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Abstract 
PR, PERSUASION & PERMILLE - A qualitative and critically discursive comparative 

analysis of how commercial and non-governmental organizations construct Public Relations 

campaigns on social media 

  

The purpose of this essay was to examine the Public Relation strategies in four PR-

campaigns. The objects of the study were two commercial organisations, Carlsberg and 

Smirnoff, and two non-governmental organisations, Addict Aide and IQ, with alcohol as the 

pervading subject. The study intended to compare similarities and differences, persuasion 

tactics and discourse themes. To accomplish the object of the study the theoretical framework 

of James E. Grunigs Four models of Public Relations was used. Alongside Grunig’s theory, 

Relationship management theory was applied to understand social media's role as a strategy 

in the four campaigns. The method used was a qualitative content analysis combined with a 

semiotic image analysis, and a critical discourse analysis. The results showed that 

communication that's is based in two-way communication has the biggest chance of success. 

The results also showed that social media plays an important part as a strategy in 

organizations strategic communication and Public Relations endeavors. Both in reaching the 

target audience, but also in maintaining beneficial relationships between the organization and 

its audience. The essay’s conclusions were that the audience participation has become an 

important strategic part in the Public Relation field with the emergence of two-way 

communication. As well as the fact that cultural and social practices plays an important part 

in the construct of organizations PR-strategies. 

 

Keywords: Public Relations, Commercial (Corporate) organizations, Non-governmental organizations, 

Strategies, Campaigns, Persuasion. 
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1. Inledning, syfte och frågeställningar 
1.1 Inledning 
Människor utsätts dagligen för reklam där organisationer försöker sälja in ett budskap eller en 

produkt. Det digitaliserade samhällets sociala medier har bidragit till ett mediebrus där mängden 

intryck har ökat avsevärt. Detta har gjort det svårare för människor att bibehålla ett kritiskt 

förhållningssätt till hur organisationer går till väga i dess strategiska kommunikation (Strömbäck 

2014, 67). 

  

Som blivande aktörer inom PR-branschen, men också som mottagare av reklam, anser vi att det är 

viktigt att en medvetenhet finns bland konsumenter då de blivit en mer utsatt målgrupp för 

organisationers försök till påverkan (Strömbäck 2014, 67–68). Att urskilja olika typer av strategier 

och övertalningstekniker inom PR är relevant inte bara för aktörer inom branschen, utan också för 

mottagare av reklam. Det är viktigt att förstå hur olika typer av organisationer går tillväga i deras 

externa, strategiska kommunikation. Sociala medier har med möjligheten till delning bidragit till att 

varje delning tar oss längre från originalkällan, vilket gjort det svårare att veta vem som ligger bakom 

en PR-kampanj. Detta bör uppmärksammas då det är viktigt att vara medveten om hur organisationer 

går tillväga med strategisk kommunikation, och dess övertalningstekniker. I ett samhälle som blivit 

mer reklam- och konsumtionsinriktat bör konsumenter därför rikta ett kritiskt öga mot olika 

organisationers påtryckningsförsök. Detta för att upprätthålla en jämnare maktbalans i relationen 

mellan organisation och konsument (Nord, Strömbäck 2012, 167). 

  

För kommersiella organisationer har PR-kampanjer ett tydligt mål, konsumenter ska köpa deras 

produkter och en långsiktig relation ska etableras för att uppnå en ekonomisk lönsamhet. Ideella 

organisationer däremot, vill inleda förändringsprocesser gällande beteenden eller uppmärksamma om 

något organisationen anser bör belysas. Med andra ord vitt skilda målsättningar, men betyder det att 

organisationernas PR-strategier är helt olika? Finns det likheter i de PR-strategier som används, hur 

ser övertalningsteknikerna ut och vilka diskurser förekommer? 

  

Med denna uppsats vill vi belysa vikten av att som konsument upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt 

till reklam. I uppsatsen jämförs två kampanjer från ideella organisationer som vill problematisera 

alkoholkonsumtion, med två kampanjer från kommersiella organisationer som vill öka försäljning av 

alkohol. Uppsatsen synliggör hur fyra PR-kampanjer är konstruerade från bildspråk och text till de 

djupare bakomliggande metoderna för övertalning, samt synliggöra vilka diskurser som förekommer.   
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1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att synliggöra diskurser, skillnader, likheter och övertalningstekniker i 

Carlsberg, Smirnoff, Addict Aide och IQ:s PR-kampanjer med alkoholkonsumtion som genomgående 

tema. Vidare är studiens övergripande syfte att ge insikt i hur kommersiella och ideella 

organisationers strategiska kommunikation och PR arbete går till, detta för att belysa vikten av, att 

som mottagare av reklam, förstå organisationers påtryckningsförsök.  

  

1.3 Frågeställningar 
Utifrån dessa frågeställningar ämnar vi ta reda på uppsatsens syfte: 

 

● Vilka diskurser kan vi utläsa från de kommersiella och ideella organisationernas PR-

kampanjer? 

● Vilka skillnader och likheter kan vi urskilja mellan de kommersiella organisationerna och de 

ideella organisationernas PR-strategier? 

● Vilka övertalningstekniker använder sig organisationerna av?  

 

  

1.4 Begreppsförklaring 
1.4.1 Public Relations (PR) 
Public Relations är ett begrepp med flera definitioner, och det råder en mångtydighet bland 

akademiker och aktörer inom branschen om vad PR faktiskt är. PR fyller en viktig strategisk roll i 

organisationers kommunikativa arbete mot dess publik. Vidare menar forskare på att PR fokuserar på 

organisationers externa, publika relationer ur ett långsiktigt perspektiv (Tench, Yeomans 2014, 5). 

Aktörer inom Public Relations associerar PR med medierelationer och begrepp som övertalning, 

påverkan och rykte. Trots dessa olika uppfattningar är en gemensam nämnare att en väl fungerande 

PR-strategi kräver en tvåvägskommunikation och ett gemensamt utbyte mellan organisationen och 

publiken. Enligt Nord och Strömbäck (2011, 75) fungerar Public Relations som en ledningsfunktion, 

och att det handlar om hur en organisation agerar och att relationerna bör vara ömsesidigt gynnsamma 

mot publiken. PR består alltså inte enbart av reklamkampanjer och marknadsföring riktat mot 

konsumenter. Det är en stor del av begreppet strategisk kommunikation och fyller en viktig roll i 

organisationers långsiktiga relationsbyggande till dess publik. 

  

 

 



6 

1.4.2 Strategies 
Strategi är likt PR ett mångfacetterat begrepp som utifrån olika organisationers struktur och 

målsättning kan skilja sig åt. Mintzberg (1993, 13) definierar strategi som en medlande kraft mellan 

organisationer och dess miljö. Strategi och organisatoriska beslut formas i relation till miljön. I 

relation till PR är detta perspektiv på strategi applicerbart då organisationer ofta behöver skräddarsy 

och tillämpa dess kommunikation utifrån den specifika situationen när kampanjer utformas. 

Ytterligare ett perspektiv som stärker det argumentet är ett resursbaserat perspektiv. Ett företag utgörs 

av en samling resurser där strategin är företagets förmåga att kombinera, utveckla och använda dessa 

resurser på bästa sätt för att skapa och ta till vara på möjligheterna i omgivningen (Ots 2012, 124). 

  

1.4.3 Persuasion 
En viktig del i vår undersökning är att urskilja vilka övertalningstekniker som kampanjerna påvisar. 

Persuasion kan definieras som en kommunikativ process formulerad för att influera andra (Jowett, 

O’Donnell 2015, 37). Persuasion förknippas ofta med begreppet propaganda vilket har en negativ 

konnotation i relation till Public Relations. Äldre teorier har tidigare erkänt persuasion som en central 

del av Public Relations, men senare perspektiv har blivit mer kritiska till begreppet då den anspelar 

mycket på asymmetrisk tvåvägskommunikation (Tench, Yeomans 2014, 199–200). Det handlar om 

att samla information om en publik för att sedan omvandla informationen till ett budskap riktat till 

samma publik, vilket skapar en tvåvägsmodell. Asymmetri uppstår då det blir en obalans i 

maktperspektivet där kommunikationen bygger på en avsikt att påverka publiken för organisationens 

egen vinning (Dozier, Grunig, Grunig 1995, 39). Därav har begreppet beskrivits som oetiskt av många 

forskare. Grunig (2001) menar på att persuasion kan vara relevant för symmetrisk Public Relations 

som inkluderar publikens påverkan till att förändra en organisations beteenden och attityder. Trots 

detta spelar persuasion en integrerad roll inom Public Relations arbete då det är att betrakta som 

strategisk kommunikation där syftet är att upprätthålla olika organisationers image i ett långsiktigt 

perspektiv (Tench, Yeomans 2014, 200). Av den anledningen är begreppet Persuasion en viktig del i 

vårt forskningsproblem som vill undersöka dess inflytande i olika PR-strategier. 

  

1.4.4 Non-governmental organisations (NGO) 
NGO organisationer eller ideella organisationer, definieras som ej vinstdrivande och icke statliga 

organisationer vars fokus och målsättningar ligger i att påverka det civila samhället i frågor kring 

ekonomi, miljö, jämställdhet, politik etc. NGO kan även förknippas med Pressure Groups som likt 

dess namn handlar om att pressa myndigheter och företag till förändring i olika aspekter som 

värderingar, beteenden eller lagar (Tench, Yeomans 2014, 465). Framförallt under de senaste 

decennierna har ideella organisationer blivit inflytelserika aktörer med dess förmåga att skapa 

uppmärksamhet kring internationella, sociala, politiska, miljömässiga och ekonomiska orsaker i 
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samhället. Därmed har användningen av PR och andra områden av strategisk kommunikation blivit 

viktiga verktyg för ideella organisationer att utnyttja för att uppnå sina mål. Forskare menar på att det 

finns fem karakteristiska drag som definierar en ideell organisation: 1. De är organiserade och besitter 

en institutionell verklighet, 2. De är privata och separerade från institutionell myndighet, 3. De är icke 

vinstdrivande, 4. De är självständiga med en bred kontroll över deras egna aktiviteter, 5. Arbetet de 

gör är till viss del beroende av frivillig arbetskraft och volontärskap (Schwarz, Fritsch 2015, 459–

460). 

  

1.4.5 Commercial (Corporate) organisations 
De kommersiella organisationerna strävar efter en ekonomisk tillväxt och långsiktigt 

relationsbyggande. Ofta handlar det om att sälja en produkt eller tjänst, samt att uppnå en långsiktig 

relation till kunderna. När det kommer till kommersiella organisationer är det viktigt att förstå dess 

uppbyggnad som består av tre huvudkoncept: Corporate Image, Reputation och Identity. Corporate 

Image handlar om kunder och andra intressenters uppfattningar om organisationen. Forskare 

definierar image som en uppsättning av betydelser som gör ett objekt känt och som människor 

beskriver, kommer ihåg och relaterar till. Det är ett resultat av interaktionen av en persons 

trosuppfattningar, idéer, känslor och intryck av objektet. I detta fall fungerar ordet objekt som företag, 

produkt eller varumärke (Tench, Yeomans 2014, 183). Reputation kan betraktas som en tidsbaserad 

konstruktion där ett företags rykte byggs upp på lång sikt och av intressenters utvärderingar. 

Ytterligare en dimension betraktar Reputation som en värdebaserad konstruktion. Här tillskrivs 

företagets värde som integritet, äkthet, ansvar och ärlighet utifrån människors Corporate Image 

(Tench, Yeomans 2014, 184). Det tredje och sista konceptet är Identity som handlar om vad ett 

företag är och står för. Ett företags identitet är dess självrepresentation och består av dess sätt att bete 

sig, kommunicera och vad de symboliserar (Tench, Yeomans 2014, 185). 

  

1.4.6 Campaigns 
En kampanj definieras som en sammansättning av Public Relations-aktiviteter som sträcker sig över 

en begränsad tid, med utvalda mål som ska adressera ett specifikt problem eller produkt och som har 

en identifierad målgrupp (Tench, Yeomans 2014, 149). I relation till begreppet strategi fyller 

kampanjer en viktig roll då strategi är det tillvägagångssätt organisationer använder för att uppnå 

deras mål och syften. Lyckade strategiska Public Relations-kampanjer är de som är proaktiva, 

välplanerade, med ett tydligt syfte och som bidrar till att uppnå organisatoriska mål (Tench, Yeomans 

2014, 151). 
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2. Teori och tidigare forskning 
2.1 Tidigare Forskning 
Francine Charest, Johanie Bouffard och Ema Zajmovic (2016) har i en avhandling studerat hur den 

strategiska planeringen av kommunikationsaktiviteter på sociala medier ser ut. De ifrågasätter 

huruvida dessa strategier är föreskrivna eller kreativa och till vilka kommunikationslogiker som 

aktörer inom PR-branschen måste anpassa sig till. De utgår från ett sociologiskt perspektiv och 

använder sig av en kvalitativt beskrivande metod vars fokus ligger på företagskommunikation. 

Huvudfokus lades på att beskriva professionella sociala mediestrategier och jämföra dessa med 

utvalda teorier. För att göra detta genomfördes halvstrukturerade intervjuer med 12 chefer som var 

aktiva i sociala medier i nordamerikanska organisationer. Att skapa och upprätthålla relationer och 

förtroende till ett företags målgrupp är kärnan i Public Relations både bland professionella och 

akademiska aktiviteter. Vad författarna vill undersöka är hur dessa strategiska aktiviteter är planerade 

i sociala medier för att uppnå ett långsiktigt förtroende. De vill förstå den strategiska processen och 

huruvida den är eller inte är planerad eller både och. Detta anses vara av vikt för att veta hur en 

idealisk symmetrisk tvåvägskommunikation bör läggas fram och vilket strategisk närmande som 

borde utvecklas för att uppnå ett långsiktigt och hållbart förtroende mellan företag och publik. 

  

Resultatet visade dels på en stor utveckling i sociala medier som strategi och integrerad del av arbetet 

bland samtliga aktörer. Arbetet med sociala medier som tidigare improviserats har nu utvecklats till en 

välplanerad och integrerad del av det strategiska arbetet mellan företag och kunder. Nya verktyg, som 

att använda Influencers, integreras för strategiska syften genom att anpassa dessa till olika publiker. 

Tvåvägskommunikationen, som möjliggörs av sociala medier, ansågs bli bättre till företagens publiker 

men att organisationerna behövde göra adekvata investeringar i mänskliga, finansiella och materiella 

resurser för att uppnå organisatoriska mål genom sociala medier. Framförallt visade resultaten på att 

en förbättrad planering och integrering av sociala mediestrategier uppkommit med välformulerade 

övervaknings- och innehållsstrategier riktade till deras publiker. 

  

I förhållande till vårt forskningsproblem är denna artikel lämplig då den likt oss studerar strategier 

inom PR. Dessutom användes sociala medier som plattform för de kampanjer vi studerade. Artikeln är 

lämplig i det perspektivet att den studerar hur sociala medier har utvecklats till en strategisk plattform 

för organisationer att genomföra organisationskommunikation och relationsbyggande till dess publik.  

 

I Chelsea Bosleys (2014) studie har kommunikationen från en icke vinstdrivande organisation 

analyserats i en intervjustudie. Bosley har funnit att organisationens villighet att lyssna på och 

implementera nya idéer från utomstående grupper är direkt relaterat till att hantera och bevara 

relationen till dessa grupper. Studien resulterade i slutsatsen att symmetrisk tvåvägskommunikation 



9 

var den mest effektiva metoden, både för de aktiva inom organisationen och de externa grupperna. 

Implementeringen av denna typ av kommunikation fick enligt författaren samtliga grupper att känna 

sig involverade och uppskattade. Den symmetriska tvåvägskommunikationen som praktik är enligt 

Bosley idealisk för att uppnå målet med att etablera och bibehålla relationer som upplevs gynnsamma 

för samtliga involverade parter. 

  

Utifrån vårt forskningsproblem är detta relevant då vi likt Bosley studerat kommunikationen i 

organisationernas PR-strategier. Vi undersökte kampanjer utifrån Grunigs teori om de fyra modellerna 

inom Public Relations som en utgångspunkt, och samtliga kampanjer har kopplingar till någon eller 

några av modellens fyra kategorier. Detta gav en bra insikt i det strategiska arbetet som ligger bakom 

kampanjerna. 

 

I Dalibor Jakus (2018) artikel argumenterar författaren för hur visuell kommunikation har kommit att 

bli ett viktigt, strategiskt verktyg inom utformningen av effektiva  PR kampanjer. Artikeln identifierar 

nyckelkomponenter för effektiva kampanjer inom Public relations och hur aktörer inom 

kommunikations och PR branschen bör och har ställt om sig och anpassat sig mer till den visuella 

kommunikationens fördelar. Vidare redovisar författaren hur branschen fortfarande brister i 

tillämpningen av visuell kommunikation och hur det påverkar det strategiska arbetet. Han hävdar att 

den viktigaste fördelen med visuell kommunikation är dess förmåga att förmedla information snabbt 

och föra samman organisationer med dess publik. Vilket gör att utformningen av PR-kampanjer måste 

vara väl strategiskt utförd för att fånga och behålla publikens uppmärksamhet och kommunicera 

kvalitet. Detta genom att använda ny teknologi för att utforma ett framgångsrikt, modernt PR-språk. 

 

Den visuella kommunikationen hänvisar framförallt till sociala medier och det mobila användandet 

där renodlad informativ text inte längre når ut lika mycket som visuella intryck. Att fånga publikens 

uppmärksamhet är en utmaning för utövare av PR då människan dagligen utsätts för visuellt innehåll 

från sociala medier och där tidsspannet för en persons uppmärksamhet oftast är kring 8 sekunder 

långt. Vidare handlar den visuella kommunikationen om grafisk information som effektivt skapar 

mening. Författaren har utgått från kvantitativ data och survey undersökningar gjorda av European 

communication Monitor (2017) för att stärka sina slutsatser kring tillämpningen av visuell 

kommunikation och hur det påverkar det strategiska arbetet inom PR-branschen. Undersökningen 

studerade 3378 verksamma inom kommunikationsbranschen från 50 länder. Resultatet av studien 

visade på att 53,3 % av utövare hade låga visuella kommunikativa kompetenser. 12,1 % hade hög 

kompetens. Över 80%  hade implementerade riktlinjer för visuell kommunikation inom 

organisationen och endast 36, 7 % hade utvecklat avancerade riktlinjer och mindre än 5 % hade en 

avancerad hanteringsprocess för visuell kommunikation. Författaren trycker på vikten av att hur PR-

utövare paketerar, berättar och utformar strategier åt varumärken också måste återspegla publikens 
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önskemål, förutsättningar och behov. Genom att använda mer grafisk kommunikation och integrera 

ett mer multimedialt angreppssätt ihop med traditionella element av kommunikation, kan 

organisationer uppnå gynnsamma resultat i linje med deras intressenters mål. Vidare menar han på att 

det handlar om att omfamna möjligheterna som ny, visuell teknologi medför och använda de för att 

stärka organisationers och PR-utövares kommunikativa strategier.  

 

Utifrån vår studie är artikeln relevant då den studerat hur visuell kommunikation har kommit att 

förändra organisationers strategiska arbete och planering av PR-kampanjer. Den argumenterar för 

vikten av att organisationers strategiska kommunikation och utformning av PR-kampanjer tillämpas i 

takt med den digitala och visuella utvecklingen och att det bör betraktas som ett verktyg för att 

optimera arbetet med publiken och kampanjers utgång. I vår studie har samtliga kampanjer baserats 

på  visuell kommunikation i den meningen att plattformen varit sociala medier och utformningen av 

strategier baserats på sociala medier och rörlig bild. Utan att lägga fokus på utvalda kampanjers utfall 

och effekt, kan artikeln betraktas som ett stärkande komplement till hur de kommersiella och ideella 

organisationerna tillämpat visuell kommunikation och ny teknologi i utformandet av deras PR-

strategier.  

 

I en studie gjord av Hye-Jin Paek, Thomas Hove, Yumi Jung och Richard T. Cole (2013) analyserades 

en sociala medie-kampanj för att se hur användning och engagemang via sociala medier hängde ihop 

med beteende utanför internet. I studien användes en enkätundersökning för att fastställa hur dessa 

relaterade till varandra. Kampanjen som användes var en gällande barns stressnivå under uppväxten, 

och verkade för att skapa förbindelser mellan målgruppen och hjälporganisationer. Studien ville 

fastställa hur en ökad exponering av kampanjen på sociala medier gav varierande effekt på 

mottagarna. Några förväntade effekter var att klicka på gilla-knappen, kommunicera om kampanjen 

med andra i sin omgivning, och i längden att själva frivilligt arbeta med organisationerna som visades 

upp i kampanjen.  

 

Plattformarna som användes för kampanjen var en blogghemsida, Facebook och Twitter. På bloggen 

lades 39 artiklar upp med information. På Facebook och Twitter skapades innehåll som uppmuntrade 

till interaktion, som tävlingar, undersökningar och annat interaktivt innehåll som uppmuntrade 

mottagarna att kommentera, posta eget innehåll och dela kampanjen vidare.  

 

73 undersökningssvar utgjorde grunden för analysen, som undersökte social media use, engagement 

och behavioral outcome. Resultatet visade att samtliga plattformar ledde till engagemang, och att detta 

engagemang i stort inte skilde sig åt oavsett vilken plattform man mest frekvent använt. Studien 

visade även att korrelationen mellan engagemang och sociala medier hjälpte kampanjen att uppnå de 

mål som organisationen hade gällande beteende, att fler frivilliga skulle hjälpa organisationen i dess 
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arbete. Sociala medier och engagerande innehåll online kan därmed direkt leda till en förändring 

offline.  

 

Denna studie var relevant för vår studie eftersom även vi har undersökt hur organisationer kan 

påverka sin målgrupp till önskat beteende genom kampanjer via sociala medier. Kampanjerna vi 

undersökt i vår studie har olika mål och innehåll, men samtliga bjuder på olika sätt in till engagemang 

från mottagarna. Det är en del av den strategi som organisationerna använt sig av för att på ett 

effektivt sätt nå ut genom just sociala medier med sina budskap.  

 

2.2 Teori 
2.2.1 Grunig’s Four models of Public Relations 
För att kunna urskilja övertalningstekniker, skillnader samt likheter mellan de olika organisationernas 

PR-strategier användes ett teoretiskt ramverk för att synliggöra hur kommunikationen kan se ut i olika 

PR-sammanhang, och hur den fungerar mellan organisation och publik. Vi använde oss framförallt av 

Grunig’s Four models of Public Relations. Det är viktigt att kommunikatörer arbetar och använder 

metoder som behandlar kommunikation som en tvåvägsprocess då de fungerar som en bro mellan 

organisationens interna verksamhet och organisationens externa kontakt med publiken. Grunig (1995, 

39) benämner detta som symmetrisk tvåvägskommunikation som handlar om hur kommunikatörer 

utnyttjar vad de vet om publiken för att förhandla fram win-win lösningar och bygga fördelaktiga, 

ömsesidiga relationer till publiken. 

  

Utifrån fyra modeller kan kommunikationsavdelningar beskriva vilka värderingar och mönster av 

beteenden som kan utnyttjas för att hantera dess publik. The Publicity model och The Public 

Information model framställer meddelanden om organisationen som sedan distribueras till publiken. 

De är alltså två former av envägskommunikation, och därav är de osofistikerade då de skapar en 

asymmetrisk relation mellan sändare och mottagare. Detta innebär att efterforskningar används i syfte 

att manipulera och övertyga publiken vilket skapar en ojämn maktbalans mellan organisationen och 

publiken (se fig. 1. Interpretation of the four models of PR). Two-way asymmetrical model är 

uppbyggd på tvåvägskommunikation genom att den använder information från publiken för att 

omvandla den till övertygande kommunikationsstrategier. Den bottnar dock fortfarande i en 

maktposition där publiken inte har en aktiv eller påverkande roll i organisationens position (Tench, 

Yeomans 2014, 124). Grunig menar istället på att med en symmetrisk tvåvägskommunikation, Two-

way symmetrical model, kan kommunikatörer skapa sammanslutna band med publiken genom att 

utnyttja efterforskningar som feedback från publiken och därav inkludera de i utformningen av PR 

(Dozier, Grunig, Grunig 1995, 39–41).  

 



12 

De modeller som grundas i tvåvägskommunikation beskrivs som professionella då de är baserade på 

kunskap och tekniker som används i strategiska syften, som i detta fall är att bygga starka relationer 

till publiken. De är sofistikerade och strategiska i den mening att det krävs strategisk efterforskning 

för att systematiskt samla in trovärdig information om publiken som påverkar organisationen. Genom 

att bearbeta, hantera och dela informationen med publiken kan strategiska beslut förbättras (Dozier, 

Grunig, Grunig 1995, 42). 

  

Symmetrisk tvåvägskommunikation kan betraktas som en ledstjärna inom Public Relations-forskning 

som bör eftersträvas i PR-kampanjer. Dock finns en utmaning i att upprätthålla en öppenhet till 

publiken där organisationsledningen har ett ansvar att lyssna på publikens argument samt vara villiga 

att kompromissa och anpassa ståndpunkter utifrån argumenten (Heide 2011, 141). För att 

relationsbyggandet inom PR ska fungera måste relationship management sättas i praktik, därmed 

behövs tydliga strategier för att bygga och hantera relationen mellan organisation och publik. Utövare 

av PR bör därför skapa och förfina åtgärder som riktar sig till förhållandena och attityder mot 

organisationen (Bruning, Galloway 2003, 309–310). Detta perspektiv går i linje med vad Grunig 

benämner som strategisk efterforskning där kunskapsinhämtning och tekniker är avgörande för 

organisationers externa och relationella sammanslutning till dess publik. Vidare kan det betraktas som 

ett säkerställande argument mot den utmaning som Heide (2011) riktar till symmetrisk 

tvåvägskommunikation. 

 

Fig. 1. Interpretation of the four models of PR 

1 The Publicity 

model → The Publicity model som är enkelriktad kommunikation. Här används övertalning för att forma tankar 

och åsikter bland publiken. Den fokuserar inte på noggrannhet och organisationerna lägger ingen vikt vid 

publikens åsikter. Med andra ord är den nära besläktad med propaganda. 

2 The Public 

Information 

model 
→ The Public Information model är likt The Publicity model enkelriktad i dess kommunikation men inte 

lika manipulerande i dess taktiker. Den förhåller sig till korrekt information men använder inte 

efterforskning från publiken i utformningen av strategier och taktiker. 

3 Two-way 

asymmetrical 

model 
← 
→ 

Two-way asymmetrical model: I denna modell samlar aktörer in uppgifter och forskning från publiken 

för att få bättre förståelse för attityder och beteenden som slutligen utformar strategin för meddelandet. 

Dock används fortfarande övertygande kommunikation till fördel för organisationen mer än publiken. Av 

den anledningen blir den asymmetrisk och obalanserad i relationen mellan organisation och publik. 

4 Two-way 

symmetrical 

model 
↔ Two-way symmetrical model: Argumenterar för att public relations aktörer ska fungera som en 

förbindelse mellan organisationen och publiken och inte som en övertygare. Här involveras samtliga 

parter i kommunikationen. Termen symmetrisk handlar här om att skapa en muntlig fördelaktig situation 

för båda parter. Den betraktas som etisk och mest användbar i utformandet av strategier och taktiker för 

public relations 

(Baserad på Grunig 1984 & Pressbooks 2019) 
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2.2.2 Stödjande perspektiv 
För att ytterligare stärka uppsatsens teoretiska ramverk använde vi oss av Relationship management 

theory som komplement till Grunigs teori. Detta för att uppsatsens analys och slutsatser skulle uppnå 

en högre validitet, samt kunna appliceras även i det digitaliserade samhället med sociala medier som 

plattform för undersökningens material.  

  

Relationship management theory är en viktig del av strategisk kommunikation, och fyller en viktig 

roll i relationsbyggandet mellan en organisation och dess publik. Utifrån Relationship Management 

bör strategisk kommunikation verka som en ledningsfunktion som tillgodoser de fyra stegen i 

marknadsföringsprocessen: forskning, planering, implementering och utvärdering. Vidare bör den 

identifiera publika attityder, kunskaper, beteenden och relationer och konstrueras kring de normer och 

riktlinjer som organisationen kommunicerar till dess publik. Kommunikativa strategier är därav 

utformade genom att de initierar, omhändertar och vidhåller muntliga, fördelaktiga relationer mellan 

grupper. Då kommunikation är i konstant förändring måste strategisk kommunikation utvecklas och 

anpassas. Att applicera sociala medier i organisationers strategier och riktlinjer kräver en utökad 

expertis inom området, dock erhåller sociala medier fördelar i det strategiska och relationsbyggande 

arbetet. De förändrade villkoren med sociala mediers framväxt har till viss del åsidosatt 

envägskommunikation och gett rum för en strategisk tvåvägskommunikation som blivit nödvändig för 

organisationers relationsbyggande till dess publik. Vidare anses Relationship management theory vara 

viktig för att utveckla goda relationer på sociala medier något som kräver noggrann planering och 

efterforskning för att uppnå. (Kay Lewis, Nichols 2015, 548) 
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3. Material och metod 
3.1 Material 
3.1.1 Kommersiell kampanj 11 
Kommersiell organisation: Carlsberg 

Kampanj: Probably the best poster in the world 

Tidsperiod: 8 april 2015 

I denna kommersiella kampanj, som skapades av byrån Fold7 och designföretaget Mission Media 

(Adweek, 2015), sattes en poster upp i centrala London. Postern hade Carlsbergs klassiska gröna färg 

och ett vitt citat: “Probably the best poster in the world”. Citatet anspelade på Carlsbergs slogan som 

använts i över 40 år, Probably the best beer in the world (The Guardian, 2015). Det överraskande med 

postern var att i posterns mittpunkt var en öltapp installerad där förbipasserande kunde hälla upp en 

gratis öl åt sig själva och publicera detta på sociala medier (DesignYouTrust, 2015). Carlsberg 

uppmanade till att använda hashtaggen #ProbablyTheBest i sociala medier. Detta genererade över 3 

miljoner intryck på Twitter och kampanjen nådde en räckvidd på ca 60 miljoner människor genom 

global medierapportering (Clio Awards, 2015).   

  

3.1.2 Kommersiell kampanj 22 
Kommersiell organisation: Smirnoff 

Kampanj: Welcome to the fun% 

Tidsperiod: 20 augusti - 10 december 2010 

Kampanjen skapades av reklambyrån 72andSunny med skådespelaren Ted Danson som talesperson 

och producent, tillsammans med bland annat skådespelerskorna Jenna Fischer och Laverne Cox, 

dragqueen-personligheten Alyssa Edwards med flera som frontpersoner (AdAge, 2018). Den 

kommersiella kampanjen bestod av nio reklamfilmer som antingen var sex eller femton sekunder 

långa, samt av åtta posters (72andSunny, 2018). Hela kampanjen var mångfaldigt inkluderande då den 

exponerade personer av olika etniciteter, sexualitet, transsexuella, olika kroppstyper och 

normbrytande värderingar (Forbes, 2018). Kampanjen var fokuserad kring inkluderande eftersom att 

Smirnoff är ett av världens mest säljande vodkamärke, och vill vara tillgängliga för alla (Fabnews, 

2018). I uppsatsen har en av de nio reklamfilmerna analyserats. I filmen går Ted Danson över en 

tennisbana med ett tiotal personer i bakgrunden som sitter i solstolar och minglar och lyfter upp en 

drink från ett bord där det även står en flaska Smirnoff. Danson går fram till den transsexuella 

skådespelerskan Laverne Cox som står vid ett annat bord, med två martiniglas och en flaska Smirnoff, 

och säger under tiden “Smirnoff vodka is made in America, for everyone in America. No matter who 

                                                
1

 https://www.adweek.com/creativity/carlsberg-makes-londoners-happy-billboard-gives-out-free-beer-164087/  
2

 https://www.youtube.com/watch?v=rWk8-7Q2neE 
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you are, where you come from, what you look like”. Cox avslutar genom att säga “Or who wore it 

better.”. De båda har ljusblåa kostymer med en röd slips på Danson och en oknuten fluga på Cox. 

Hennes look är mer fashionabel och modern. Danson frågar Cox “Is it me?” och hon svarar “No 

sweetie, it´s me!” med ett leende på läpparna medan vind blåser i hennes hår. Denna reklamfilm har 

vid uppsatsens författande ca en halv miljon visningar på Youtube. På Smirnoffs Youtubekanal har 

kampanjens samtliga klipp tillsammans ca en och en halv miljon visningar sedan kampanjens start i 

augusti 2018 (Youtube, 2019). 

  

3.1.3 Ideell kampanj 13 
Ideell Organisation: Addict Aide 

Kampanj: Like my addiction 

Tidsperiod: 1 augusti - 22 september 2016 

Kampanjen skapades av den ideella organisationen Addict Aide, som är en fransk organisation som 

jobbar med att öka medvetenhet kring drog- och alkoholproblematik. De skapade kampanjen 

tillsammans med franska reklambyrån BETC och produktionsbolaget Francine Framboise (Resumé, 

2016). Kampanjen bestod av ett Instagramkonto för “Louise Delage” där en ung kvinna från Paris 

lade upp 150 bilder, och fick på under två månader ca 65 000 följare (The Guardian, 2016). Efter att 

dessa 150 bilder publicerats avslöjades att det i samtliga bilder som lades ut fanns alkohol med i 

bilden, i handen på Louise, på middagsbordet eller på något glamoröst event för att nämna några 

exempel. Kampanjen avslutades med en cirka en minut lång video som uppmärksammade hennes 

följare på detta genom att skapa ett bildspel där bilderna lades på varandra med alkoholen centrerad, 

och med citatet “It's easy to miss the addiction of someone close” (Youtube, 2016). Kampanjen 

genererade stor spridning och videon har visats hundratusentals gånger, delats i sociala medier, 

trendat på Twitter i Frankrike och genererat över 150 artiklar i tidningar internationellt (Brandingmag, 

2016). 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3

 https://www.resume.se/nyheter/artiklar/2016/09/30/glassiga-instagram-livet-bar-pa-mork-hemlighet/ 
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3.1.4 Ideell kampanj 24 
Ideell Organisation: IQ 

Kampanj: Va som folk 

Tidsperiod: 24 november 2013 

IQ är en ideell organisation som verkar för en smartare syn på alkohol. Enligt IQ:s uppgifter har sex 

av tio svenskar blivit utsatta för olika övertalningsförsök till att dricka mer än de själva planerat (IQ, 

2019). Denna kampanj, som skapades tillsammans med Forsman & Bodenfors, uppmärksammar det 

genom en 45 sekunder lång reklamfilm där ett gäng arbetskollegor sitter kring ett bord och fikar 

(Dagens Media, 2015). I filmen skickas en kakburk runt bordet och huvudpersonen Anders tackar nej 

till en kaka och säger att han redan ätit tre stycken. Kvinnan bredvid Anders, Teresa, försöker övertala 

honom till att ta en till kaka med uppmaningar som “Ja och? Jag har käkat fem”. Fler runt bordet 

börjar trycka på med uppmaningar som “Anders kom igen, ta en kaka. Va som folk” och “Sluta va så 

mesig”. Det kulminerar i att nästan hela bordet, och andra som befinner sig runt omkring i lokalen, 

startar en “hejaramsa” där de ropar “Anders, Anders, Anders” och klappar händerna tills Anders 

tillslut viker sig och tar en kaka. Vid bordet sitter en kvinna som blir visibelt upprörd och som inte 

deltar  i “hejaramsan”, men hon ber heller inte kollegorna sluta hetsa mot Anders. Slutligen dyker ett 

citat upp på skärmen “Tänk om vi tjatade lika mycket om allt, som vi tjatar om alkohol.” (Youtube, 

2013). Reklamfilmen syftar till att uppmärksamma beteenden som är vanliga vid alkoholkonsumtion, 

men som troligtvis inte skulle uppstå i andra sammanhang. Denna kampanj fick stor spridning, både 

som TV-reklam men även på Youtube med ca 900 000 visningar (2019).  

  

3.2 Avgränsningar 
I uppsatsen har vi valt att fokusera på de strategier och diskurser som använts för att bygga upp 

kampanjerna. Detta för att vi ville undersöka vilka skillnader och likheter som fanns i dem, då dess 

syften och målsättningar skiljde sig åt markant. Vårt syfte var att studera vilka övertalningstekniker 

som fanns och hur dessa använts från en kommersiell organisation, jämfört med en ideell 

organisation. Vi vill understryka att vi inte har granskat kampanjernas räckvidd eller vilken påverkan 

de haft på dess målgrupps attityder eller handlingar. Vi har inte heller tagit någon ställning gällande 

etiska eller moraliska åsikter kring marknadsföringsinsatser gällande alkohol. Att uppsatsen behandlar 

PR-kampanjer med alkohol som gemensam nämnare är främst av tematiska skäl. Kampanjernas 

tidsperiod sträcker sig från 2010 fram till 2018. Detta är ett strategiskt val då vi valde kampanjer inom 

en rimlig tidsperiod som avspeglar ett rimligt förhållningssätt till PR-arbete, och som dessutom verkat 

inom tiden för sociala medier då vi valt det som plattform för vår analys och objekt. Vi är medvetna 

om uppsatsens material inte är av tillräcklig omfattning att de slutsatser uppsatsen kommit fram till 

                                                
4

 https://www.youtube.com/watch?v=JQI8qMSc7UY 
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inte är allmängiltiga, däremot låg studiens fokus på att medge analytisk och teoretisk generalisering. 

Med detta menas att resultatet istället kan ge upphov till vägledning för en annan situation genom 

analys av likheter och skillnader av andra situationer (Larsson 2010, 76). Vårt resultat blir därav 

ytterligare ett ramverk för liknande jämförande studier och kan överföras till andra relevanta 

situationer och kontexter (Brinkman, Kvale 2014, 311). 

  

3.3 Urval 
Vi bestämde oss för att utforma vår studie kring skillnader och likheter mellan kommersiella och 

ideella kampanjer. För att utforska studiens syfte valdes fyra kampanjer från fyra olika organisationer. 

Vi valde kampanjer som inte var för lika varandra, eftersom vi ville ha ett bredare, mer varierat, 

materialurval att analysera och dra slutsatser från. Två av kampanjerna förespråkar att beteendet kring 

alkohol bör uppmärksammas och problematiseras, medan de andra två kampanjerna har ett 

konsumtionsbudskap. Att det blev just dessa kampanjer är för att samtliga blivit uppmärksammade 

och delade i sociala medier i hög utsträckning. 

  

Materialet som undersökts i uppsatsen är insamlat från de fyra olika kampanjerna som beskrivits 

under material. Då de skiljer sig åt i utformning och längd, är urvalet inte identiskt i antal utvalda 

nyckelscener som analyserats. Vi genomförde ett ändamålsenligt urval, vilket går ut på att hitta den 

information vilken till synes kan ge den kunskap som eftersöks. Det är ett strategiskt och genomtänkt 

val och baserat på de praktiska kunskaper som finns tillhands (Hartman 2004, 284). Urvalet gjordes 

genom skärmavbilder från de olika sociala medieplattformar som kampanjerna utspelat sig på, 

Youtube, Instagram och Twitter. Vi gick igenom samtligt material från kampanjerna och valde ut  

nyckelscener utifrån en initial bedömning om vad som skulle kunna leda till vidare innehållsrik 

analys. Från Carlsbergs kampanj valdes tre stycken nyckelscener ut, från Smirnoff en nyckelscen, från 

IQ fem stycken och från Like my Addiction två stycken. Dessa scener analyserades på en denotativ 

och konnotativ nivå genom en semiotisk bildanalys. Då vissa bilder även innehöll text analyserades 

även nyckelscenerna på en textuell nivå som ingår i det semiotiska angreppssättet. Den kvalitativa och 

kritiska diskursmetoden, samt ovan nämnda teoretiska utgångspunkter, har möjliggjort analysering 

och att slutsatser kunnat göras.  

 

3.4 Metod 
3.3.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Den kvalitativa metoden används för att studera människors livsvärld och den mening de knyter till 

sig själva och dess situation. Det är de underliggande meningarna som vi sedan kan dra slutsatser från, 

och detta görs bäst genom tolkning av objektet som studerats (Hartman 2004, 273). Vi har valt att 
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studera PR-strategier och dess uppbyggnad i en jämförande analys vilket kräver ett tolkande 

perspektiv av specifika objekt, som i detta fall är nyckelscener, vilket också gör kvalitativ 

undersökning bäst lämpad. Den kvalitativa metoden utgår från en hermeneutisk lära som handlar om 

hur människor tillskriver och ger mening till olika företeelser i dess omvärld. Inom denna lära finns 

sedan olika synsätt på forskningsprocessen och tolkningen som görs av objektet som studeras. I vårt 

fall blev detta genom en interaktiv induktion. Den fokuserar på att omväxlande samla in data och 

analysera datan. Resultatet används för att samla in mer data som skapar fler teoretiska ideer som 

undersökningen vilar på (Hartman 2004, 274). Uppsatsen har utgått från flera frågeställningar men har 

inte låst sig vid dessa utan låtit datamaterialet påverka undersökningen under hela processens gång, 

något som är en grundsten i det interaktiva tillvägagångssättet (Hartman 2004, 289–290). 

  

3.3.2 Semiotisk bildanalys 
Med den kvalitativa tolkningsmetoden som grund har uppsatsen utgått från en semiotisk bildanalys 

för att analysera de olika kampanjerna, detta för att urskilja olika PR-strategier. Semiotik handlar om 

att studera tecken, dess betydelse och i vilken relation de står till personer som använder dem. Den 

studerar tre områden, själva tecknet, koder och system samt den kultur inom vilka dessa koder och 

tecken samverkar. Med andra ord handlar semiotiken om textens betydelse och utformning och fokus 

ligger främst på mottagaren eller läsaren. Det är mottagaren som ger en text betydelse och detta sker 

genom mottagarens erfarenhet, attityder och känslor (Fiske 1998, 61–62). 

  

Inom det semiotiska forskningsfältet finns många olika perspektiv, ett av dem är C.S Peirce syn på 

teckens betydelse. Han menade på att det finns ett samband mellan hur tecknet, användaren och den 

externa verkligheten samexisterar för att kunna studera tecknets betydelse. Peirce menade på att ett 

tecken symboliserar något annat än sig självt, objektet. Objektet förstås av någon annan och skapar en 

effekt i användarens medvetande, denna tolkning kallas för interpretanten (Fiske 1998, 64). Vidare 

menade han på att dessa tre delar endast fungerar i relation till varandra i en cirkulär process. Han 

presenterade framförallt tre teckenkategorier där varje kategori har ett annorlunda förhållande mellan 

tecknet och objektet och vad det hänvisar till. Dessa är ikon, index och symbol. Ikon liknar dess 

objekt till ljud eller utseende, index har ett samband mellan tecknet och objektet, och symbol är en 

kommunicerad överenskommelse mellan människor att tecknet och objektet står för vad den gör 

(Griffin 2019, 341). 

  

I linje med Peirce finns också Ferdinand de Saussure som var en lingvist som framförallt fokuserade 

på ordets betydelse av hur tecken var relaterade till andra tecken. Han betraktade tecknet som ett 

fysiskt föremål med en betydelse där ett tecken består av ett betecknande och en betecknad. Det 

betecknande är tecknets utseende som vi ser det och det betecknade är den mentala föreställningen till 
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vilken den hänvisar där den kulturella bakgrunden spelar roll i huruvida uppfattningarna blir 

gemensamma (Fiske 1998, 66). Hans fokus låg mer på tecken som symboler då ord är symboler. 

  

I relation till vår uppsats kommer semiotiken spela en stor roll i analyseringen av PR-kampanjerna. I 

dagens digitaliserade samhälle har den visuella kommunikationen ökat vilket har förändrat 

människors sätt att skapa mening. En bild är inte enbart en illustration eller avbild av något utan 

påverkas av föreställningar, tolkningar och olika inramningar som är beroende av kulturella 

bakgrunder. En bild har med andra ord sällan en fixerad betydelse (Fogde 2010, 180). Precis som 

Saussures perspektiv på tecken som fysiska föremål med en betydelse, där tecknet består av ett 

betecknande och betecknad, kommer denna uppsats rikta fokus på Roland Barthes utveckling av 

semiotiken där teckens betydelse tolkas på en denotativ och konnotativ nivå. I den semiotiska 

analysmetoden är alla tecken i bilden betydelsefulla då de tillsammans bildar ett teckensystem. Den 

denotativa nivån handlar om att identifiera vad en bild föreställer samt vilka betydelsebärande element 

som finns i bilden, detta för att sätta verket i en kontext och stegvis gå igenom alla tecken och 

beskriva dessa (Fogde 2010, 181). Identifieringen är objektiv och konkret. Genom den konnotativa 

nivån analyseras det samspel som sker när tecknet möter läsarens uppfattningar, känslor och 

värderingar som gäller inom dess kultur. Betydelsen blir subjektiv (Fiske 1998, 118). Vidare menar 

forskare på att det är genom den konnotativa nivån vi avläser hur mening skapas av bilden utifrån 

kulturella associationer samt vilka kulturella föreställningar och sociala normer som framställs (Fogde 

2010, 182–183). 

  

Utifrån det valda materialet bestående av nyckelscener från Twitter, Instagram och Youtube, kommer 

vi använda oss av den semiotiska metoden för att urskilja likheter, skillnader och övertalningstekniker 

i organisationers PR-strategier. Detta genom att först studera nyckelscenernas uppbyggnad och 

kontext på en grundlig denotativ nivå. Den konnotativa nivån kommer bistå med att synliggöra de 

kulturella, underliggande meningar och betydelser samt diskurser som i kombination med utvalda 

metoder och teorier kommer resultera i uppsatsens resultat och slutsatser.  

  

3.3.3 Kritisk diskursanalys 
För att kunna problematisera och empiriskt undersöka den relation som förekommer mellan diskursiv 

praktik och kulturell och social utveckling är kritisk diskursanalys ett effektivt tillvägagångssätt. Inom 

fältet anses ofta Faircloughs angreppssätt vara den mest utvecklade metoden (Winther Jørgensen, 

Phillips 2000, 66). Därmed ansåg vi metoden väl lämpad för uppsatsens syfte.   

 

3.3.4 Faircloughs tredimensionella modell 
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För att förstå hur den diskursiva praktiken formas behöver sändaren reflektera över förhållandena på 

mediemarknaden, sociokulturell kontext, kulturella strukturer och de aktuella värderingar och 

praktiker som råder (Fairclough 1995, 36). Vid kritisk diskursanalys måste därmed detta tas till 

hänsyn (Fairclough 1995, 50). Fairclough (1995, 54) använder diskurs som ett samlingsnamn för att 

beskriva mening i text. Text kan bestå av text, tal, visuella bilder som fotografier och video och 

ickeverbal kommunikation som gester och ansiktsuttryck. En diskurs består således av det som 

används för att beskriva en social praktik från ett särskilt perspektiv (Fairclough 1995, 56). Kritisk 

diskursanalys placerar även diskurser inom ramarna för vad som anses normalt i den sociala 

situationen, vilket kallas för diskursordning. Diskursordning ser olika ut beroende på vart 

kommunikationen utspelar sig och kan bland annat påverkas av plattformen eller hegemoniska 

gruppers försök att upprätthålla strukturer (Fairclough 1995, 55–56). 

  

I uppsatsen användes Faircloughs tredimensionella modell för att analysera nyckelscener ur PR-

kampanjerna. Vid analys ligger fokus på två dimensioner, den kommunikativa händelsen och 

diskursordningen (Winther Jørgensen, Phillips 2000, 74–75). Den kommunikativa händelsen är 

uppdelad i tre dimensioner: text, diskursiv praktik och social praktik (Fig. 2. Faircloughs 

tredimensionella modell) (Fairclough 1995, 58–60). Därmed undersöks textens egenskaper, 

produktions- och konsumtionsprocesser och den sociala praktik som omger den kommunikativa 

händelsen (Winther Jørgensen, Phillips 2000, 74–75). Detta för att undersöka förhållandet mellan det 

språkbruk som används och bredare samhälleliga praktiker. 

  

Fig. 2. Faircloughs tredimensionella modell 

 
(Baserad på Fairclough, 1995) 
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Den kritik som väckts mot Faircloughs modell är framförallt centrerad kring gränserna mellan 

diskursanalysen och analysen av den sociala praktiken. Winther Jørgensen och Phillips (2000, 93–96) 

anmärker på bristen på riktlinjer kring hur omfattande social analys som behövs, samt vilket 

förhållningssätt som bör användas relaterat till andra teoretiker. De kritiserar även alla former av 

kritisk diskursanalys bristande teoretiska förståelse av gruppbildningsprocesser, inklusive subjektivitet 

och i vilken utsträckning människor har kontroll över sitt språkbruk. Trots den kritik som finns mot 

kritisk diskursanalys i allmänhet, och mot Faircloughs modell, så anses teorin väl lämpa sig för 

undersökningar av flera sorters kommunikationsprocesser inom diverse sociala sammanhang (Winther 

Jørgensen, Phillips 2000, 7–8). Då vår uppsats syftar till att kvalitativt undersöka kommunikativa 

händelser anser vi den vara lämpad för ändamålet.  

  

3.3 Metoddiskussion 
Denna uppsats utgår från en kvalitativ metodundersökning med semiotisk bildanalys och den kritiska 

diskursanalysen som kompletterande metod. Uppsatsens forskningsproblem är inte att kvantifiera eller 

lägga fram statistisk empiri, den vill undersöka organisationers strategiska arbete inom PR vilket 

kräver en mer djupgående analys som urskiljer mening och underliggande betydelser. Vidare handlar 

det om att bredda samhället med ytterligare perspektiv och teorier vilket gör det kvalitativa 

tillvägagångssättet relevant för studien. Med detta ifrågasätts studiens generaliserbarhet som handlar 

om huruvida resultatet kan tillämpas på en större population utanför studiens undersökningsmaterial.  

  

För att upprätthålla uppsatsen giltighet och pålitlighet är det viktigt att den empiriska datan, i vårt fall 

bildanalysen och dess slutsatser, underbyggs av starka argument (Larsson 2010, 14). Särskilt i vår 

uppsats, som bygger på observation, kommer det kräva att den tolkningsprocess som utfördes i den 

semiotiska bildanalysen av nyckelscenerna förblir reproducerbar. Detta för att också stärka studiens 

reliabilitet (Hartman 2004, 146–147). Detta sätter krav på att den denotativa analysen förblir objektiv 

och saklig, samt att den djupgående konnotativa tolkningen stärks med giltiga och välgrundade 

argument. 

  

Genom att följa det utvalda teoretiska ramverket och genomgående vara konsekventa under analysens 

process, strävade vi efter att bibehålla kvaliteten genom hela analysens genomförande. Vidare talar 

forskare om hög respektive låg intersubjektivitet som handlar om att testa och jämföra reliabiliteten 

med andra oberoende studier för att se om samma resultat uppnås. Dock är det inom det 

humanvetenskapliga området vars fokus ligger på tolkning av mänsklig kommunikation och 

aktiviteter, ett omdiskuterat ämne. Forskare trycker istället på vikten av transparens och 

välmotiverade resultat. Detta togs i åtanke under hela studiens genomförande och var av vikt för att 
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stärka uppsatsens validitet som handlar om att val och genomförande av metod, urval och material har 

gjorts i förhållande till de forskningsfrågor studien besvarat (Bergström, Boreus 2018, 40–42). Vi har 

utgått från uppsatsens frågeställningar och syfte i val av metod, material och urval. Detta för att 

uppsatsen skulle vila på en stark grund där trovärdighet, validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

eftersträvades att uppnås. Att en kombination av tre metoder användes var för att vardera metod 

tillförde en viktig funktion som hjälpte oss att utforska vårt forskningsproblem. Genom den 

semiotiska analysen kunde vi urskilja vad vi såg, genom den kvalitativa gavs vad vi såg en 

djupgående mening som med hjälp av den kritiska diskursanalysen kunde sättas i ett översiktligt 

samhälleligt perspektiv. Något vi ansåg ökade uppsatsens trovärdighet och stärkte dess validitet. 

  

3.3.1 Forskningsetik 
Internet kan benämnas på många sätt, som ett verktyg, ett nätverk, ett socialt fenomen och något som 

på kort tid vuxit och blivit ett globalt fenomen med ändlösa användningsområden. Samlingsnamnet 

internet omfattar med andra ord många olika praktiker, som kräver reflektion gällande etisk 

konsideration. Dessa forskningsetiska överväganden syftar till att hitta en rimlig balans mellan 

involverade intressen (Vetenskapsrådet, 2019). Utöver de lagstiftningar som reglerar användandet av 

internet behövs en aktiv dialog gällande riktlinjer för forskning som använder sig av internet för att 

samla in data, studera användandet av plattformen, analysera utformning av system etc då internet 

utvecklas i hög takt (AoIR 2012, 3–4). Med utbredningen av internet kan inte längre lagstiftning bära 

det huvudsakliga ansvaret för förhållningssätt online, utan ansvaret ligger på individen att hålla god 

yrkesetik (IT-kommissionen, 1998). Då forskningen utförs måste individen eller gruppers utsatthet tas 

i beaktning vid samtliga steg under forskningsprocessen (AoIR 2012, 4–5). I materialet vi använde 

som grund för vår analys är de människor som syns till största del betalda skådespelare som är 

medvetna om användningen av deras ansikte. I det material vi inhämtade från Carlsbergs kampanj 

finns dock privatpersoner på fotografier, samt att användarnamn fanns vid de kommentarer som 

skrivits på Instagram i Addict Aides kampanj. Då vi i uppsatsen inte tagit något moraliskt 

ställningstagande minskar utsattheten för de individer som syns i materialet då den kontexten 

minimaliseras. Individernas ansikten kunde inte suddas ut eller täckas över då de var en essentiell del 

av vår analys, däremot framgår inte individernas identitet av materialet. Vi valde även att avlägsna 

användarnamn från både Twitter och Instagram då vi inte ansåg dem relevanta för vårt 

forskningsproblem, samt för att ta hänsyn till etiska riktlinjer. Då individerna inte blivit tillfrågade om 

de vill delta i uppsatsen blir det inte försvarbart att publicera identifierande uppgifter. 
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4. Analys 
4.1 Carlsberg 

Nyckelscen C1 

 
(Bild:Adweek, Tim Nudd, 2015 ) 

  

På en denotativ nivå kan vi se en grön poster längst med ett hus. Postern är placerad längst en gata och 

har en tapp där ett glas står upphällt. Glaset innehåller en gul dryck med vitt skum som kan antas vara 

öl av märket Carlsberg. Postern har tre texter som lyder “Probably the best poster in the world” som är 

stor och centrerad i posterns mitt. Samt “#Probablythebest” och “drinkaware.co.uk for the facts, Enjoy 

Responsibly. 18 + only” placerade i höger respektive vänster hörn i posterns nederkant. Typsnittet är 

en sans-seriff och färgen på texten är vit. Under ordet “Probably” finns en svepande vit linje som 

understryker ordet. 

  

På en konnotativ nivå tolkas bilden och dess kontext som ett reklamsammanhang där den upphällda 

ölen gör att bilden känns strategiskt arrangerad för att det ska bli en bra reklambild som väcker 

uppmärksamhet. Ölen bjuder in till associationer med sociala, festliga sammanhang och bjuder även 

in till interaktion. 

  

Den gröna färgen med vit text är samma som Carlsberg använder sig av på deras ölflaskor och 

ölburkar. Den svepande vita linjen finns även i Carlsbergs logotyp, vilket leder till ett igenkännande 

till varumärket Carlsberg. Texten blir därmed en symbol för varumärket. Carlsberg har inte valt att ha 
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med deras logotyp på postern. Det kan antas att sändaren är säker på att deras varumärke har 

tillräckligt stor allmänkännedom att färgen kombinerat med citatet som anspelar på deras slogan 

“Probably the best beer in the world” räcker för att mottagaren ska veta att det är Carlsberg som står 

bakom den kommunikativa händelsen. 

  

Postern skiljer sig från övrig reklam genom att den bjuder in till en delaktighet och aktivitet, 

betraktaren erbjuds mer än passiv, visuell kommunikation. Den upphällda ölen sticker ut genom att 

den befinner sig i en oväntad kontext, det är oväntat att ett glas med öl erbjuds i det offentliga 

rummet. Med andra ord bryter denna PR-kampanj mot vad som vanligtvis är social praktik, och det 

ger den uppmärksamhet bland förbipasserande men även för de som ser den via sociala medier. 

Postern bryter även mot vad som kan anses vara diskursiv praktik då reklamposters vanligtvis endast 

innehåller envägskommunikation i form av information eller säljbudskap. 

  

Nyckelscen C2 

 
(Bild: Twitter, 2019) 
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På en denotativ nivå kan vi återigen se postern i bakgrunden med texten ”Probably the best poster in 

the world” och texten #Probablythebest i hörnet. Tappen är tydligt synlig i bilden. Framför postern 

syns en samling människor som observerar och tar fotografier, eller pratar med varandra. Centralt i 

bilden syns en man som är vänd mot kameran. Mannens kroppsspråk utstrålar glädje och förväntan. 

Han pekar med tummen mot postern och uppvisar ett exalterat ansiktsuttryck. Bildtexten lyder “Free 

beer!!!” med tillhörande hashtags och taggar #Probablythebest, #Carlsberg, @CarlsbergUK 

@Carlsberg. 

  

Samlingen människor upplevs vara intresserade och alerta och det har skapats ett socialt umgänge 

kring postern. Även i inläggets bildtext syns upprymdheten över att ha fått vara en del av händelsen. I 

bildtexten uttrycks flera utropstecken som kommunicerar glädje över ölen som delades ut gratis. 

  

I Faircloughs diskursiva metod är en dimension som analyseras den diskursiva praktiken. Diskursiv 

praktik online synliggörs i denna bild genom användandet av utropstecken. Online är användandet av 

multipla utropstecken ofta allmänt vedertaget som ett positiv ställningstagande, vilket bidrar till att 

skapa en positiv konnotation till varumärket Carlsberg. En del av den diskursiva praktiken är även att 

mottagaren taggar organisationen som ligger bakom reklamkampanjerna och liknande om mottagaren 

accepterar budskapet som något denna vill identifiera sig med, trots att organisationen inte explicit 

uppmanar till detta. Inlägget fungerar både som ett bevis på deltagande i aktiviteten, men även som en 

uppmaning till folk i ens geografiska närhet att de kan få möjligheten att ta del av innehållet på plats. 

Att ha med en hashtag som implicit uppmuntrar mottagarna till att engagera sig med kampanjen kan 

vi tydligt återkoppla till Paek, Hove, Jung och Coles (2013) undersökning. Denna diskursiva praktik 

är en del av den sociala praktiken att aktivt dela med sig av sitt liv via sociala medier. Den sociala 

praktiken leder till att reklamkampanjen sprids i sociala medier samtidigt som varumärket Carlsberg 

exponeras. Kampanjen syftar till att måla upp en social diskurs där de som tar del av kampanjen blir 

en del av en social tillhörighet. Kampanjens tänkta diskurs kännetecknas av glada människor som 

samlas kring postern och delar leenden i samband med drickandet av öl. I denna kampanj kunde vi 

urskilja likheter till den tidigare forskning vi använde oss av, kampanjen är uppbyggd på strategier 

gällande sociala medier och relationsskapande. Precis som Charest, Bouffard och Zajmovics (2016) 

undersökning visade så ser vi även i denna kampanj att sociala medier blivit en integrerad del av det 

strategiska arbetet, vilket lett till att kampanjen delats vidare i stor utsträckning. 
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Nyckelscen C3 

 
(Bild:Twitter, 2019) 

  

På den denotativa nivån ser vi samma poster med samma text som ovanstående bilder. I bakgrunden 

ser vi människor som står i kö, en person håller på att hälla upp öl från tappen i ett glas. Vi kan anta 

att övriga i kön väntar på att få ta för sig av drycken. I bildens förgrund ser vi två människor som 

håller i varsitt glas med vad vi kan anta är öl. Männen står med postern och dess text i bakgrunden och 

poserar med ölglaset som att de skålar. Båda håller mobiltelefoner riktade mot sig själva, det kan 

antas att båda håller på att ta en selfie. 

  

Den konnotativa nivån synliggör framförallt det aktiva deltagandet hos kampanjens publik som bjuder 

in till en social interaktion med postern. Både de två männen i förgrunden, samt en man i kön i 

bakgrunden interagerar med deras mobiltelefoner. Det kan antas att de via sociala medier för vidare 

budskapet om den kommunikativa händelsen. Deltagandet kan betraktas som en vilja att vara en del 

av något. I detta fall visas ens deltagande i kampanjen upp, men den delas även vidare online vilket är 

gynnsamt för varumärket. Det har som tidigare nämnt för många blivit allmän social praktik att dela 

händelser ur ens vardag, bland annat för yttre validering via sociala medier. Detta är något som 
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organisationer med en utvecklad sociala mediestrategi är medvetna om, och kan dra nytta av vid 

denna typ av viral kampanj.  

  

Övergripande kan vi urskilja att kampanjen använder sig av en symmetrisk tvåvägskommunikation. 

Detta synliggörs genom att postern bjuder in publiken och gör de till en aktiv del av kampanjen. Detta 

genom att erbjuda öl men också genom att outtalat uppmana publiken till att sprida vidare budskapet 

genom deras sociala medier med hashtag #Probablythebest. Då Carlsberg byggt kampanjen med 

denna strategi går det även att se ett samband med Relationship management theory. Den betraktar det 

strategiska kommunikativa arbetet som en viktig del i relationsbyggandet mellan en organisation och 

dess publik (Kay Lewis, Nichols 2015, 548). Teorin i kombination med sociala mediers framväxt 

menar på att tvåvägskommunikationen blivit en nödvändighet för att utveckla goda relationer. 

Carlsberg kampanj har tydligt tagit i åtanke dess publiks kunskaper, attityder och beteenden och vävt 

in det i en sociala mediestrategi som öppnar upp för en symmetrisk tvåvägskommunikation. De 

känner sig tillräckligt säkra på att den kommunikativa händelsen kommer mottas på ett positivt sätt, 

vilket möjliggör ett publikt deltagande och på lång sikt ett relationsbyggande. I relation till vår 

tidigare forskning stärks den slutsatsen. Resultatet visade på att tvåvägskommunikationen mellan 

organisationen och dess publik dels blivit en integrerad och välplanerad del av det strategiska arbetet, 

och att riktade sociala mediestrategier förbättrat möjligheten till tvåvägskommunikation mellan 

organisationen och dess kunder (Charest, Bouffardb, Zajmovic 2016). Vidare går Carlsbergs 

tillämpning av publikens interaktion i kampanjen och sociala medier som strategi, i linje med vad 

tidigare forskning menar på återspeglar organisationens strategiska arbete med att utgå från  publikens 

förutsättningar och behov i utformningen av PR för att uppnå gemensamt, gynnsamma förhållanden 

(Jakus 2018).  
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4.2 Smirnoff 

Nyckelscen S1 

 
(Bild: Youtube, 2019) 

  

På den denotativa nivån ser vi två människor centrerade i bilden, en man och en kvinna. Båda har en 

blå kostym på sig med röd slips och vit skjorta. De har även varsitt glas med röd dryck i handen. I 

bakgrunden skymtas människor, platsen ser ut att vara en tennisbana. På ett bord står två martiniglas 

som innehåller dryck och en cocktailpinne med en oliv, samt en flaska som vi kan anta innehåller 

alkoholhaltig dryck. På flaskan syns tydligt Smirnoffs röda logotyp. Kvinnan och mannen står vända 

mot varandra. Kvinnans blick är riktad mot glaset med röd dryck som mannen håller i handen. De 

båda glasen med röd dryck är centrerade i bilden, och kvinnans blick blir ytterligare en indikation till 

vart mottagarens uppmärksamhet ska riktas. 

  

Formen på glasen på bordet är den typiska triangulära formen av martiniglas. Denna typ av glas 

används nästan uteslutande i samband med servering av alkoholhaltig dryck. Även då alkohol ska 

illustreras på exempelvis skyltar brukar en stilistisk bild av ett martiniglas användas. Med andra ord 

blir glasen en tydlig symbol för alkohol. Denna symbolik tillsammans med miljön med människor 

som går med glas i händerna, socialiserar, skrattar och umgås tyder på en festlig stämning. 

  

Trots att kostymerna liknar varandra utseendemässigt gör detaljerna stor skillnad. Mannens kostym är 

mer traditionell medan kvinnans kan uppfattas som mer feminin. Kvinnan är även stylad med långt 
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ombre-färgat hår, ljusrosa akrylnaglar och fina smycken. Helheten gör att kvinnan kan uppfattas som 

mer nytänkande gällande mode. Detta sammantaget med att kvinnan är en kändis, Laverne Cox, som 

är öppet transsexuell och väldigt modeintresserad gör henne till en ikon mottagaren kan vilja 

identifiera sig med. Även mannen, Ted Danson, är en känd skådespelare som ofta anses vara välklädd. 

Den image som en kändis byggt upp kan användas av en organisation för att förstärka den image de 

vill ska vara kopplat till deras varumärke och produkt (Ford, 2018). Med andra ord är kampanjens 

båda frontfigurer elitpersoner som organisationen valt att använda som en del av kampanjens 

kommunikativa strategi. Genom Third Party Endorsement har därmed Smirnoff använt sig av 

utomstående elitpersoner som en strategi för att ytterligare övertyga konsumenter om produkten och 

varumärkets kvalitet (Ford, 2018). Detta på sikt stärker företagets Corporate image och Identity, som 

handlar om publikens uppfattningar om företaget samt vad företaget står för (Tench, Yeomans 2014, 

183).   

  

Namnet på reklamfilmen “Fun % - Who wore it best?” syftar till frontfigurernas lekfulla interaktion 

där de retas med varandra om vem som är bäst klädd. En jargong lik den som utspelar sig bland 

många kompisgäng gör att det är enkelt att som mottagare identifiera sig med kampanjens budskap. 

Även fast mottagaren inte liknar kampanjens frontfigurer till exempelvis ålder eller etnicitet kan 

mottagaren känna igen sig i situationen som filmen illustrerar, antingen från sitt eget liv eller från 

populärkultur där den här typen av vänskaplig retsamhet är vanlig. Trots den retsamhet som föreligger 

så blir det underliggande vänskapliga budskapet tydligt genom individernas kroppsspråk. De är vända 

mot varandra, har avslappnade och leende ansiktsuttryck. Det kan argumenteras för att en vänskaplig 

diskurs skildras genom språkbruket och mellan personerna som avbildas, samt genom deras 

inbjudande kroppsspråk.  

  

Filmens uppbyggnad följer den konventionella uppfattningen om hur en reklamfilm brukar se ut. Med 

andra ord överensstämmer den med den diskursiva praktiken för reklamfilm. Den sociala praktiken 

gällande alkoholreklam ser olika ut i olika delar av världen, i många länder är det förbjudet att göra 

tv-reklam som uppmuntrar alkoholkonsumtion. Därmed skulle det kunna argumenteras för att denna 

typ av reklam inte tillhör social praktik, men kampanjen är inte utformad för att sändas i tv. Istället är 

den utformad för att delas i sociala medier, där den sociala praktiken ser annorlunda ut och i större 

utsträckning accepterar denna typ av budskap. 

  

Scenen i dess fulla kontext inleds med att Ted Danson pratar om hur Smirnoff är en vodka för alla i 

Amerika, oavsett hur du ser ut eller vem du är och vart du kommer ifrån. Då Smirnoff i kampanjen 

valt att centrera en mörkhyad, transsexuell kvinna, samt en man som är över 70 år gammal som 

frontfigur tolkar vi det som att Smirnoff som organisationen vill skildra en inkluderande diskurs, där 

de vill framstå som jämställda, öppna och normbrytande. Detta kan även betraktas som en strategi då 
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organisationen tagit hänsyn till det rådande samhälleliga klimatet som i större utsträckning börjat 

kräva en bredare inkludering gällande personer av olika etniskt ursprung, sexualitet, ålder etcetera i 

reklam. Vi tolkar det som att Smirnoff har uppfattat denna trend hos allmänheten och utformat 

kampanjen med detta inkluderande ställningstagande i åtanke, men publiken deltar inte på något 

aktivt sätt. Med andra ord tolkas den kommunikativa handlingen som asymmetrisk 

tvåvägskommunikation utifrån Grunigs modell. Den asymmetriska praktiken vilar på en övertygande 

funktion, att övertala publiken att bete sig som organisationen vill. Vad som gör att kommunikationen 

inte blir enkelriktad och snarlik propaganda är dess förmåga att göra efterforskningar baserade på 

publika attityder och åsikter mot organisationen. På så vis positionerar sig organisationer utifrån 

publikens åsikter dock utan att inkludera publiken som en deltagande part (Dozier, Grunig 1995, 94–

95). Smirnoffs kampanj har tagit till sig rådande kulturella, sociala och samhälleliga åsikter och 

värderingar i utformningen av kampanjen för att sälja in budskapet, dock kvarstår faktum att 

publikens aktiva roll förblir obefintlig och kampanjens budskap blir enkelriktat.  

 

4.3 Addict Aide 

Nyckelscen AA1 

 
(Bild: Instagram, @louise.delage) 

  

På en denotativ nivå ser vi en kvinna i en svart baddräkt. I bakgrunden är det blått vatten och klippor. 

Kvinnan har turkosa solglasögon och öl av märket Heineken i handen. Kvinnan ler stort mot kameran 

och hennes kroppsspråk tolkas som avslappnat. Bilden har en bildtext som lyder “Good Time”, samt 
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ett antal hashtags som exempelvis #summer. Bilden har även ett antal kommentarer om att fotot är fint 

och att det ser härligt ut. 

  

Konnotativt väcker hashtagsen associationer till härliga sommardagar. De hashtags som medföljer 

bilden är trendande taggar som används frekvent på Instagram. Framförallt används denna typ av 

hashtags ofta av Influencers för att få fler besökare till dess kanaler och nå en större målgrupp. 

  

Värt att nämna för att förstå den konnotativa tolkningen av bilden är att mottagarna inte var medvetna 

om att detta var en PR-kampanj till en början. Det hör också till att kampanjen iscensattes av en ideell 

organisation. Med det två komponenterna i åtanke, blir också tolkningen av bilden annorlunda då det 

dolda budskapet ville förmedla en problematik kring hur alkohol konsumeras. Bilden skapar positiva 

konnotationer till alkohol i den mening att kvinnan i bilden utstrålar glädje i en miljö som kan tolkas 

som härlig och avslappnande. Alkoholen tar ingen central roll i bilden egentligen, men blir talande 

och en symbol för sammanhanget som förmedlar en skönmålad bild av hennes vardag där alkohol 

finns representerad. Det kan argumenteras för att alkoholkonsumtion i vardagen blivit mer accepterat i 

västerländsk kultur. Denna kulturella normbildning kring alkohol leder till att beroendeproblematik 

lätt kan rationaliseras som social praktik. En överkonsumtion av alkohol kanske inte ens uppfattas av 

omgivningen då en ökande del av sociala umgängen numera kan ske i samband med alkohol även på 

vardagarna. Hela Louises Instagramkonto är fyllt av bilder på henne i lyxiga och glamorösa 

sammanhang, och alltid med alkohol i närheten. Den fasad som uppvisas är att hon är lycklig och 

socialt framgångsrik, vilket är en vanlig diskurs på sociala medieplattformar som Instagram. 

Sanningen är att varje bild är upplagd med en baktanke, alkoholen är en komponent som finns med i 

varje bild som publiceras. Detta för att illustrera problematiken i att det är enkelt att bli distraherad av 

yttre omständigheter, vilket kan leda till att tydliga tecken på ett problem inte uppfattas. 

  

Strategin bakom kampanjen är uppbyggd genom en motsägande strategi som vill synliggöra ett, enligt 

organisationen, felaktigt beteende i samhället för att nå fram med budskapet. Med andra ord valde de 

att visa upp vardagssituationer där alkohol blir porträtterat som positivt och centralt för den sociala 

kontexten, även fast denna typ av sporadiskt drickande kan vara problematiskt för många. I samhället 

idag anses ofta beroendeproblematik vara tabu- och skambelagt och är därmed inte något som ofta 

pratas öppet om. Kampanjen vill därför belysa vikten att vara uppmärksam på beteenden kring 

alkohol i ens umgängeskrets.   

  

 

 

 



32 

Nyckelscen AA2 

 
(Bild: Youtube, 2019) 

  

På en denotativ nivå är bildens tecken framförallt text mot en texturerad vit bakgrund. Texten består 

av meningen “It´s easy to miss the addiction of someone close.”. Ordet “addiction” är markerat i grön 

färg medan resterande text är vit mot en mörkblå textruta. 

  

På en konnotativ nivå gör den gröna färgen som markerar ordet addiction att uppmärksamheten riktas 

dit. Den gröna färgen är även samma färg som Addict Aides logotyp. Då denna video lades upp med 

titeln “Like my addiction” avslöjades kampanjens dolda budskap för de tusentals följare som följde 

instagramkontot dagligen under de månader kampanjen pågick. Om vi ser till textens uppbyggnad 

spelar den mycket på känslor, där ord som “someone close” skapar en personlig koppling till 

kampanjens budskap. Formuleringen ger mottagaren möjligheten att själv avgöra vem eller vilka som 

den personen upplever vara “close”. Denna öppna tolkning inrymmer en känslomässig påverkan på 

mottagaren. Denna påverkan nyttjar sändaren för att stärka sitt budskap och för att få det att fastna. 

  

Kampanjen inleddes i slutet på sommaren, och de bilder som publicerades på Louise Delage-kontot 

överrensstämmer med diskursiva praktikerna på plattformen Instagram under sommaren. I 

semesterperioder kan bilder med alkohol och fester blir mer allmänt accepterade än övriga tider på 

året då fester i vardagen kanske inte upplevs som sed. Med andra ord råder en accepterande 

inställning när textproduktionen sker, vilket gör kampanjen möjlig och framgångsrik med många 
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följare och likes på de bilder som läggs upp. När kampanjens riktiga budskap avslöjas några månader 

senare och den kommunikativa händelsen konsumeras i sin helhet har de diskursiva praktikerna 

ändrats då semesterperioden för många är över. Textinnehållet, de ca 150 Instagrambilderna som alla 

innehåller alkohol, upplevs då i större utsträckning som befängd, och att övertyga mottagarna om 

kampanjbudskapet att en ökad alkoholkonsumtion är problematisk blir mer lyckad. Under kampanjens 

aktiva period kan det argumenteras för att de diskursiva praktikerna på plattformen och att 

västvärldens sociala praktiker går hand i hand, och att det strategiska upplägget ger kampanjen stor 

möjlighet att bli framgångsrik. De sociala praktikerna kring alkoholkonsumtion kan se olika ut vid 

olika tidpunkter på året, då årstider kan påverka huruvida alkoholkonsumtion accepteras i sociala 

sammanhang. Sommar och fint väder bjuder in till att umgås på platser alkohol är frekvent 

förekommande. Det kan därmed bli lätt att förbise ett ohälsosamt beteende som kanske tydligare 

skulle uppmärksammas vid tidpunkter på året då den typen av umgänge inte är lika frekvent 

förekommande. Alltså förändras de sociala praktikerna från kampanjens start till dess avslut, samt så 

utmanas de med kampanjens budskap (Winther Jørgensen, Phillips 2000, 76). 

  

Vad som synliggörs i denna scen är den PR-strategi som Addict Aide använt sig av, genom 

formuleringen “It’s easy to miss the addiction of someone close.” framkommer det att kampanjens 

budskap var dolt, samt att den hade en helt annan innebörd än vad publiken uppfattat det som. Ett dolt 

budskap används av organisationen för att försöka synliggöra ett problematiskt beteende, och 

publiken ges möjlighet att interagera med kampanjen för att notera det egna beteendet. Det blir en 

form av omvänd psykologi där största bästa effekt med kampanjen uppnås genom att låta publiken 

själva komma till insikt med problematiskt, alkoholrelaterat beteende. Genom denna typ av personlig 

koppling och involvering är förhoppningen att budskapet ska bli mer långsiktigt och medföra en 

långvarig effekt vilket är grundmålsättningen för många ideella organisationer.  

 

Det är viktigt i analysen av det strategiska arbetet att ta hänsyn till plattformen som används för 

kampanjen, som i detta fall var Instagram. Att utgå från det forum där organisationens tilltänkta 

målgrupp är som mest aktiv är en viktig del av det strategiska arbetet. Instagram som plattform är en 

samlingspunkt för många ungdomar som Addict Aide syftade till att nå. En stor del av kampanjens 

budskap handlade om att upplysa ungdomar om alkoholproblematik och att det vi ser och gillar idag 

på sociala medier kan ha en dold mening. Kampanjens namn “Like my addiction” med fokus på ordet 

Like, hänvisar till den gillningskultur som uppstått i samband med att andra människors liv och 

beteende uppmärksammas och gillas utan att egentligen veta bakomliggande faktorer. 

Addict Aids val att enbart basera kampanjen på Instagram, går även att betrakta som ett strategiskt 

och medvetet val och tillämpning av ny visuell kommunikation, där organisationen anpassat 

kommunikationen för att fånga och behålla publikens uppmärksamhet och utforma ett modernt PR-

språk som utgår från publika behov(Jakus 2018).  
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Addict Aides kampanj skiljer sig från de tre övriga kampanjerna genom att den i viss mån sträcker sig 

över tre av Grunigs fyra PR-modeller. Kampanjen går inte att sätta in i endast en modell utan består 

av en kombination. Strategin som ligger bakom kampanjen är komplex då det som tidigare nämnt 

bestod av ett dolt budskap som mottagarna inte blev medvetna om förrän kampanjen avslutades. Då 

en reklambyrå och ett produktionsbolag låg bakom produktionen av kampanjen kan det antas att en 

omvärldsanalys gjorts för att insamla attityder kring alkohol i sociala medier och beteenden online för 

att kunna utforma en gynnsam strategi, vilket överensstämmer med two-way asymmetrical model. 

Men publiken har inte haft möjlighet att påverka budskapet eller organisationen, vilket gör att 

kampanjen till största del kategoriseras som enkelriktad. Budskapet kan anses passa in i The Publicity 

model då budskapet innehåller en viss övertalan för att forma publikens åsikt, vilket överensstämmer 

med modellens koppling till propaganda. Men budskapet kan även anses vara förenlig med The public 

information model då det förhåller sig till sanningsenlig information (Dozier, Grunig, Grunig 1995, 

39). 

 

4.4 IQ 

Nyckelscen IQ1 
I situationen sitter en grupp människor runt ett bord och delar runt en burk med kakor.  

 
(Bild: Youtube, 2019) 
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På en denotativ nivå kan vi se två människor, en kvinna och en man. Huvudpersonen i bild Anders, 

håller i en burk med kakor som utifrån hans kroppsspråk skickas vidare till kvinnan bredvid sig, 

Teresa. Bådas blickar är riktade åt samma håll, mot vad vi kan anta är en annan person. 

Ansiktsuttrycken är neutrala men uttrycker en allvarlig min, som kan tolkas som att de är uppe i ett 

viktigt samtal. Båda har på sig skjorta och en röd slips. I hörnet ser vi en text som lyder IQ:s film “Va 

som folk”. I bakgrunden skymtas mat och dryck som tyder på att rummet de befinner sig i är ett 

personalrum eller en matsal av något slag. 

  

Den situation som porträtteras spelar på en strategi som bygger på igenkänningsfaktor då många 

upplevt denna typ av fikapaus på den egen arbetsplatsen. Konnotationer kan även väckas av den 

uniforma klädseln som, trots att den ser olika ut på olika typer av arbeten, kännetecknar en arbetsplats. 

Anders och kvinnan har även en namnskylt vilket stärker den tolkningen. 

 

Nyckelscen IQ2 
I situationen blir Anders erbjuden en kaka till trots att han har skickat vidare burken och sagt ifrån en 

första gång. 

 
(Bild: Youtube, 2019) 

  

I denna bild kan vi återigen se huvudpersonen, Anders. En kakburk och en kaka hålls upp mot Anders 

nära hans ansikte av Teresa. De två personerna till höger i bilden har uppmärksamheten riktad mot 

Anders. Anders blick är riktad mot kakan som hålls framför honom. 
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I denna scen kan kakan upplevas hållas väldigt nära Anders ansikte. Det uppfattas som att den som 

erbjuder kakan inte gör det på ett avslappnat sätt, utan den trycks nästan aggressivt mot Anders 

ansikte. Teresas kroppsspråk kan även upplevas som aggressivt då hon lutar sig fram mot honom, 

medan Anders kroppsspråk är undvikande. Han lutar sig bakåt med nedsjunkna axlar och möter inte 

kollegans blick. 

 

Nyckelscen IQ3 
Mellan nyckelscen två och tre har samtliga runt bordet börjat instämma i övertalningen riktad mot 

Anders. En hejaramsa har brutit ut där det ropas “Anders, Anders, Anders” samtidigt som de som gör 

utropen klappar i händerna. 

 
(Bild: Youtube, 2019) 

  

I denna bild ser vi en kvinna i förgrunden som inte är i fokus. I bildens fokus syns en kvinna med rött 

hår. Kvinnans ansiktsuttryck är upprört. Hon möter inte Anders blick men hennes ansiktsuttryck 

återspeglar att hon inte vill delta i den hets som uppstått mot Anders. 

  

Kvinnans uppsyn i samband med situationen som hastigt eskalerar till ett nästan hotfullt hetsande 

inom gruppen visar tydligt hennes ståndpunkt. Trots att hon inte vill delta i beteendet gör hon aktivt 

ingenting för att förhindra det, eller för att hjälpa Anders som blir utsatt. Detta beteende är inte 

ovanligt inom grupper där den sociala praktiken blir viktig att följa, eftersom en underliggande rädsla 
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för att uteslutas ur gruppen är större än viljan att stå upp för den egna åsikten. Detta beteende där 

gruppens gemensamma inställning blir viktigare än individens egna åsikter eller moraliska åtaganden 

kallas även för Group Think (Miller 2012, 148–149). 

  

Nyckelscen IQ4 
Teresa fortsätter att hetsa Anders till att ta en kaka.  

 
(Bild: Youtube, 2019) 

  

På en denotativ nivå ser vi Teresa igen. Hennes ansiktsuttryck är aggressivt, kvinnans ögonvitor är 

synliga eftersom hon spänner blicken i Anders och hon är lutad fram emot honom. Hon håller fortsatt 

upp kakan mot Anders.   

  

Utifrån den rådande situationen blir kakburken och kakorna en symbol för alkohol. Först här klargörs 

kontexten för mottagaren, som till en början kanske inte är medveten om vad kakburken symboliserar. 

Hennes ansiktsuttryck utstrålar ett hotfullt och aggressivt närmande, detsamma gäller hennes 

kroppsspråk som lutar sig framåt mot Anders och handen med kakan som hålls nära hans ansikte 

vilket kan tolkas som hetsande.   

  

Beteendet som utspelar sig under hela reklamfilmen bryter mot den diskursiva praktiken om vilket 

beteende som är norm på arbetsplatser. Detta leder till att dissonans uppstår hos mottagaren mellan 

vad som är förväntat och vad som sker. Disharmonin inom diskursen gör att den kan appliceras inom 
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två olika sociala praktiker. Inom den sociala praktiken där alkohol inte är aktuellt blir detta beteende 

absurt och oacceptabelt, men inom sociala praktiker där alkohol konsumeras kan detta beteende 

förekomma utan att det upplevs som befängt i lika stor utsträckning. Detta på grund av rådande 

normer som dikterar beteendet i olika situationer. Denna kommunikativa händelse använder med 

andra ord diskursordningen för att ifrågasätta social praktik (Winther Jørgensen, Phillips 2000, 76). 

  

Nyckelscen IQ5 
I filmens sista scen har Anders blivit övertygad om att ta en kaka.  

 
(Bild: Youtube, 2019) 

I den sista bilden ser vi i förgrunden en centrerad bild av Anders. Hans blick är riktad nedåt och hans 

ansiktsuttryck är sammanbitet. Vi ser även en text som lyder “Tänk om vi tjatade lika mycket om allt, 

som vi tjatar om alkohol.”. 

  

Om mottagaren inte tidigare under reklamfilmen förstått symboliken kring vad kakan representerar 

avslöjas här budskapet med kampanjen genom texten. Om mottagaren gissat filmens riktiga budskap 

fungerar texten som en bekräftelse på uppfattningen mottagaren haft. Kakan står för alkohol och IQ:s 

budskap om alkoholhets och alkoholkonsumtion avslöjas. På en konnotativ nivå tolkar vi Anders 

ansiktsuttryck som skamset och hans kroppsspråk som besegrat. I scenens kontext har Anders tagit en 

kaka, detta för att han inte kan stå emot det grupptryck som uppstår mot honom. Även här kan vi 

urskilja en tydlig strategi som berör igenkänning. Många kan troligtvis identifiera sig genom att de 

tidigare har befunnit sig i en situation där ett liknande val gjorts, valet att vika sig för gruppens vilja 
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istället för att säga ifrån och bryta mot de gällande oskrivna sociala reglerna. Detta för att inte 

upplevas som en som drar ned stämningen och därmed riskera utanförskap, därav blir det svårt för 

individen att stå emot eller ifrågasätta påtryckningarna. 

  

Den text som avslöjar budskapet är ingen fråga, det är ett påstående. Här syns tydligt att sändaren vill 

ge mottagaren möjligheten att göra egna tolkningar utifrån egna erfarenheter. Sändaren har strategiskt 

utformat detta budskap för att öppna upp för ett mer kritiskt tankesätt gällande den kultur som finns 

kring  alkoholkonsumtion, istället för att försöka övertyga mottagaren om ett smalare, mer specifikt 

budskap. Detta för att problematisera den norm som gör att visst beteende anses vara okej, så länge 

det sker i en kontext innefattande alkohol. 

  

Den strategi som synliggörs anspelar mycket på, som tidigare nämnt, igenkänning men även på dolda 

budskap. Att utnyttja hur människors vardagliga situationer ser ut, som utgår från rådande normer i 

samhället, blir IQ:s utgångspunkt i utformningen av kampanjen. Genom att iscensätta en situation som 

människor kan relatera till skapar en större mottaglighet för att budskapet i kampanjen ska nå fram 

och internaliseras. Genom att vända på kärnan i problemet, som i detta fall blir hets kring en kaka 

istället för alkohol, blir det dolda budskapet starkare när det avslöjas och publiken blir känslomässigt 

involverade. Något som skapar en mer effektfull kommunikativ strategi till fördel för IQ. 

  

Här ser vi tydliga kopplingar till Bosleys (2014) studie om icke vinstdrivande organisationer och dess 

kommunikation med utomstående målgrupper. Bosley (2014) fann att organisationer som tar in 

information från den önskade målgruppen hade större chanser att på ett fördelaktigt sätt bevara 

relationen till målgruppen. Att därför ta hänsyn till vilka tidigare erfarenheter målgruppen har, och 

sedan utforma sitt budskap med det i åtanke gör att budskapet har större möjlighet att befästas hos 

mottagaren. 

  

Utifrån Grunigs modell ser vi en asymmetrisk tvåvägskommunikation genom kampanjen. 

Kampanjens utformning och strategi är uppbyggd på efterforskningar av rådande sociala och 

kulturella normer och beteenden kring alkoholkonsumtion ser ut, vilket gör kommunikationen 

symmetrisk. Dock har inte publiken en mer aktiv roll än så med kampanjen vilket gör relationen 

mellan organisationen och publiken asymmetrisk. IQ:s övergripande strategi blir att få publiken till att 

känna igen sig i situationen och relatera till ett eget beteende för att skapa förändring och nå ut med 

sitt budskap. 
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5. Resultat 
5.1 Diskurser 
Vår analys har visat att i de fyra kampanjer som analyserats så skiljer sig diskurserna åt. Vi har kunnat 

se likheter mellan de två kommersiella kampanjernas diskurser, och vi har sett likheter mellan de två 

ideella kampanjernas diskurser. De diskurser som målas upp i de kommersiella kampanjerna 

kännetecknas av glädje, socialt umgänge och njutning. I Carlsbergs kampanj bildas ett socialt 

umgänge vid postern som illustrerar det Carlsberg vill att konsumenterna ska associera med deras 

varumärke. Carlsberg vill till synes påverka målgruppens attityd till att bli positiv och genom det 

framkalla önskad handling, att de köper Carlsbergs produkt i framtiden (Winther Jørgensen, Phillips 

2000, 100). Även Smirnoffs kampanj visar en mängd människor som umgås och har roligt 

tillsammans, vilket Smirnoff vill ska associeras med deras produkt och varumärkesimage. 

Sammanfattningsvis kan diskursen beskrivas som behaglig i både Carlsbergs och Smirnoffs 

kampanjer. 

  

Diskurserna i de ideella kampanjerna liknar varandra men skiljer sig från de kommersiella 

kampanjerna. Deras diskurser kännetecknas av osunt beteende, påtryckningar från omgivningen och 

dissonans. Efter Addict Aides kampanj lämnas mottagaren med ett betungande budskap som 

illustrerar hur svår vardagen kan vara för personer med beroendeproblematik. Det uppstår dissonans 

då mottagaren blir medveten om kampanjens underliggande budskap. Om kampanjen leder till att 

kognitiv dissonans uppstår hos mottagaren kan denna motiveras att ändra attityder kring 

alkoholkonsumtion (Winther Jørgensen, Phillips 2000, 99). Den diskurs som skildras i IQ:s kampanj 

är hotfull, påtvingande och aggressiv. Sammanfattningsvis kan diskursen beskrivas som obehaglig i 

både Addict Aides och IQ:s kampanjer. 

  

Trots att de kommersiella kampanjerna och de ideella kampanjernas diskurser skiljer sig åt på 

detaljnivå anser vi att diskursernas kärna överensstämmer med varandra. För att leverera sitt 

säljbudskap vill Carlsberg och Smirnoff skapa en behaglig diskurs som potentiella konsumenter vill 

vara en del av. De ideella organisationerna Addict Aide och IQ vill att vikten av deras budskap ska 

framgå, och har därför försökt skapa en obehaglig diskurs som tvingar mottagaren att reflektera över 

budskapet. Genom diskursiva praktiker kan delvis social eller kulturell förändring äga rum (Winther 

Jørgensen, Phillips 2000, 67). 
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5.2 Skillnader och likheter 
Den mest grundläggande skillnaden mellan de kommersiella organisationerna och ideella 

organisationerna som granskats i denna uppsats är deras huvudsakliga målsättning. De kommersiella 

organisationernas mål är att generera ekonomisk tillväxt, och därmed indirekt öka konsumtion. De 

ideella organisationernas målsättning strävar efter att inleda förändringsprocesser kring alkoholkultur 

för att minska konsumtion. 

  

Analysen har påvisat att de kommersiella organisationernas PR-strategier inte lämnar budskapet öppet 

för tolkning. De vill inte att konsumenten ska dricka vilken öl eller vodka som helst, de vill att just 

deras produkt blir den som konsumenten väljer att inhandla. Exempelvis är en flaska med vodka av 

märket Smirnoff synlig genom hela deras reklamfilm, samt avslutas reklamfilmen med att deras 

logotyp exponeras. Följaktligen kan vi anta att Smirnoff vill lämna mottagaren med uppmaningen att 

konsumera just deras produkt. Budskapet sänds ut enligt en linjär metod där sändaren, i detta fall 

Carlsberg och Smirnoff, genom PR-kampanjerna vill påverka mottagaren, i detta fall konsumenten, 

till köpbeslut (Larsson 2014, 50). 

  

De ideella organisationerna står i kontrast till detta då de i större utsträckning lämnar budskapen 

öppna för tolkning. Deras strategi går ut på att allmänheten själva ska göra en personlig anknytning 

till budskapet, och därmed internalisera det. Exempelvis använder IQ ett budskap som inleds med 

“Tänk om ...” för att mottagaren själv ska fundera över egna och andras beteendemönster. 

Målsättningen är att strategin ska leda till att mottagaren anammar budskapet, trots det brus som finns 

i den direkta omgivningen (Shannon, Weaver 1949, 3–6, 114–115). Målsättningen med strategin är att 

påverka mottagarens beteende på önskat sätt som överensstämmer med organisationens värderingar 

(Fiske 1990, 7–8). 

  

Kommersiella organisationers identitet är dess självrepresentation och består av hur de beter sig, 

kommunicerar och vad de symboliserar gentemot deras intressenter. Här spelar 

tvåvägskommunikation en viktig roll i att värderingar influeras i deras företagsstrategier (Tench, 

Yeomans 2014, 454). Vad analysen visade på är att de kommersiella organisationerna i dess strategier 

förstått vikten av en tvåvägskommunikation, som framförallt tillämpats genom sociala medier. 

Exempelvis Carlsbergs kampanj och strategi byggde på en interaktion med publiken vars delaktighet 

var avgörande för kampanjens spridning och framgång. Detta går i linje med Mintzbergs (1993) 

definition av strategi som en medlande kraft vars organisatoriska beslut formas av dess miljö. Det 

överensstämmer även med undersökningen angående engagemang via sociala medieplattformar vi 

använt i vår tidigare forskning. Vidare visade analysen att både Carlsberg och Smirnoff utnyttjat 

rådande kulturella och samhälleliga resurser, i detta fall sociala medier, för att utforma en PR-strategi 
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för vardera kampanjer. Analysen visar att den strategiska kommunikationen tillämpades baserat på 

digitala resurser, publikt deltagande och rådande samhälleliga normer och kulturella värderingar. 

  

En likhet mellan samtliga fyra kampanjer som undersökts i uppsatsen är att de är en del av en 

välutvecklad sociala mediestrategi. Sociala mediers inverkan är ständigt i förändring, vilket kräver 

noggrann planering för att effektivt uppnå planlagda målsättningar (Young 2014, 2). Genom att aktivt 

arbeta med kommunikativa händelser med sociala medier som kanal finns möjlighet för 

organisationer att inhämta stora mängder kunskap, från antal intryck, delningar till hur stort 

engagemang en händelse genererat (Young 2014, 20). Genom att använda sig av en sociala medie-

centrerad PR-kampanj kan organisationer hålla ned reklamkostnader, men ändå uppnå precis och 

effektiv medvetenhet hos allmänheten (Young 2014, 22). Carlsberg använder sig av engagemang och 

delningar från de som tar del av den kommunikativa händelsen för att skapa och sprida kampanjen. 

Genom att skapa möjlighet för mottagarna att bli involverade i den kommunikation som utsänds från 

organisationen finns möjlighet att nå rätt målgrupp, och att aktivt kunna få feedback genom 

plattformar som exempelvis Twitter (Fuchs 2017, 79–80). Även IQ använder sig av en kombination 

av deras hemsida, samt sociala medier som Youtube, Instagram med flera för att både sprida 

information, fakta, videor och för att aktivt kunna interagera med målgruppen. Därmed kan 

målgruppen ses både som en publik som tar del av innehåll, men även som en del av organisationen 

genom möjligheten till återkoppling och tvåvägskommunikation (Athique 2013, 39). Detta kan vi 

återkoppla till relationship management theory då möjlighet att bibehålla och utveckla relationen 

mellan sändare och mottagare kan förenklas genom användandet av sociala medieplattformar (Kay 

Lewis, Nichols 2015, 548-549). Sociala medier som möjliggjort publikens aktiva roll har skapat en 

deltagarkultur som förändrat organisationers arbete av strategisk kommunikation och Public 

Relations.  

Sett ur ett historiskt perspektiv har public relations arbetet gått från att vara enkelriktad 

kommunikation till en tvåvägskommunikation i den aspekten att organisationer idag värderar och 

integrerar publikens aktiva roll i utformandet av PR-strategier. I analysen kunde vi urskilja en 

övergripande tillämpning av en symmetrisk och asymmetrisk tvåvägskommunikation bland både de 

kommersiella och ideella organisationerna med Addict Aid som undantag vars resultat visade på en 

täckning av flera av Grunigs PR-modeller. Addict Aid integrerade publiken genom utformningen av 

kampanjen som baserades på publika attityder och beteenden mot alkohol, vilket anspelar på den 

asymmetriska tvåvägskommunikationen. Då det inte funnits möjlighet för publiken att direkt påverka 

varken organisationen eller budskapet till viss del, blir kommunikationen enkelriktad i linje med 

Grunigs publicity och public information model. Trots detta är det viktigt att påpeka publikens 

närvaro i organisationens utformning av kampanjen och att plattformen för Addict aids kampanj var 

sociala medier som tillåter en publik delaktighet som också var avgörande för kampanjens effekt. Med 
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andra ord har inte en envägskommunikation exakt utifrån Grunigs teori tillämpats i kampanjen med 

propagandistiska ändamål.  

 

Övergripande kan vi därav dra slutsatsen att envägskommunikation har ersatts med 

tvåvägskommunikation till stor del och blivit en vedertagen och viktig PR-strategi för att bygga och 

upprätthålla långsiktiga relationer. Inte minst har den förändrat de traditionella maktrelationerna 

mellan organisation och dess intressenter (Falkheimer, Heide 2015, 339–340). Något som går i linje 

med Grunigs perspektiv på hur de olika PR-modellerna utgör en förändrad asymmetrisk eller 

symmetrisk maktstruktur mellan organisation och publik.  

  

5.3 Övertalningstekniker 

Public Relations handlar om att bygga långsiktiga relationer till dess publik och historiskt har 

begreppet förknippats och utövats i nära relation till propaganda. Propaganda beskrivs som de 

avsiktliga och systematiska försöken att forma uppfattningar, manipulera kognitioner och direkt 

beteende för att uppnå ett svar som förhöjer propagandistens önskade syfte (Jowett, O’Donnell 2015, 

7). Detta innebär att kommunikationen mellan organisationen och dess publik blir enkelriktad och till 

fördel för organisationen, och ett gemensamt utbyte blir obefintligt. 

  

Utifrån analysen har vi inte kunnat urskilja tecken på konkret propaganda, dock kvarstår det faktum 

att en viss form av övertalningsteknik ändå har förekommit i de fyra kampanjerna. Synonymt till 

propaganda finns begreppet Persuasion som definieras som en kommunikativ process med syfte att 

influera andra. Vad som skiljer tekniken mot propaganda är att både sändaren och mottagarens behov 

bör bli uppfyllda för att övertalningsprocessen ska anses lyckad (Jowett, O’Donnell 2015, 37–38). 

PR-strategierna i de fyra olika kampanjerna kännetecknas av olika övertalningstekniker där 

målsättningarna är vad som skiljer de kommersiella och ideella organisationernas strategier åt. I 

någon mån ägnar sig kampanjerna åt Persuasion men vad som gör att övertalningsteknikerna i 

vardera kampanjs PR-strategier inte övergår till propaganda är tillämpningen av en 

tvåvägskommunikation i dess strategi. Det sker alltid något slags utbyte mellan sändaren och 

mottagaren, oavsett om utbytet sker före kampanjen, utformas i form av undersökningar eller 

omvärldsanalys, under kampanjens gång i form av interaktion eller efter kampanjens avslut i form av 

återkoppling. I Carlsberg och Smirnoffs kampanjer kunde vi urskilja att övertalningsteknikerna var 

byggda på en sluten tolkning, där budskapet var direkt och konkret, köp alkohol. Vidare byggde 

framförallt Carlsbergs övertalningsteknik på en tvåvägskommunikation där publikens delaktighet i 

kampanjen, på sociala medier, fyllde en viktig strategisk roll för dess framgång. Det uppstår en social 

interaktion kring innehållet, i detta fall interaktionen med Carlsbergs poster. Publikens möjlighet att 

kommentera, dela och interagera blir därav en förutsättning för att sociala medier som strategi ska 
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lyckas. Användargenererat innehåll blir en strategisk tillämpning i Carlsbergs fall där sociala medier 

fyller en viktig strategisk roll. (Falkheimer, Heide 2015, 341). 

 

I relation till Grunigs teori om symmetrisk och asymmetrisk kommunikation kan vi tydligt urskilja att 

samtliga organisationer medvetet eller omedvetet utnyttjat tvåvägskommunikation i utformningen av 

kampanjernas övertalningstekniker. De modeller som grundas i tvåvägskommunikation är 

sofistikerade och strategiska har i utformningen av kampanjerna varit till fördel för sändaren. Detta 

för att sändaren utifrån systematisk efterforskning och insamling av information från publiken 

bearbetat kampanjernas utformning. Därmed kan fördelaktiga strategiska beslut fattas (Dozier, 

Grunig, Grunig 1995, 42). Genom att inte bara utgå från publikens värderingar i insamling av 

information, har publiken integrerats och spelat en aktiv roll genom utnyttjandet av sociala medier och 

utbytet som uppstår däremellan som gynnat både organisationen och intressenter. Sociala medier som 

kanal har här spelat en betydande strategisk roll, då den möjliggör publikens deltagande och 

kommunikativt utbytande roll. 

  

Public Relations arbete har idag kommit att handla om utbytet och vikten av ett långsiktigt 

relationsbyggande med publiken, något som vi utifrån analysen kan urskilja att samtliga kampanjer 

och organisationer tagit del av i utformandet av dess PR-strategier. I de ideella kampanjerna kan vi 

tydligt urskilja att övertalning spelat en central roll då både Addict aids “Like my addiction” och IQ:s 

“Va som folk”, använde strategier som byggde på en öppen tolkning och igenkänning. Persuasion 

bygger på att få mottagaren till att relatera eller associera till dennes existerande övertygelser, attityder 

och upplevelser. Processen blir interaktiv vilket innebär att om syftet mottages, uppfylls ett personligt 

eller samhälleligt behov, som tillgodoser både sändaren och mottagaren. Vidare bygger Persuasion 

också på att en ömsesidig process måste uppnås för att budskapet ska få effekt för båda parter, vilket 

kräver att utbytet mellan sändaren och mottagaren är transaktiv, där utbytet blir en kontinuerlig och 

dynamisk process med ett gemensamt meningsskapande mellan båda parter. Detta innebär att 

sändaren antar sin publik som en aktiv part av kommunikationen (Jowett, O’Donnell 2015, 38-40).   

De båda ideella organisationerna har inte använt propaganda i den traditionella bemärkelsen men 

desto mer har övertalning utnyttjats i utformningen av kampanjerna. Analysen visade att de ideella 

organisationernas strategier byggde på att bemöta publiken med en öppen tolkning och igenkänning 

genom att låta publiken relatera till vardagliga situationer, som grupptryck på arbetsplatsen eller 

miljöer där alkohol är socialt accepterat. Detta går att likna med response changing som är en 

övertalningsteknik som handlar om att ändra beteenden och attityder där sändaren måste relatera 

förändringen till något som mottagaren redan tror på. Detta något benämns som Anchor och är redan 

accepterat av mottagaren och används för att bilda nya attityder och värderingar av det som sändaren 

vill förmedla (Jowett, O’Donnell 2015, 40).  
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6. Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur ideella och kommersiella organisationer konstruerade 

PR-kampanjer. Vi ville granska övertalningstekniker, skillnader och likheter samt vilka diskurser som 

synliggjordes. Utifrån det resultat vi kom fram till ur analysen kunde vi urskilja att samtliga fyra 

organisationer använt sig av en tvåvägskommunikation i någon form då kampanjerna utformats. Det 

säger mycket om hur kommersiella och ideella organisationer anpassat sig till dagens medielandskap, 

där det digitaliserade samhället och sociala medier möjliggjort tvåvägskommunikation. Publiken 

accepterar inte längre att vara passiva utan vill aktivt vara en del av den kommunikation de exponeras 

för. Därmed kan vi se att PR-branschen förändrats, och att publikens delaktighet blivit en viktig 

strategisk del i det kommunikativa arbetet inom organisationer (Falkheimer, Heide 2015, 339-340). 

Trots att publiken blivit mer involverad i den kommunikation som kommer från organisationer så är 

viss reflexivitet viktig att förhålla sig till. Mottagaren befinner sig alltid i en ogynnsam position då den 

utsätts för påverkansförsök från organisationer då det ofta kan ligga en stor mängd resurser bakom en 

kommunikativ händelse. Vår analys har visat att samtliga kampanjer använder sig av ett antal olika 

strategier för att påverka mottagarens åsikter eller beteende i den riktning organisationen ansåg var 

önskvärt, oavsett om den önskvärda handlingen var att köpa en produkt eller ändra ett beteende. 

Därmed anser vi att det är viktigt att inte bara observera reklam, utan också förstå reklamens 

bakomliggande innebörd för att öka den egna medvetenheten. Genom att öka medvetenheten som 

mottagare finns det möjlighet att jämna ut maktförhållandet mellan konsument och organisation. Detta 

anser vi vara viktigt för att organisationer inte ska få ensamrätt att styra över åsikterna i samhället 

efter vad som är gynnsamt för dem. Vidare vill vi hävda att en befolkning med hög medvetenhet kring 

påverkansförsök är gynnsamt för ett demokratiskt samhälle. 

  

Ytterligare ett viktigt fynd vi gjorde i vår analys var sociala mediers betydelse som strategi i 

kampanjerna, och hur sociala medier kan utnyttjas som en plattform för ett strategiskt kommunikativt 

utbyte mellan organisation och dess intressenter. Detta utbyte har möjliggjorts genom att sociala 

medier kunnat tillämpas som mer än en kanal att leverera kampanjen via. Sociala medier fungerar som 

en plattform där åsikter kan delas, vilket öppnat upp för dialog mellan organisationer och dess 

målgrupp (Kay Lewis, Nichols 2015, 550). Vår analys visade att utbyte skedde via sociala medier 

mellan organisationerna och dess publik vid olika tidpunkter av kampanjernas genomförande. Den 

information som sedan kan inhämtas från sociala medier är väldigt värdefull för organisationer för att 

kunna effektivt kunna planera kommande kommunikationsinsatser, mäta interaktion och för att 

kontinuerligt kunna observera åsikter och trender i organisationens omgivning. Av det vi sett i vår 

analys så kan vi dra slutsatsen att det har blivit en viktig del inom Public Relations strategiska arbete 

att använda sociala medier som en strategi både för insamling av information och åsikter i samhället, 

men även för att kommunicera i realtid med målgruppen (Falkheimer, Heide 2015, 341). Vi anser 
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därför att sociala medier förändrat PR-branschen och gett stora möjligheter att uppnå Public Relations 

huvudsakliga ändamål, att bygga långsiktiga relationer. 

 

Samtliga kampanjer är uppbyggda och genomförda inom en västerländsk kultur men trots detta skiljer 

sig kampanjernas tillvägagångssätt åt mellan olika länder. Det är intressant att betrakta hur de 

kommersiella organisationernas kampanj hade framställts och tagits emot i Sverige där 

alkoholkulturen är mer restriktiv. Då Sverige har strikt lagstiftning kring att marknadsföra 

alkoholkonsumtion hade det varit svårt att genomföra kampanjerna här. En slutsats vi drar av det är att 

kulturella och sociala praktiker spelar en betydande roll i utformningen av organisationers PR-

strategier och att både värderingar och normer men även lagstiftning har en inverkan på det 

strategiska kommunikativa arbetet inom organisationerna. 

  

När vi i uppsatsen granskade strategierna som utgjort grunden för kampanjerna kunde vi se att de 

kommersiella kampanjernas strategier var relativt enkelspåriga och rättfram med deras budskap. De 

kännetecknades av ett simpelt budskap där konsumenten uppmuntras till att köpa produkten genom att 

sätta den i ett roligt och socialt sammanhang. De ideella kampanjerna däremot använde sig av en 

mycket mer komplex strategi som innefattade bland annat igenkänning, symbolik och dolda budskap.  

En slutsats vi dragit är att en mer komplex strategi krävs då det är svårare att övertyga någon att ändra 

dess attityder än att övertyga en konsument om att köpa en produkt. Ens övertygelser och värderingar 

är en central del av ens identitet, och därmed inte något som är enkelt att övertyga individen om att 

förändra. (Jowett, O’Donnell 2015, 39-41) 

  

Vi har genom vår undersökning kunnat dra slutsatsen att övertalning och påverkan är närvarande vid 

samtliga kommunikativa händelser. Det är dock inte aktuellt att beskriva denna övertalning som 

propaganda. Vi uppfattar det som att organisationer inte längre använder sig av propagandaliknande 

metoder, då den typen av envägskommunikation inte är aktuell att använda i dagens västerländska 

samhälle. Publiken vill inte bli tillsagda, de vill vara med i samtalet och känna sig delaktiga. Med den 

ökade tillgången till information har även mottagarna blivit mer vaksamma mot propagandabudskap 

(Jowett, O’Donnell 2015, 392). Organisationer är mer beroende av publikens delaktighet i 

utformningen av den strategiska kommunikationen då samtliga delar av marknaden blivit mer 

konkurrenskraftig, och för att kunna fortsätta genomföra en lönsam verksamhet är organisationerna 

beroende av lojala kunder. 

  

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vår forskning dra slutsatsen att för att en relation ska kunna skapas, 

underhållas och bli långvarig är de PR-strategier vi undersökt klart fördelaktiga att använda sig av för 

att nå målgruppen. Detta för att de är utformade utifrån en nutida, samhällelig kontext där 
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tvåvägskommunikation och sociala medier som strategi tillämpats och gjort publiken till en betydande 

roll som uppfyller det långsiktiga målet med Public Relations. 
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