligt. Shout vill komma nära kunden och vara involverade i varandras 

processer till stor del. De arbetar mycket med varumärke och kommunikation och då krävs 

det att man har mycket information och vetskap om varandra. Det är ett strategiskt arbete och 

byrå och kund bollar fram och tillbaka. Det nära samarbetet bedrivs enligt Caresten och 

Österberg för att skapa gemensam förståelse och bygga förtroende. Byrån försöker förstå vad 

som funkar bättre i processen än vad kunden kan, medans kunden förstår sin bransch bättre än 

vad byrån gör. Arbetsprocessen är ett mönster och inte någon specifik strategi, enligt 

Caresten. Det är viktigt att lyssna, vara lyhörd samt att visa respekt mot kunden. 

“Det absolut viktigaste med förtroende är att förstå kunden och deras önskemål” 

Caresten och Österberg beskriver förtroende och tillit som något extremt viktigt både internt 

och externt och det är alltid en underliggande inbakad faktor.  Bevisföringen och tillit ligger 

mycket i det man kan uppvisa, såsom producerat arbete, exempelvis resultatet av kampanjer, 

eller processer och metoder men använder sig av för att skapa tjänsten. En sak som 

kvalitetssäkrar Shouts arbete är till exempel deras strategi som kallas “plug and play” vilket 

går ut på att aktivt anpassa en kampanj efter att den gått live. Personligt ansvar, transparens, 

äkthet och ärlighet mellan kund och Shout blir således viktigt för att både säkerställa en 

gynnsam process och resultat. Detta manifesteras i långa, varaktiga relationer med kunderna 

som gynnar båda parter. Caresten påpekar även en andra viktiga faktorer i samarbetet: 

”Det handlar också om trygghet, att minimera risker och känna sig säker på att få ut det man 

vill få ut. Detta är självklart lättare om kunden känner förtroende för byrån.” 

Han vidhåller även att: 

“Självklart spelar det stor roll hur vi tycker om ett företag och den relationen man har när vi 

väljer att samarbeta med någon” 
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Miss Skinny-kampanjen hade enligt Shout syftet att få samhället att börja prata om en 

tabubelagd och psykisk sjukdom som är livsfarlig och väldigt många dör av. Man ansåg att 

det var viktigt att få upp problemet på agendan för att skapa kännedom både för ett 

stigmatiserat ämne och för Frisk & Fri som förening. Delsyftet bestod även av att Frisk & Fri 

ville ha fler volontärer, fler medlemmar, fler bidragsgivare, väcka ämnet hos politiker, väcka 

opinion via utbildning i skolor och så vidare. Enligt Caresten och Österberg så var det väldigt 

få personer som visste att Frisk & Fri existerade innan kampanjen släpptes, och för att 

organisationen ska kunna hjälpa så måste det finnas kännedom. Eftersom att de hade en 

minimal budget för att sprida detta ser de inte hur de skulle kunna gjort annorlunda för att få 

så kraftfullt genomslag. Frisk & Fri har i skrivande stund fördubblat antalet volontärer och 

fått fler medlemmar centralt vilket också resulterar i en fördubbling av årsavgift (på en 

månads tid, jämfört med förra året samma period). Det har även kommit in många mail och 

telefonsamtal från drabbade, till större utsträckning än förut. Shout tror att detta beror på den 

redaktionella räckvidd på åtta miljoner personer som kampanjen på ett eller annat sätt nått. 

Detta är beräknat på tittar-, lyssnar- eller läsarsiffror från respektive media. Caresten förklarar 

värdet: 

“Rapport den 26/9 sågs till exempel av 975 000 personer och Nyhetsmorgon den 29/9 sågs av 

414 000 personer, och så vidare. Sedan lägger man samman siffrorna och får en total 

räckvidd. Som du förstår blir det dubbletter, vissa som tittade på Rapport såg Nyhetsmorgon 

också, men det är det gängse sättet att räkna räckvidd” 

Den virala räckvidden på Twitter, Facebook, Youtube och bloggar har nått över 1 450 000 

personer och antalet besökare på Frisk & Fris hemsida har ökat med 652 %. Samhället i stort 

har dock varit delade i sina åsikter gentemot Miss Skinny. Caresten och Österberg menar att 

kampanjen mottogs positivt bland allmänheten och de allra flesta, men att media och 

branschfolk tyckte att kampanjen var fel sätt att uppmärksamma frågan på. Man ansåg att det 

var ljug eller fejk och många ville föreläsa om ämnet. På Almedalsveckan i somras (2013) 

hölls till exempel en föreläsning med den grundläggande frågan: Är det okej att luras i PR? 

Caresten och Österberg förtydligar att man inom branschen pratar man väldigt mycket om 

transparens. Risken inom digital PR etcetera är att man blir: 

“kategorisk som bedömare om man bara frågar sig, är det här transparens?” 
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“Det är synd att man fastnar i sin bedömning, för det kan finnas andra parametrar än 

transparens som bedömer en kampanj och dess trovärdighet. Vi tror att man måste kunna 

vara lite mer flexibel och anpassningsbar om man ska kunna göra spännande saker” 

En PR-bluff eller fejk-PR utmanar branschens och PR:s legitimitet då avslöjandet om att det 

är en kampanj sker vilket är problematiskt. I detta fall kände sig vissa personer lurade och 

således fanns det en negativ aspekt för vissa mottagare. Caresten och Österberg menar att 

debatten i media startade på grund av att branschen är rädda för att förtroende gentemot de 

själva ska urholkas. 

“Om tidningarna blir lurade och skriver om någonting som sedan visar sig vara bluff så 

skadas ju deras trovärdighet” 

När det gäller kritiken mot Miss Skinny säger Caresten att: 

“Vår tanke var aldrig att undanhålla sanningen, tvärtom var hela strategin att avslöja den 

faktiska avsändaren inom några dagar.” 

Och Österberg fyller i: 

“Det är skillnad på ljug och att utnyttja de mekaniker som finns. Man skulle kunna se det som 

en typ av storytelling där man inte berättar vem mördaren är förrän i slutet av boken. Vi hade 

aldrig som avsikt att inte berätta syfte, ändamål eller vem som stod bakom kampanjen utan vi 

höll på den lilla godbiten i fyra dagar. Det är klart att det blir ett lur för att vi utnyttjar en 

teknik och hoppas att det ska ta fart men det är stor skillnad på det och att tala osanning, inte 

vara transparent eller ljuga tycker jag” 

På frågan om de hade gjort något annorlunda så menar Shout att de underskattade bilden om 

medielogiken något men hade inte förändrat något. 

4.2	  Kund	  

4.2.1	  Lidl	  

Ett specificerat frågeformulär skickades till Lidls kommunikationschef Caroline Forsshéll 

som har ansvar för reklam, PR, internkommunikation och hållbarhetsfrågor. Hon beskriver sig 

själv som ansvarig för vilken uppfattning man får om Lidl som företag. Detta görs i nära 

relation till INGO som de jobbat med i många år. Samarbetet mellan företagen har därför 

vuxit till att bli starkt och lösningar sker genom tät dialog och konceptutveckling som 
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vidareutvecklas på var sitt håll eller kreativt tillsammans. Mycket av kommunikationen 

mellan INGO och Lidl handlar om att återkoppla till varandra att man fått med alla delar av 

uppdraget och att alla förstår uppdraget på samma sätt. När det kommer till kommunikation 

med deras egna kunder, som vi valt att kalla allmänheten, sker detta på ett flertal sätt och Lidl 

har en bred mediemix. 
 

“Främst satsar vi på reklamblad som går ut varje vecka och på TV reklam. Detta 

kompletterar vi med annonser, digitalt, ibland utomhus och radio (men är inte stora där) och 

sociala medier. Sociala medier växer så det knakar.” 

 

Lidl har en plan för året vad de vill kommunicera om och på vilket sätt de vill möta sina 

kunder, men läser även av trender och samtal på sociala medier och arbetar för att möta de. 

Lidl arbetar även väldigt aktivt med att svara på sociala medier och vara ärliga både där och 

mot press. Just nu arbetar Lidl med att föra fram sina egna varumärken för att skapa 

förtroende för dess kvalitet. 
 

“Det gör vi i vårt reklamkoncept men vi har även en prova-på-garanti det vill säga om du 

inte gillar vår vara så får du pengarna tillbaka. På så sätt behöver kunden inte vara rädd att 

prova våra produkter även om de inte känner igen de sen tidigare” 

 

Forsshéll berättar att med Dill ville Lidl visa att bra mat inte behöver kosta mer än det gör i 

deras butiker. Det vill säga att Lidl har bra kvalitet på de varor som säljs i butik. Enligt 

Forsshéll är många skeptiska för de inte känner igen Lidls förpackningar och de ville därför, 

genom att ta av förpackningarna, visa att produkterna ser likadana ut som de man är vana vid 

och har lika fin kvalitet. 
 

“Det är lätt att bli rädd för ytan så att man inte ser insidan. Det ville vi belysa. Vi ville påvisa 

kvaliteten på våra varor helt enkelt” 

	  

När det kommer till resultatet av Dill så säger Caroline Forsshéll att de fått fantastiskt fina 

resultat i alla mätingar och är otroligt nöjda med konceptet och effekten av kampanjen. 	  

	  

	  

“Folk verkar tycka om konceptet och tycker att idéen var rolig och intressant” 
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Konceptet för Dill är långsiktigt och det finns planer på att mäta försäljning framöver. En del 

av resultatet av kampanjen som de sett är dock att Lidls befintliga kunder känner sig stolta 

och att nya kunder verkar tycka att de fått information som de kanske inte riktigt visste 

tidigare. På det hela menar därför Forsshéll att det varit positiva reaktioner från båda håll. 
 

“En del tyckte att vi skulle sagt att det var Lidl som levererade varorna till restaurangen 

direkt. Men vi gjorde aldrig någon hemlighet av det, det vill säga vi lurade ingen som 

frågade. Men hela idéen var ju att ta bort förutfattade meningar så vi ville inte säga att vi 

stod bakom utan ville att man skulle smaka vår mat utan att ha en förutfattad mening innan. 

Det var hela tanken!” 

	  

Trots detta säger Forsshéll att de inte gjort om kampanjen på något annat sätt och att de är 

mycket nöjda med den. 
 

4.2.2	  Frisk	  &	  Fri	  

Detta är resultatet från ett specificerat frågeformulär genomfört av Hanna Kihlander, 

pressansvarig för föreningen Frisk & Fri som arbetar med att sprida information och 

genomföra aktiviteter för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga genom att 

arbeta förebyggande inom området samt påverka för bättre vård. De flesta som arbetar eller 

engagerar sig i föreningen har själva haft eller känt någon med ätstörningar och detta menar 

Kihlander är en del av tilliten till organisationen. För att få arbeta hos Frisk & Fri måste man 

ha varit frisk och fri i minst två år. 

	  

“Det i sig skapar ofta ett förtroende för de som är drabbade idag” 

	  

Frisk & Fri har inget kommersiellt syfte, utan vill bara fylla det behov som de själva hade och 

som de i vissa fall saknade när det behövdes som mest. Kontakten med medlemmar sker via 

chatt och telefon, samt att man träffar de personligen i vissa fall. Andra har enbart kontakt 

med Frisk & Fri via Facebook och blogg. De är också ute mycket på ätstörningsenheter. 

	  

Kampanjen Miss Skinny var ett sätt att göra något nytt då föreningen fyllde 30 år. Detta för 

att fler ska uppmärksamma att de finns för att kunna stödja så många som möjligt. Kontakt 
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togs med reklambyrån Shout som jobbar pro bono för Frisk & Fri och de tog fram idén kring 

Miss Skinny. Det fanns en arbetsgrupp inom Frisk & Fri som tog det vidare och presenterade 

det för hela föreningen innan det var igång. Syftet var att få uppmärksamhet genom att lyfta 

en viktig samhällsfråga. Målgrupp eller intressenter som berörs av Frisk & Fri och kampanjen 

Miss Skinny kan identifieras som: modebranschen, ungdomar, föräldrar, och egentligen en 

bred allmänhet - hela samhällsklimatet.	  

	  

Resultatet från Miss Skinny har varit att antalet volontärer i föreningen nästintill har 

fördubblats. Fler söker stöd hos Frisk & Fri och de får fler medlemmar. Många fler tar kontakt 

och ställer frågor till organisationen, något som innefattar medier, studenter med flera, vilket 

Kihlander ser som en förutsättning för att kunna hjälpa så många som möjligt. 

	  

“Vi ville få till en debatt, vi ville lyfta frågan och det blir ingen debatt om alla tycker lika så 

de kritiska rösterna har också behövts!”	  
 

Bland målgruppen har de allra flesta har varit positiva och de har fått otroligt många ”klappar 

på axlarna” av folk som tycker att de gjorde något bra, sen har personer varit kritiska 

också.  De flesta inom Frisk & Fri - medlemmar, volontärer, personal, anhöriga - är väldigt 

positiva. Majoriteten av ätstörningspersonal på olika kliniker har också varit för kampanjen. 

	  

“Vi har sett ett flertal kändisar som i efterhand har gått ut och sagt att de gör olika saker i 

direkt anslutning till Miss Skinny-kampanjen, som till exempel de kvinnliga programledare på 

TV4 som gick ut och visade den osminkade versionen av sig själva, eller pappan som syntes i 

medierna då han kritiserade H&M:s jeans i modell ‘Super Skinny’.” 
 

Mottagandet på marknaden skiljer sig enlig Frisk & Fri genom att flera inom 

reklambranschen samt bloggare har varit mer kritiska. En av de negativa effekterna av denna 

typ av marknadsföring menar Hanna Kihlander har varit att en del har uttalat att de tappat 

förtroende för Frisk & Fri som förening på grund av att de bluffar, något hon menar känns 

hemskt. En utredning pågår om kampanjen skulle gjorts annorlunda men de tror att den hade 

utförts på samma sätt om de hade chansen att göra om kampanjen. 
 

4.3	  Allmänhet	  
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4.3.1	  Dill	  
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Det första vi ville ta reda på i enkäten för att förstå allmänna åsikter och känslor gentemot 

Lidl var kundernas bild av Lidl och deras förtroende för företaget.  Dessa åsikter visade sig 

vara ganska svala och de flesta respondenterna uppgav en likgiltig inställning med ett svar i 

mitten eller ett steg åt det negativa hållet av likert-skalan. Över 80 % kände dock till Dill sen 

tidigare och över hälften av respondenterna tyckte att kampanjen var kreativ, 

intresseväckande och ett bra sätt att skapa dialog på. Större delen av kunderna tyckte även att 

Dill var kostnadseffektiv och tillförlitligt men här tenderar svaren att te sig något mer 

neutrala, dock lutar en större del fortfarande åt det positiva hållet.   

	  

När det kommer till att sprida kampanjen via sociala medier eller genom att prata om den är 

svaren spridda. Vi kan därför inte se något generellt mönster över detta utan vi tolkar 

resultatet som att detta är en fråga som renderar i mer individuella svar som kan kopplas till 

mönster om delning och så vidare. När det kommer till att rekommendera Lidl, frågan om 

huruvida man känner större motivation att handla hos Lidl eller större förtroende till företaget 

efter kampanjen så är svaren svårtydda. Svaren placeras i mitten eller en viss grad åt det 

positiva hållet och vi väljer därför att se dessa svar som att kampanjen inte påverkat dessa 

faktorer märkvärt utan att de har ungefär samma inställning som tidigare eller till viss del har 

blivit en aning mer positiva. Detta kommer att diskuteras mer utförligt då det både kan ha 

med tillit samt mottagarnas beteendeönster i sådana situationer att göra. 36 % instämmer dock 

helt med att de skulle kunna tänka sig att äta på Dill och ca 58 % anger att deras uppfattning 

om Lidls råvaror har blivit mer positiv efter att ha tagit del av kampanjen. 86 % av 

respondenterna har även ett positivt helhetsintryck av kampanjen. 
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När det gället generella åsikter om PR-kuppar som marknadsföring samt tillit till PR och 

marknadsföring i stort hade de flesta svarande neutral åsikt. Eftersom att det är stor spridning 

på svaren så kan vi inte utläsa något specifikt mönster, men detta kan bero på att frågorna är 

så pass breda och kan tolkas olika av olika respondenter. 
 

4.3.2	  Miss	  Skinny	  
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Frisk & Fris medlemmar ställde sig i stor grad positiva till Miss Skinny om man ser till 

svarsresultaten generellt och procentsatserna visar på att respondenterna ansett att kampanjen 

är kreativ, tillförlitlig, kostnadseffektiv, intresseväckande och ett bra sätt att skapa dialog på. 

Det är lika många som inte har någon åsikt om och som instämmer med att bilden av Frisk & 

Fri har blivit mer positiv av kampanjen men ungefär 64 % av respondenterna har sedan innan 

förtroende för organisationen vilket kan ha påverkat detta resultat. Ungefär 42 % av 

medlemmarna skulle kunna sprida kampanjen vidare och cirka 49 % skulle kunna 

rekommendera företaget vilket även kan vara ett bevis på det förtroende de har för Frisk & 

Fri. Större delen av respondenterna skulle även kunna engagera sig i, eller skänka pengar till, 

Frisk & Fris verksamhet efter att ha tagit del av Miss Skinny. 
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Att företag i allmänhet använder sig av denna typ av marknadsföring och tilliten till detta har 

gett en ganska neutral svarsfrekvens generellt sett. Det kan vara svårt att prata om tillit i 

allmänhet då det blir olika från fall till fall vilket studien visar. 

Flertalet svarande ansåg att det är mer okej att genomföra en PR-kupp om man är en ideell 

organisation (än ett vinstdrivande företag). Detta kan bero på att syftet tjänar till att hjälpa 

andra människor där organisationen själv inte har något ekonomiskt vinstintresse i det hela. 

Tilliten till PR och marknadsföring har dock respondenterna ingen större positiv eller negativ 

inställning till trots att den till en viss del tenderar att beröra ett instämmande svar. Detta kan 

precis som i tidigare enkät bero på att frågorna är så pass breda och kan tolkas olika av olika 

respondenter.1 

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se	  bilaga	  8	  &	  9	  för	  alla	  resultat	  av	  enkätstudierna	  
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5.	  Analys	  

5.1	  Kommunikation	  

Kommunikationen av kampanjerna har i båda fall olika syften och mål men den huvudsakliga 

aspekten för Miss Skinny och Dill är densamma – nämligen att framställa företaget (kund) på 

ett attraktivt sätt för deras kunder (allmänhet) och erhålla tillit för organisationens syfte. 

Kommunikationsmodellerna som presenteras är förenklade exempel på PR-utövande och en 

modell kan sällan beskriva komplexiteten i en PR-kampanj av detta slag. Man kan därför 

argumentera att dessa typer av marknadsföring är en blandning av modellerna men man kan 

se starkare drag av vissa modeller än andra. Denna analys ämnar vi undersöka på vilket sätt 

kommunikationen kan generera eller fördärva tillit samt se fördelar samt nackdelar utifrån de 

fyra PR-modellerna. 

Genom publicitets-modellen via fejk-PR kommunicerar företagen i fråga ut något som inte är 

helt sanningsenligt via enkelriktad kommunikation. Detta görs för att skapa publicitet, få 

kunder att interagera och få uppmärksamhet för sin sak. Fördelar med denna modell är att den 

skapar just publicitet och kan användas för att reparera skadat anseende, och stärka tillit, 

eftersom man genom att utöva publicitets-modellen kan presentera ett budskap som 

framställer företaget i fråga, eller tjänsten/produkten i god dager. I Miss Skinny används 

modellen för att få stor spridning och uppmärksamma webbshoppen Miss Skinny. Vad gäller 

Dill användes modellen för att skapa uppmärksamhet för restaurangen till en början. Detta för 

att få folk att äta där och få upp ögonen för konceptet och i förlängningen matens kvalitet. 

Därefter användes samma modell för att få spridning för Lidl genom avslöjandet att det var 

Lidl som stod bakom Dill. Nackdelar med publicitetsmodellen är just dess enkelriktade natur 

och avsaknad av forskning och uppföljning vilket kan uppfattas som att hänsyn till publiken 

är sekundär och publicitet är det viktigaste. Den kan således som i detta fall tolkas som något 

oärligt och leda till ett skadat förtroende. 

Public information-modellen används i form av filmen och vändningen i Miss Skinny-

kampanjen, och har som avsikt att informera och få publiken att uppmärksamma problemet 

som Frisk & Fri jobbar med. Enligt Shout som praktiskt genomför kampanjen är det nu deras 

arbete börjar med att få ut budskapet och i denna fas vill man vara helt sanningsenliga för att 

bibehålla seriositet och fortsätta få publicitet. Detta görs i syfte att frambringa tillit hos 

mottagaren. Vad gäller Dill användes den publika informationsmodellen på liknande sätt men 



	   39	  

efter att kampanjen avslöjats användes också nyheten som information om att Lidl har bra 

råvaror trots att de ses som en lågpris-kedja. Detta kommer Lidl utveckla i framtida 

marknadsföring enligt INGO och arbetet med att skapa uppmärksamhet och ändra folks 

uppfattning om Lidls varor har bara börjat. Här gäller det att informera och marknadsföra för 

att få folk att ändra åsikt och skapa förtroende för Lidl och dess råvaror. Däremot tas inte 

publikens åsikter in i någon större utsträckning vilket är en viktig del i att skapa tillit.  

Shout använder sig däremot av en tvåvägsassymmetrisk modell för att väga upp den brist på 

tillit som i värsta fall envägskommunikation skapar. Detta genomförs med en metod som 

byrån kallar plug and play vilket innebär att man släpper en kampanj och anpassar den 

löpande då man ser reaktionerna. Detta är ett sätt att följa upp och kvalitetssäkrar processen 

genom evaluerande forskning och mätning. I fallet Dill använde sig INGO av 

tvåvägskommunikation genom att lyssna på de reaktioner som uppstod då kampanjen 

avslöjades. De allra flesta var positiva men det var till exempel ett sällskap som avbokade 

bord samt bloggare och mediepersonligheter som kallade detta för en bluff. Detta har INGO 

och Lidl uppföljning på vilket stärker och upprätthåller tilliten. Inom denna modell bedrivs 

även formativ forskning där man följer upp hur väl en kampanj eller PR-aktivitet når sina mål, 

något PR- och kommunikations-byråer i förtroendesyfte alltid måste göra. Nackdelar med 

modellen i tillitssynpunkt är dock att den innefattar det faktum att det är just en asymmetrisk 

modell där utövaren påverkar mottagaren att tycka på deras sätt, det vill säga en vi vet bäst-

attityd som inte fullt tar hänsyn till kundens åsikter utan snarare hur man kan anpassa 

budskapet för att få till attitydförändringar. 

Miss Skinny kan ses utöva den tvåvägssymmeriska modellen i debatten där man genom 

samtal med andra opinionsbildare försökte reda ut frågetecken och skapa förståelse för 

kampanjen. Dill använde sig av denna modell till viss del genom att tillsammans med 

restaurangens kunder troligtvis ändra mångas uppfattning om deras råvaror. Detta var ett bra 

sätt att skapa dialog och vad gäller arbetssättet så används detta i största del i kommunikation 

mellan byrå och kund för att skapa förståelse för hur en kampanj kan utformas. Här byggs 

tillit och relationer genom en PR-modell för att kommunicera sitt budskap till mottagarna. I 

Miss Skinny skapades en debatt i media och skaparna av kampanjen ställde till slut upp i 

SVT:s program Debatt för att tala om huruvida det var fel att bluffa inom PR. Detta var ett 

sätt för motståndarna och Shout samt Frisk & Fri att tillsammans skapa förståelse för sin syn 

på saken och det är ett exempel på hanteringen av tilliten hos allmänheten. Processerna kring 
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denna verksamhet är dock långa och dyra vilket påverkar snabb implementering av åtgärder 

samt att strategin i slutändan inte alls blev det företaget såg framför sig från början. 

Kommunikationen som utförs i kampanjerna kan ses som en mix av de olika PR-modellerna 

och olika metoder används under olika faser av kampanjen. Envägskommunikation och 

masskommunikation används ofta i en inledande fas för att nå publikerna som man vill skapa 

relation och tillit hos. Efter företaget fått ut budskapet och skapat något som mottagarna kan 

ta ställning till påbörjas en annan sorts kommunikation med större fokus åt båda håll. Här 

anpassas budskap och information blir till kommunikation och förhoppningsvis relationer, då 

företaget bygger något tillsammans med mottagarna. Det är här relationsmarknadsföringen 

kommer in vilket bygger på relationsskapande och tillit mellan sändare, i form av företag, och 

mottagare, exempelvis de kunder som sändaren vill nå. 

	  

5.2	  Relationsmarknadsföring	  

Debatten eller dialogen som skapas utav PR-bluffarna kan i resultatet ses som en interaktion 

mellan företaget och dess kunder. Konsumenten ser det som ett kreativt sätt att föra fram sitt 

budskap och att det är ett bra sätt att lägga fokus på ett samtalsämne kring det som företaget 

jobbar med. Denna interaktion står i enlighet med relationsmarknadsföring då 

marknadsföringen inte riktas mot en specifik individ med det enda syftet att presentera något 

och locka till köp. Man försöker istället på ett kreativt sätt belysa ett ämne som genom 

spridning leder till en diskussion hos konsumenter. Företaget involverar på så vis allmänheten 

istället för att direkt försöka påverka den. I vår teoretiska modell har vi använt oss av faktorn 

tillit som den mest väsentliga delen i relationsmarknadsföring. Denna aspekt är det styrande 

sambandet för att kommunikationen och marknadsföringen ska fungera. Vi har sett ett 

problem i att PR-kuppar har definierats som ”att luras” och att man undanhåller transparens 

och öppenhet för att sedan avslöja det bakomliggande syftet. Kommunikationen bygger 

således inte på tillit då allmänheten får reda på att kommunikationen utåt inte varit det man 

egentligen velat kommunicera. Tilliten mellan allmänhet och företag skulle genom detta 

kunna förstöras då kunden inte längre känner samma förpliktelse mot organisationen då deras 

engagemang i kundernas upplevda uppfattningar och verklighet används för att beskriva 

något annat. Vi har dock i vårt resultat kunnat se att tilliten till företagen inte försämrats av 

denna typ av marknadsföring. Snarare har vi sett aningen tillmötesgående tendenser och 

helhetsintrycket av kampanjerna har varit positiv. Syftet med båda kampanjerna har även 



	   41	  

uppfyllts enligt vår undersökning. Över hälften av respondenterna uppgav att de fått en mer 

positiv bild av Lidls råvaror som en effekt av kampanjen och samma gäller för engagemang 

eller donationer till Frisk & Fris verksamhet. Resultatet företagen och 

kommunikationsbyråerna beskriver har varit mycket positiva med stor spridningsgrad och 

uppmärksamhet. Debatterna och engagemanget kring kampanjerna har varit stort och 

företagen är mycket tillfredsställda med utfallet. Detta kan ses som att organisationerna inte 

känt av någon bristande tillit ifrån allmänheten eller att relationerna med deras kunder skulle 

ha skadats. 

Relationsmarknadsföring och tillit bygger på att minimera konflikt då detta kan rasera 

långvariga relationer. Vid konflikt skadas alla delarna av en relation såsom kommunikation, 

engagemang, samspel och så vidare. Vid en PR-bluff, då man medvetet spelar på att 

undanhålla information för att generera ett större kommunikations-genomslag skulle detta 

kunna ses som att man provocerar till konflikt. Åtminstone till att skapa en debatt och väcka 

intresse - och snarare då sådant av det mer provokativa slaget. Detta är paradoxalt i 

marknadsföringssyfte. 

Då teorin styrker att tillit och relation mellan kund och företag är själva grunden till 

marknadsföring är PR-kuppar ett motsägelsefullt alternativ. Enligt teorin borde denna typ av 

marknadskommunikation få negativ respons, men så är inte fallet. Då marknadsföringen ska 

erbjuda en lösning på ett problem snarare än att leverera en färdig produkt kan PR-bluffar ses 

som ett nytt sätt att beskriva lösningen. Istället för att förklara det direkt vänder man på 

kommunikationen och beskriver det från en annan vinkel. Man fokuserar på problemet först, 

vilket i fallstudien kan ses som fördomar gentemot lågpris-matvarors kvalitet eller sjuka 

skönhetsideal i samhället, och visar sen på tjänstens försök att lösa dilemmat. I Lidls fall blev 

det att producera gourmet-mat och sedan bevisa att det var med Lidls råvaror man lagat den 

och i Frisk & Fris exempel att spela på modeindustrins smala ideal genom att göra reklam för 

en webbutik med kläder i size zero och sedan ta upp det stigmatiserade ämnet ätstörningar 

utifrån dessa ideal. Genom detta ville företagen försöka få folk att lägga märke till ett problem 

de kanske inte uppmärksammat på samma sätt innan. 
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6.	  Diskussion	  

Figur	  2.	  

 

	  

Pil nummer 1 i vår modell visar sambandet mellan kommunikation till allmänheten, från en 

kommunikationsbyrå, och relationen mellan allmänhet och kommunikationsbyråns kund. I 

vår studie har vi inte kunnat se att PR-kuppar som kommunikationssätt påverkat relationen 

som allmänheten har till företaget negativt. Relationen bygger på tillit och trots att PR-bluffar 

är motsägelsefullt enligt teorin har utfallet ändå varit positivt. Kommunikationsbyrå och kund 

är nöjda med kampanjerna och har sett mycket positiva resultat – främst vad gäller spridning 

och uppmärksamhet. Kunderna kan vi inte heller se ha påverkats negativt utan uttrycker ett 

positivt ställningstagande. Detta bero på en stark kundbas som redan har hög tillit eller att 

sättet att kommunicera ses som innovativt och gör att man uppfattar ett ämne på ett nytt sätt 

än tidigare. Nedan vill vi diskutera varför effekterna av denna typ av marknadsföring har, i 
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våra fallstudier, visat sig vara fördelaktiga och relationen med kund har inte tolkats ta skada 

trots det paradoxala genomförandet. 

	  

Generellt sett har resultatet alltså varit fördelaktigt för företagen men en effekt vi tolkat som 

negativ var frågan om huruvida allmänheten var villiga att dela med sig av kampanjen via, till 

exempel, sociala medier. När man pratar om relationsmarknadsföring och om att behålla 

kunder så är en viktig del i detta mottagares benägenhet att rekommendera företaget, tjänsten 

eller produkten till personer runtomkring sig. Detta är ett av de bästa sätten att få fler kunder 

eftersom att, precis som vår undersökning styrker, allmänheten inte har en överväldigande 

tilltro till alla typer av marknadsföring eller PR. Man har däremot större grad av tilltro till 

personer i sin närhet. Om man inte är benägen att dela med sig av kampanjen kan det då ses 

som en negativ aspekt och att tilliten kan ta lite skada av att företag och byråer “bluffar”, men 

självklart kan detta bero på andra anledningar. Till exempel kan det vara att man inte har för 

vana att dela sådana saker eller att man hellre pratar om kampanjer än delar de. Enligt vår 

undersökning säger en majoritet att det känns mer okej att bluffa som ideell förening än som 

vinstdrivande företag. Ändamålet kanske inte helt helgar medlen men allmänheten verkar i 

alla fall ha lättare att köpa att en förening med ett viktigt budskap och små medel fejkar än ett 

stort företag, trots att branschen i form av journalister och bloggare med flera tycker att det är 

fel. Frisk & Fri och kampanjen Miss Skinny fick i media kanske ännu större negativ 

uppmärksamhet än Lidl och Dill. I detta fall kanske ämnet var känsligare och att trycka på att 

vi har ett ohälsosamt ideal i samhället på så sätt uppfattades av vissa röster som fel sätt att 

marknadsföra sig på. Shout resonerar dock att för att det ska bli en nyhet och få 

uppmärksamhet måste man utnyttja de mekanismer som finns och debatten blev en del av 

kampanjen därför att utan den skulle kampanjen inte fått samma genomslagskraft. 

Medlemmar och andra aktiva inom Frisk & Fri är enligt resultatet även positiva till 

kampanjen. Att vi studerat befintliga kunder i båda fallen kan även vara en anledning till 

utfallet av vår studie. Det finns en möjlighet att PR-bluffar skadar förtroendet som icke-

befintliga kunder eller blivande kunder har till företaget vilket kan leda till att de väljer att inte 

ta del av organisationen eller köpa dess vara eller tjänst. Detta kan vara intressant att 

undersöka i framtida forskning.  

Kommunikativt kan man se delar av alla fyra PR-modeller Grunig och Hunt (1984) 

presenterat. Däremot ser vi ett fokus på envägskommunikation och större delen av de två 

kampanjerna är enkelriktade. Marknadsföringen är, om inte bara enkelriktad, så till större 
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delen asymmetrisk vilket innebär att företagets budskap väger tyngre än kundens åsikt och 

företaget vill övertyga. Detta kan påverka tillit och det handlar om att övertyga en bred massa 

medan enskilda individer ibland får stå åt sidan, vilket är förståeligt då företag vill göra vinst. 

Däremot handlar relationsmarknadsföring om att vårda relationer och skapa långvariga 

förhållanden byggda på förtroende. Kommunikationen och tilliten kan således gynnas av 

tvåvägskommunikation till en något större utsträckning. Att faktiskt lyssna på kunderna och 

tillsammans med dessa bygga sitt varumärke är något som skulle gynna många företag och att 

ge mer tillbaka till kunden, bortsett från enbart en tjänst eller produkt, kommer att gynna 

relationen både teoretiskt och praktiskt. 

En intressant relation som studien uppmärksammat är den mellan kund och 

kommunikationsbyrå – i fallstudien mellan Frisk & Fri och Shout samt den mellan Lidl och 

INGO. Mellan byrå och kund sker det också relationsmarknadsföring. Relationerna är 

långvariga och arbetet sker i samspel med varandra. Denna nära och överlappande 

verksamhet mellan företagen leder till att man delar uppfattning om omgivningen, 

arbetsprocesser, mål och likande, samt bidrar till att kommunicera ut ett korrekt budskap på 

marknaden. Denna välfungerande relation skulle således utifrån vår undersökning kunna bidra 

till en ytterligare förklaring i vår teoretiska modell. Möjligtvis skulle det kunna finnas ett 

samband mellan kommunikationsbyråns och kundens relation som påverkar 

kommunikationen som byrån sänder till allmänheten. Detta illustreras med pil nummer 2 i 

modellen. Sambandet skulle i sin tur även kunna innebära att den relation som finns mellan 

byrå och kund, vilket påverkar kommunikationen, påverkar relationen mellan allmänheten 

och kund. Om relationen mellan kommunikationsbyrå och kund är bra och detta påverkar 

kommunikationen som sprids positivt så skulle allmänhetens relation till kunden kunna 

stärkas, vilket vi har kunnat se positiva resultat på via vår fallstudie. På samma vis skulle 

relationen mellan allmänhet och kund kunna påverka relationen mellan kund och 

kommunikationsbyrå då tillit stärks om kunden ser positiva resultat som är i enlighet med 

dess behov. Denna växelverkan illustreras med den dubbel-riktade pilen nummer 3. Detta är 

en långdragen slutsats och det finns många andra aspekter som skulle kunna leda till eller 

påverka dessa samband. Vi kan inte heller styrka dessa samband i vår studie, då fokus har 

legat på sambandet i pil 1, men vi hoppas att dessa tankar kan leda till vidare forskning inom 

ämnet. Vi vill även uppmuntra till framtida studier om relationen mellan kommunikationsbyrå 

och media. Då effekterna av PR-bluffar i vår studie pekar åt det positiva finner vi det 

intressant att försöka förstå varför debatten i media varit övervägande negativ. Det finns 
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såklart två sidor av detta mynt men eftersom debatten uppstod får man tolka det som att 

många tyckte att detta var fel sätt att marknadsföra sig på. Några röster diskuterade att man 

hade kunnat få lika stor effekt genom att vara öppen och ärlig och detta kan också ses som 

negativt då det kan bidra till en urholkning av företagets eller byråns tillit hos sina kollegor 

och sin bransch. En reflektion av detta finner vi i resultatet där Caresten och Österberg från 

Shout menar att fejk-PR kan avslöja dåligt journalistiskt arbete. PR-branschen har en stark 

relation till journalistik och media som kanaler för kommunikation och om de lurar dessa till 

att skriva om något som sedan visar sig vara falskt kan detta påverka medie-personens 

anseende. Det är denna som tappar ansiktet när kampanjen avslöjas, då denna inte visste om 

att det “bara var en PR-bluff”. Den tillit som skadas skulle således kunna ses vara mellan 

kommunikationsbyrå och media. 

Ett annat påstående till det paradoxala utfallet kan vara att detta är ett kortsiktigt resultat, 

vilket även har nämnts i resultat-delen. Företagen ville få en tydlig effekt av kampanjerna för 

stunden för att sedan jobba vidare med en ny strategi för organisationen. För Lidl handlade 

det om att bevisa sig som ett kvalitetsmärke och för Frisk & Fri att få uppmärksamhet då de 

innan varit ganska okända. Detta blev ett startskott för organisationerna att sedan jobba vidare 

med i annan typ av marknadsföring för att bygga en ny image. Kunder kanske finner PR-

bluffar kreativt och roligt en gång men om marknadsföringen ständigt skulle se ut på det här 

sättet kan man spekulera om tilliten till företaget då skulle skadas, eller åtminstone tilliten 

gentemot deras kommunikation. I en ständigt växande bransch där tillit, kreativitet och 

relationer står i fokus är det säkerligen inte sista gången vi läser om en kampanjs effekt hos de 

olika mottagarna. Då relationer bygger på tillit kan vi i resultatet se tecken på att PR-kuppar 

av undersökt karaktär, kan skada relationerna på lång sikt, vilket både företag och PR-byråer i 

framtiden måste beakta huruvida det är värt att marknadsföra sig på det sättet eller inte. 

Däremot har vi inte sett bevis på detta i undersökningens exempel och vi skulle gärna se 

framtida forskning kring detta, men även ämnet i stort då det inte är omskrivet i någon större 

grad. 
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8.	  Bilagor	  
Bilaga	  1.	  

Definition	  av	  PR	  

PR och marknadsföring 
Public Relations, eller PR, som uttrycket förkortas, har definierats och förklarats hundratals 
gånger på vitt skilda sätt genom dess historia, och detta stycke ämnar vi presentera tidigare 
studier inom ämnet och förklara dess innebörd enligt vår tolkning. En av de förmodligen mest 
citerade definitionerna av PR någonsin är Gruning och Hunts beskrivning från 1983: 

“Public relations is the management of communication between the organization and its 
publics”. 

De menar att PR är en process och att resultatet av PR är relationer, oavsett bra eller dåliga, 
därför innehåller deras definition inte värderingar då man inte bör definiera en process efter 
dess resultat utan snarare efter processen i sig (Grunig & Hunt, 1983). 

En annan definition som förklarat PR kan vi se i Cutlip and Centers “Effective Public 
Relations” (Cutlip & Center, 1971) som beskriver PR som: 

“Public relations is a planned effort to influence opinion through socially responsible 
performance based upon mutually satisfactory two-way communication.” 

Denna definition innefattar planering, påverkan, socialt ansvar, tvåvägskommunikation 
och vikten i att denna levererar resultat och nöjda parter. I en senare version uppdaterade 
författarna definitionen till att också innefatta förhållanden: 

“Public relations is a management function that seeks to identify, build, and maintain 
mutually beneficial relationships between an organization and all of the publics on 
whom its success or failure depends.” (Cutlip & Center, 1994) 

En sak som är viktig att fastslå är att PR inte är likställt med marknadsföring vilket är ett 
vanligt missförstånd, men det kan ses som en vital del i marknadsföringsprocessen. 
Marknadsföring kan förklaras som: 

“The managing function that identifies human needs and wants, offers products and services 
to satisfy those deands, and causes transactions that deliver products and services in 
exchange for something of value to the provider” (Cutlip & Center, 1971). 

I majoriteten av företag är marknadsföring och PR två separata lednings-funktioner med olika 
men ofta överlappande mål. Det finns skillnader mellan olika företag men båda uttrycken är 
en del av ett företags marknadskommunikation och enligt bland andra Philip Kotler är 
marknadsföringens kärna utbyte av en önskad produkt mellan två parter (Cutlip & Center, 
1971). Även Grunig talar om marknadsföring som ledningens funktion att utveckla, 
distribuera och sälja produkter medan PR är en position i företaget som jobbar med att rådge 
och implementera kommunikations-funktioner i marknadsföringssyfte inom HR såväl som 
ekonomi. PR hanterar alltså publikerna (mottagarna) som till exempel anställda, investerare, 
samhälle, regeringar medlemmar och så vidare. Det vore därför konstigt att likställa med 
marknadsföring då företaget på så vis skulle statuera att endast kunden och marknaden 
behöver strategi och rådgivning inom kommunikation och att det är det enda viktiga, istället 
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för att ha ett bredare perspektiv (Grunig, 1992). PR är däremot en viktig del av 
marknadsföringen, något som vi valt att undersöka närmare. 

Dessa definitioner och förklaringar är bara toppen av det isberg som är Public Relations. De 
gemensamma nämnarna som vi kan se innefattar bland andra: planering och strategi samt att 
skapa och hantera förhållanden, förväntningar, attityder och åsikter bland olika publiker via 
gemensam tvåvägs-kommunikation. PR innefattar således även omvärldsanalys, styrning och 
rådgivning via ledning både internt och externt. Vi definierar utefter detta PR som alla 
relationer som en organisation bedriver med alla publiker. Detta är ledord som sammanfattar 
begreppet PR och ligger som grund till denna uppsats.	  
	  

Bilaga	  2.	  

Intervjuguide	  Shout	  

Hej, 

Frågorna som följer handlar om förtroendeskapande och hur ni på ert företag arbetar med det. 
Dessa frågor och dina svar kommer ligga till grund för vår C-uppsats i Företagsekonomi vid 
Uppsala Universitet. Vi finner det intressant att just studera kommunikations- och PR-byråer 
då vi ser er som “experter” på just kommunikation och förtroendeskapande verksamhet för 
era kunder. Vi skulle även vilja diskutera den debatt vi sett i nyheter och media gällande 
kampanjen Miss Skinny och hur man utifrån den kan tolka vissa förutfattade meningar kring 
viss PR. Vi är inte ute efter att diskutera några etiska eller moraliska frågor i ämnet eller 
debattera “rätt eller fel”. Vi vill ställa oss opartiska i debatten och fokuserar på att analysera 
förtroende-arbete inom kommunikations- och PR-byråer. Kampanjen Miss Skinny kommer 
endast användas som ett exempel på PR-arbete för att kunna tydliggöra de problem, 
utmaningar och lösningar som hör ämnet till. 

Du som svarar på denna enkät får självklart vara anonym om så önskas - meddela oss gärna 
gällande detta och dina önskemål kring presentation av svaren. Vi skulle uppskatta om du 
kunde svara så utförligt som möjligt på frågorna. Om du hellre vill ta svaren via telefon eller 
Skype går även detta bra - kontakta oss snarast så bokar vi in en tid. 

Med vänlig hälsning, 

Sara Undin	  

0734 412 742 

undin.sara@gmail.com 

Christoffer Larsson 

0761 091 613 

christoffer.n.larsson@gmail.com 
 



	   52	  

Hur skulle du beskriva företaget Shout och ert arbete? 

 

Kan du beskriva hur en arbetsprocess med exempelvis en kampanj ser ut? Från beställning av 
kund till det att projektet är i hamn. 

 

Hur får ni kunder? 

 

Hur ser kontakten med era kunder ut? Hur kommunicerar ni med era kunder? 

 

Har ni något speciellt mönster eller strategi för kundkontakt? 

 

Hur mäter ni resultat på era tjänster? Hur får ni reda på resultat från kundens kund? Alltså hur 
kampanjen eller tjänsten har mottagits på marknaden. I vilken omfattning undersöker ni era 
kunder och marknaden de verkar på? 

 

Legitimitet/förtroende 

 

Vad är förtroende för dig? 

 

Hur jobbar ni med att skapa förtroende för era kunder? Alltså förtroende på marknaden för er 
kund. 

 

Hur jobbar ni med att skapa förtroende hos era kunder för er som företag? (Har ni några 
organisatoriska “regler/strategier” för förtroendeskapande?) besvaras ej här men löpande i 
texten. 

 

Varför är förtroende så viktigt tror du? 
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Utbildas ni något gällande förtroendeskapande? 

 

Använder ni några mätinstrument för förtroende? (Barometer för förtroende) 

 

Tror ni att legitimitet och förtroende beror på ert förhållnings- eller arbetssätt? Tror ni att det 
beror på normer? 

 

Kan du berätta om kampanjen Miss Skinny? 

 

Vilka är målgruppen för kampanjen?  

 

Vad har varit resultatet av kampanjen? 

 
Med facit i hand, hade ni gjort om kampanjen på samma sätt? Hade ni gjort något 
annorlunda?  
 
	  
Bilaga	  3.	  
	  
Interguide	  INGO	  
	  
Hej, 
Frågorna som följer handlar om vilka effekter/konsekvenser ett företags marknadsföring av 
sina produkter har om marknadsföringen involverar det som av allmänheten kan uppfattas 
som/kallar för ett PR-trick. Dessa frågor och dina svar kommer ligga till grund för vår C-
uppsats i Företagsekonomi vid Uppsala Universitet. Vi skulle även vilja diskutera den debatt 
vi sett i nyheter och media gällande kampanjen Dill eftersom att den väckt reaktion och 
diskussion - både positiv och negativ. Just Dill blir av intresse för oss eftersom det är en typ 
av marknadsföring som ingår i det fenomen vi studerar. Vi är inte ute efter att diskutera några 
etiska eller moraliska frågor i ämnet eller debattera “rätt eller fel”. Vi vill ställa oss opartiska i 
debatten och fokuserar på att analysera vad effekterna av denna typ av marknadsföring blir för 
kommunikations- och PR-byråer, uppdragsgivare och kund. Kampanjen Dill kommer endast 
användas som ett exempel på PR-arbete för att kunna tydliggöra möjliga effekter samt de 
problem, utmaningar och lösningar som hör ämnet till. 
Du som svarar på denna enkät får självklart vara anonym om så önskas - meddela oss gärna 
gällande detta och dina önskemål kring presentation av svaren. Vi skulle uppskatta om du 
kunde svara så utförligt som möjligt på frågorna. Om du hellre vill ta svaren via telefon eller 
Skype går även detta bra - kontakta oss snarast så bokar vi in en tid. 
Med vänlig hälsning, 



	   54	  

 
Sara Undin 
0734 412 742 
undin.sara@gmail.com 
 
Christoffer Larsson 
0761 091 613 
christoffer.n.larsson@gmail.com 
 
 
 
Hur skulle du beskriva företaget INGO och ert arbete? 
 
 
Presentera dig själv lite kort – tjänst, arbetsuppgifter osv. 
 
 
Vilka är era största kunder just nu? 
 
 
Kan du beskriva hur en arbetsprocess med exempelvis en kampanj ser ut? Från beställning av 
kund till det att projektet är i hamn. 
 
Vad har ni för typ av relation med era kunder? 
 
Hur ser kontakten med era kunder ut? Hur kommunicerar ni med era kunder? Har ni något 
speciellt mönster eller strategi för kundkontakt? 
 
 
Hur mäter ni resultat på era tjänster? Hur får ni reda på resultat från kundens kund? Alltså hur 
kampanjen eller tjänsten har mottagits på marknaden. 
 
Vem gör dessa mätningar, ni eller betalar ni för det? 
 
 Vad är förtroende för dig? 
 
Hur jobbar ni med att skapa förtroende för era kunder? Alltså förtroende på marknaden för er 
kund. Hur jobbar ni med att skapa förtroende hos era kunder för er som företag? (Har ni några 
organisatoriska “regler/strategier” för förtroendeskapande?) 

• Strategi? 
• Bakgrund? 
• Teori? 

 
 

Använder ni några mätinstrument för förtroende? (Barometer för förtroende) 
 
 
Kan du berätta om kampanjen Dill? 
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Vilka är målgruppen för kampanjen? 
 
 
Vad har varit resultatet av kampanjen? 
 
 
Vad har de negativa effekterna varit av denna typ av marknadsföring? 
 
 
Med facit i hand, hade ni gjort om kampanjen på samma sätt? Hade ni gjort något 
annorlunda? 
	  

 
 
Bilaga	  4.	  
	  
Frågeformulär	  Frisk	  &	  Fri	  

Hej, 

Frågorna som följer handlar om vilka effekter/konsekvenser ett företags marknadsföring av 
sina produkter har om marknadsföringen involverar det som av media kan uppfattas 
som/kallar för ett PR-trick. Dessa frågor och dina svar kommer ligga till grund för vår C-
uppsats i Företagsekonomi vid Uppsala Universitet. Vi skulle även vilja diskutera den debatt 
vi sett i nyheter och media gällande kampanjen Miss Skinny eftersom att den väckt reaktion 
och diskussion - både positiv och negativ. Just Miss Skinny blir av intresse för oss eftersom 
det är en typ av marknadsföring som ingår i det fenomen vi studerar. Vi är inte ute efter att 
diskutera några etiska eller moraliska frågor i ämnet eller debattera “rätt eller fel”. Vi vill 
ställa oss opartiska i debatten och fokuserar på att analysera vad effekterna av denna typ av 
marknadsföring blir för kommunikations- och PR-byråer, uppdragsgivare och kund. 
Kampanjen Miss Skinny kommer endast användas som ett exempel på PR-arbete för att 
kunna tydliggöra möjliga effekter samt de problem, utmaningar och lösningar som hör ämnet 
till. 

Du som svarar på denna enkät får självklart vara anonym om så önskas - meddela oss gärna 
gällande detta och dina önskemål kring presentation av svaren. Vi skulle uppskatta om du 
kunde svara så utförligt som möjligt på frågorna. Om du hellre vill ta svaren via telefon eller 
Skype går även detta bra - kontakta oss snarast så bokar vi in en tid. 

Med vänlig hälsning, 

Sara Undin 

0734 412 742 

undin.sara@gmail.com 

Christoffer Larsson 

0761 091 613 
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christoffer.n.larsson@gmail.com 
 
Frågeformulär 

Hur skulle du beskriva Frisk och Fri och ert arbete? 

 

Presentera dig själv lite kort – tjänst, arbetsuppgifter osv. 

 

Kan du beskriva hur en arbetsprocess med exempelvis en kampanj ser ut? Från beställning av 
kund till det att projektet är i hamn. 

 

Hur ser era kundrelationer ut? Hur kommunicerar ni med era kunder? Har ni något speciellt 
mönster eller strategi för kundkontakt? 
 

Hur jobbar ni med att skapa förtroende hos era kunder för er som företag? Har ni några 
organisatoriska “regler/strategier” för förtroendeskapande? 

• Strategi? 

• Bakgrund? 

• Teori? 

 

 
Kan du berätta om kampanjen Miss Skinny? 
 
 

Vilka är målgruppen för kampanjen? 

 

Vad har varit resultatet av kampanjen? 

 

Hur har kampanjen mottagits av Frisk och Fris/Miss Skinnys målgrupp?  

• Hur syns detta? 

 



	   57	  

 
Hur mäter ni resultatet på kampanjen?  
 
 

Skiljer sig mottagandet i olika målgrupper på marknaden?  

• Om ja - Hur? Varför tror du? 

 

 
Vad har de positiva effekterna varit av denna typ av marknadsföring? 
 
 
 
Vad har de negativa effekterna varit av denna typ av marknadsföring? 
 
 
 
Med facit i hand, hade ni gjort om kampanjen på samma sätt? Hade ni gjort något 
annorlunda? 

Tack för er tid! 

	  
 
Bilaga	  5.	  
	  
Frågeformulär	  Lidl	  
	  
Hej, 
Frågorna som följer handlar om vilka effekter/konsekvenser ett företags marknadsföring av 
sina produkter har om marknadsföringen involverar det som av media kan uppfattas 
som/kallar för ett PR-trick. Dessa frågor och dina svar kommer ligga till grund för vår C-
uppsats i Företagsekonomi vid Uppsala Universitet. Vi skulle även vilja diskutera den debatt 
vi sett i nyheter och media gällande kampanjen Dill eftersom att den väckt reaktion och 
diskussion - både positiv och negativ. Just Dill blir av intresse för oss eftersom det är en typ 
av marknadsföring som ingår i det fenomen vi studerar. Vi är inte ute efter att diskutera några 
etiska eller moraliska frågor i ämnet eller debattera “rätt eller fel”. Vi vill ställa oss opartiska i 
debatten och fokuserar på att analysera vad effekterna av denna typ av marknadsföring blir för 
kommunikations- och PR-byråer, uppdragsgivare och kund. Kampanjen Dill kommer endast 
användas som ett exempel på PR-arbete för att kunna tydliggöra möjliga effekter samt de 
problem, utmaningar och lösningar som hör ämnet till. 
Du som svarar på denna enkät får självklart vara anonym om så önskas - meddela oss gärna 
gällande detta och dina önskemål kring presentation av svaren. Vi skulle uppskatta om du 
kunde svara så utförligt som möjligt på frågorna. Om du hellre vill ta svaren via telefon eller 
skype går även detta bra - kontakta oss snarast så bokar vi in en tid. 
Med vänlig hälsning, 
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Sara Undin 
0734 412 742 
undin.sara@gmail.com 
 
 
 
Christoffer Larsson 
0761 091 613 
christoffer.n.larsson@gmail.com 
 
 
Frågeformulär 
Hur skulle du beskriva Lidl och ert arbete? 
 
 
Presentera dig själv lite kort – tjänst, arbetsuppgifter osv. 
 
 
Kan du beskriva hur en arbetsprocess med exempelvis en kampanj ser ut? Från beställning av 
kund till det att projektet är i hamn. 
 
 
Hur ser era kundrelationer ut? Hur kommunicerar ni med era kunder? Har ni något speciellt 
mönster eller strategi för kundkontakt? 
 
Hur jobbar ni med att skapa förtroende hos era kunder för er som företag? Har ni några 
organisatoriska “regler/strategier” för förtroendeskapande? 

• Strategi? 
• Bakgrund? 
• Teori? 

 
 
Kan du berätta om kampanjen Dill? 
 
 
 
Vilka är målgruppen för kampanjen? 
 
 
 
Vad har varit resultatet av kampanjen? 
 
 
 
Hur har kampanjen mottagits av Dill/Lidl:s målgrupp?  

• Hur syns detta? 
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Hur mäter ni resultatet på kampanjen?  
 
 
 
Skiljer sig mottagandet i olika målgrupper på marknaden?  

• Om ja - Hur? Varför tror du? 
 
 
 
Vad har de positiva effekterna varit av denna typ av marknadsföring? 
 
 
 
 
Vad har de negativa effekterna varit av denna typ av marknadsföring? 
 
 
 
 
Med facit i hand, hade ni gjort om kampanjen på samma sätt? Hade ni gjort något 
annorlunda? 
 
 
 

Tack för er tid! 
 
Bilaga	  6.	  	  
	  
Enkät	  Frisk	  &	  Fri	  

Svara med det alternativ närmast stämmer överens med dig själv. 

1. Ålder  

Fyll i själv 

2. Kön  

Kvinna 

Man 

3. Högsta utbildningsnivå: Här ska du fylla i den högsta nivå du studerat  

Grundskola 

Gymnasieutbildning/Komvux 
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Högskole-/Universitetsutbildning 

Yrkesutbildning 

Annan 

4. Sysselsättning: Fyll i vad din huvudsakliga sysselsättning är 

Arbetssökande 

Fast anställning 

Deltidsjobb 

Studerande 

Annat 

5. Känner du till Frisk & Fri?  

Ja  

Nej 

Har hört namnet 

Om ditt svar var “Nej” gå vidare till fråga 7. 

Nedan följer ett påståenden. Besvara till vilken grad detta stämmer överens med din egen 
uppfattning/åsikt 

6. “Jag har förtroende för organisationen Frisk & Fri” 

Miss Skinny 

Miss Skinny är en kampanj för den ideella organisationen Frisk & Fri som arbetar mot 
ätstörningar genom att bland annat påverka vård, sprida medvetenhet i ämnet och stötta 
personer med ätstörningar och deras anhöriga. Kampanjen gjordes tillsammans med 
kommunikationsbyrån Shout och gick till så att en webbshop med namnet Miss Skinny 
lanserades. På sidan skulle endast kläder i size zero säljas, alltså motsvarande storlek 32 eller 
xxs. Dock kunde man aldrig köpa några kläder från sidan men en utomhustavla med reklam 
för webbshoppen sattes upp i centrala Stockholm och kampanjens slagord löd “Do you fit 
in?” - “Passar du in?”. I fyra dagar låg webbshoppen uppe innan man avslöjade 
uppdragsgivaren och det verkliga syftet med kampanjen vilket var att skapa uppmärksamhet 
och dialog kring ätstörningar och skönhetsideal i samhället, samt för föreningen Frisk & Fri. 
När man nu går in på Miss Skinny’s hemsida vänds bilden på förstasidan efter några sekunder 
och en video börjar spelas som förklarar det bakomliggande ämnet och hur man kan bidra till 
Frisk & Fris verksamhet samt problemet i stort. 
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7. Känner du till den här kampanjen sen innan?  

Ja  

Nej 

Nedan följer ett antal påståenden. Besvara till vilken grad dessa stämmer överens med din 
egen uppfattning/åsikt 

Jag anser att denna kampanj är: 

8. Kreativ  

9. Tillförlitlig 

10. Kostnadseffektiv 

11. Intresseväckande 

12. Ett bra sätt att skapa dialog 

13. “Utifrån denna kampanj har min bild av företaget blivit mer positiv” Instämmer helt - 
Instämmer inte alls 

14. “Jag skulle kunna sprida denna kampanj via sociala medier eller genom att berätta om 
den” Instämmer helt - instämmer inte alls 

15. “Jag skulle kunna rekommendera företaget som står bakom denna kampanj” Instämmer 
helt - Instämmer inte alls 

16. “Jag skulle efter att ha tagit del av denna kampanj kunna engagera mig i, eller skänka 
pengar till, Frisk & Fris verksamhet” Instämmer helt - Instämmer inte alls 

17. “Mitt förtroende för Frisk & Fri har ökat genom denna typ av marknadsföring” 

18. “Jag känner tillit till företag i allmänhet som använder sig av denna typ av 
marknadsföring” 

19. “Ändamålet helgar medlen” 

20. “Jag tycker att det är mer okej att genomföra en PR-kupp om man är en ideell organisation 
(än ett vinstdrivande företag)” 

21. “Jag har genrellt sett tillit till PR” 

22. “Jag har generellt sett tillit till marknadsföring” 

23. Vad är ditt helhetsintryck av kampanjen miss skinny? Positivt - Negativt  
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Tack för din medverkan! 

 

Bilaga	  7.	  
	  
Enkät	  Lidl	  	  

Svara med det alternativ närmast stämmer överens med dig själv. 

1. Ålder  

Fyll i själv 

2. Kön  

Kvinna 

Man 

3. Högsta utbildningsnivå: Här ska du fylla i den högsta nivå du studerat  

Grundskola 

Gymnasieutbildning/Komvux 

Högskole-/Universitetsutbildning 

Yrkesutbildning 

Annan 

4. Sysselsättning: Fyll i vad din huvudsakliga sysselsättning är 

Arbetssökande 

Fast anställning 

Deltidsjobb 

Studerande 

Annat 

5. Hur ofta handlar du på Lidl?  

Någon gång per vecka    
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Någon gång per månad 

Någon gång per halvår 

Någon gång per år   

Aldrig   

Nedan följer ett antal påståenden. Besvara huruvida dessa stämmer överens eller inte med 
din egen uppfattning/åsikt. 

6. "Jag har en positiv bild av Lidl som företaget, deras varumärke och råvaror” 

7. “Mitt förtroende för Lidl är stort”  

Dill 

Dill är en kampanj för lågpris-matvarukedjan Lidl som och gjordes tillsammans med 
kommunikationsbyrån Ingo. Kampanjen gick ut på att en pop-up (tillfällig) restaurang med 
namnet Dill öppnade på Södermalm i Stockholm och hölls öppen under tre veckor under 
sommaren 2013. Kock på restaurangen var Michael Wignall en man med stjärnor i Guide 
Michelin på CVt. Råvarorna kom från Lidl vilket allmänheten var omedvetna om och 
avslöjandet om skaparna av Dill kom senare då Lidl släppte en reklamfilm om kampanjen. 
Syftet var att bevisa att Lidls råvaror håller hög kvalitet, trots deras låga prissättning, och att 
man inte behöver betala mycket för att kunna äta gourmet-mat. Ingo skriver på sin hemsida att 
“ibland måste man helt enkelt ändra på utsidan för att folk ska upptäcka insidan”. 
    

8. Känner du till den här kampanjen sen innan?  

Ja  

Nej 

Nedan följer ett antal påståenden. Besvara huruvida dessa stämmer överens eller inte med 
din egen uppfattning/åsikt. 

Jag anser att denna kampanj är: 

9. Kreativ  

10. Tillförlitlig 

11. Kostnadseffektiv 

12. Intresseväckande 

13. Ett bra sätt att skapa dialog 
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14. “Jag skulle kunna sprida denna kampanj via sociala medier eller genom att berätta om 
den” Instämmer helt - instämmer inte alls 

15. “Jag skulle kunna rekommendera företaget som står bakom denna kampanj” Instämmer 
helt - Instämmer inte alls 

16. “Jag skulle kunna tänka mig att äta på restaurang Dill” Instämmer helt - Instämmer inte 
alls 

17. “Min uppfattning om Lidls råvaror har blivit mer positiv, än tidigare, efter att ha tagit del 
av den här kampanjen” Instämmer helt - Instämmer inte alls 

18. “Jag känner en större motivation, än tidigare, till att handla hos Lidl efter att ha tagit del 
av den här kampanjen” Instämmer helt - Instämmer inte alls 

19. “Jag känner en större förtroende till Lidl efter att ha tagit del av den här kampanjen” 

20. “Ändamålet helgar medlen” 

21. “Jag känner tillit till företag i allmänhet som använder sig av denna typ av 
marknadsföring” 

22. “Jag har tillit till PR” 

23. “Jag har tillit till marknadsföring” 

24. Vad är ditt helhetsintryck av kampanjen? Positivt - Negativt  

 
Tack för din medverkan! 

 
Bilaga	  8.	  
	  
Resultatet	  av	  enkät	  Miss	  Skinny	  	  

	  

	  

Känner	  du	  
till	  
kampanjen	  
sen	  innan?	  
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Bilaga	  9.	  
	  
Resultatet	  av	  enkät	  Dill	  	  

Vad	  är	  ditt	  
helhetsintryck	  av	  
kampanjen	  Miss	  
Skinny?	  
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Känner	  du	  
till	  
kampanjen	  
sen	  innan?	  

Vad	  är	  ditt	  
helhetsintryck	  av	  
kampanjen	  Dill?	  


