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Sammanfattning 

Studien undersöker möjligheterna med syftesdriven marknadsföring för att stärka ett 
varumärke och bidra till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle samt 
riskerna för att möta opposition eller skada varumärket. Syftesdriven marknadsföring är 
en term som har vuxit fram inom den svenska kommunikationsbranschen under de 
senaste åren och har grundidén att företag ska bidra till ett mer hållbart samhälle genom 
att kommunicera sina värderingar utifrån deras värdegrund. Syftesdriven 
marknadsföring har hyllats för att den lyfter upp viktiga samhällsfrågor samtidigt som 
den har kritiserats för att utnyttja viktiga samhällsfrågor i ett försäljningssyfte. Studien 
baseras på sex stycken kvalitativa intervjuer med personer inom Sveriges PR‑ och 
marknadsföringsbransch, samt tidigare marknadsföringsteorier. Resultatet visar att det 
går att använda syftesdriven marknadsföring för att skapa ett mer hållbart samhälle och 
stärka ett varumärke om kommunikationen är grundad i företagets kunskap, 
värderingar och handlingar och därmed arbetas med långsiktig. Just nu finns det ett 
intresse hos konsumenter för värderingar och hållbarhet vilket gör att just den här 
typen av marknadsföring kan vara lönsam. Om ett företag däremot inte grundar 
marknadsföringen i sin egen organisation utan bara har syftet att öka sin egen vinst 
kommer den inte vara effektiv för varken företag eller samhällets hållbarhet.  

   



 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................................................ 1 

1.2 Problembeskrivning .............................................................................................................................. 2 

1.3 Syfte .............................................................................................................................................................. 3 

1.3.1 Forskningsfrågor ............................................................................................................................ 3 

1.4 Avgränsningar ......................................................................................................................................... 3 

2. Teoretiskt Ramverk ...................................................................................................................................... 4 

2.1 Marknadsföring idag ............................................................................................................................. 4 

2.2 Konsumentbeteenden och marknadsföring ............................................................................... 4 

2.3 Konsumentbaserat varumärkesvärde ........................................................................................... 5 

2.3.1 Varumärkesbild .............................................................................................................................. 5 

2.3.2 Positionering .................................................................................................................................... 6 

2.4 Konsumenters inställning till reklam i Sverige idag ............................................................... 6 

2.5 Millenniegenerationen ......................................................................................................................... 7 

2.6 Opinionsbildande marknadsföring ................................................................................................. 7 

2.7 Reklamens ansvar i samhället .......................................................................................................... 9 

3. Metod ............................................................................................................................................................... 11 

3.1 Empiri ....................................................................................................................................................... 11 

3.2 Kvalitativa intervjuer ......................................................................................................................... 11 

3.2.1 Halvstrukturerad livsvärldsintervju .................................................................................. 11 

3.2.2 Tillvägagångssätt ........................................................................................................................ 12 

3.2.3 Urval ................................................................................................................................................. 12 

3.2.4 Intervjupersoner ......................................................................................................................... 12 

3.2.5 Etik inom forskningsintervjuer ............................................................................................ 13 

3.2.6 Analysprocess ............................................................................................................................... 13 

3.2.7 Metodkritik .................................................................................................................................... 14 

3.3 Reliabilitet .............................................................................................................................................. 14 



 

4. Empiri .............................................................................................................................................................. 15 

4.1 Marknadsföring som tas upp i intervjuerna ............................................................................ 15 

4.1.1 Pepsis reklamfilm ....................................................................................................................... 15 

4.1.2 DOVE ................................................................................................................................................ 15 

4.1.3 IKEAs kampanj Där livet händer .......................................................................................... 15 

4.1.4 Coops kampanj Nya vardagsmaten ..................................................................................... 15 

4.2 Syftesdriven marknadsföring idag ............................................................................................... 16 

4.2.1 Vad syftesdriven marknadsföring innebär ...................................................................... 16 

4.2.2   Vilken utsträckning syftesdriven marknadsföring används idag ........................ 17 

4.2.3 Millenniegenerationens mottaglighet ................................................................................ 18 

4.2.4 Internet och sociala medier .................................................................................................... 19 

4.2.5 Varför företag använder syftesdriven marknadsföring ............................................. 21 

4.2.6 Marknadsföringens ansvar ..................................................................................................... 22 

4.2.7 Sammanfattning av syftesdriven marknadsföring idag ............................................. 23 

4.3 Möjligheter med syftesdriven marknadsföring ..................................................................... 23 

4.3.1 Samhällsskillnad genom marknadsföring ........................................................................ 23 

4.3.2 Lönsamhet och starkare varumärke .................................................................................. 26 

4.3.3 Lyckad syftesdriven marknadsföring ................................................................................ 26 

4.3.4 Sammanfattning Möjligheter ................................................................................................. 28 

4.4 Risker med syftesdriven marknadsföring ................................................................................ 28 

4.4.1 Vanliga misstag ............................................................................................................................ 28 

4.4.2 Utnyttjande av samhällsfrågor .............................................................................................. 29 

4.4.3 Opposition från konsumenter ............................................................................................... 30 

4.4.4 Sammanfattning av risker med syftesdriven marknadsföring ............................... 32 

4.5 Framtiden för syftesdriven marknadsföring och kommunikation ................................ 32 

4.5.1 Sammanfattning av syftesdriven marknadsföring i framtiden ............................... 34 

5. Analys ............................................................................................................................................................... 35 



 

5.1 Vad är och varför används syftesdriven marknadsföring i Sverige idag? .................. 35 

5.1.1 Betydelse ........................................................................................................................................ 35 

5.1.2 Högre krav från konsumenter ............................................................................................... 35 

5.1.3 Varumärkesvärde ....................................................................................................................... 36 

5.1.4 Göra skillnad i samhället genom marknadsföring ........................................................ 37 

5.1.5 Varumärkesbild ........................................................................................................................... 38 

5.1.6 Positionering ................................................................................................................................. 38 

5.2 Vad är viktigt att tänka på när man jobbar med syftesdriven marknadsföring? ..... 39 

5.2.1 Logisk koppling............................................................................................................................ 39 

5.2.2 Undvik påklistrade åsikter ..................................................................................................... 39 

5.2.3 Var förberedd på opposition .................................................................................................. 40 

5.2.4 Omvärldsanalys och hantverk ............................................................................................... 40 

5.3 Hur ser framtiden ut för syftesdriven marknadsföring i Sverige? ................................. 41 

6. Slutsatser ........................................................................................................................................................ 42 

6.1 Diskussion .............................................................................................................................................. 43 

7. Vidare forskning .......................................................................................................................................... 43 

Referenser ........................................................................................................................................................... 44 

Bilagor .................................................................................................................................................................. 48 

 

 



  1 

1. Inledning 

Marknadsföring har historiskt sett inte tagit ansvar för de negativa effekter och den 
ökade konsumtion som den för med sig. På grund av att konsument ‑ och 
miljörörelserna har vuxit och ställer högre krav på företag är det däremot fler 
marknadsförare nuförtiden som intresserar sig för hållbar utveckling inom ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Marknadsföring som har ett 
hållbarhetsperspektiv kan medföra att konsumenter blir mer kritiska och väljer hållbara 
produkter, det kan även skapa konkurrensfördelar eftersom konsumenter alltmer söker 
efter hållbara företag. (Parment, 2015).  

Under de senaste åren har vi sett flera företag i Sverige som har börjat göra 
marknadsföring med ett högre syfte än att bara försöka sälja en produkt (Andersson, 
2016). Ett exempel på detta är Coops kampanj Nya vardagsmaten från 2016. Kampanjen 
grundade sig i en undersökning om hur mycket kött Coops medlemmar konsumerar och 
syftet var att inspirera människor till att minska köttkonsumtionen. (Lundin, 2016) Ett 
annat exempel är Åhléns kampanj Klädmaktsordningen som tillkom för att bryta 
genusnormer och skillnader mellan hur män och kvinnor klär sig. (Åhléns, 2016). Åhléns 
marknadschef berättade i ett uttalande att kampanjen är skapad för att inspirera 
människor att klä sig hur de vill oavsett kön och normer och därmed bryta 
klädmaktsordningen (Thorell, 2016). Ett tredje exempel är IKEA:s reklamkampanj Där 
livet händer där IKEA vill visa att de förstår sina konsumenters vardag och sträva bort 
från den glättiga reklambilden som finns (Thambert 2, 2016).  

Den här typen av marknadsföring har i Sveriges kommunikationsbransch fått namnet 
”syftesdriven marknadsföring”. Syftesdriven marknadsföring, enligt Andersson i Resumé 
2016, beskrivs som marknadsföring där varumärken ska kommunicera någon form av 
hållbarhet och göra skillnad i världen. Företagen ska sprida goda budskap och inte bara 
visa sina produkter. (Andersson, 2016) 

Intresset för syftesdriven marknadsföring har ökat i och med att digitaliseringen har 
gjort företagen mer transparenta samtidigt som sociala‑ och miljöfrågor har vuxit 
(Andersson, 2016). En annan anledning till att den här typen av marknadsföring har 
ökat är för att allmänheten är trött på traditionell reklam, bara 18 procent av den 
svenska befolkningen har en positiv inställning till reklam. Hela 70 procent vill dock att 
företag ska delta mer i samhällsdebatten (Look, 2016). Företag kan använda 
syftesdriven marknadsföring för att sticka ut från mängden och bli det företag som 
konsumenten väljer (Andersson, 2016). Att visa att förtaget bryr sig om viktiga frågor 
kan öka kundlojaliteten och motivationen hos de anställda vilket leder till ökad vinst 
(Look, 2016, Schlingmann 2016). Det är dock viktigt att frågan kommer från företagets 
affärsmodell och att företaget med hjälp av marknadsföringen själva visar på hur de 
skapar samhällsnytta (Andersson, 2016 2). Per Schlingmann (2016) skriver i Resumé att 
man måste veta vilken position man har på marknaden och vilka värderingar företaget 
har, och sedan grunda sina ställningstaganden i detta.  
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Varumärken som gör saker som talar till hjärtat och som uppfattas ha ett högre syfte kan 
ha högre tillväxt. Många konsumenter har lyft fram IKEA som ett exempel på ett företag 
som genuint verkar vilja förbättra människors vardag. Det är ofta varumärkena som har 
en positiv påverkan på samhället som konsumenterna dras till och det är på grund av 
konsumenternas kraft som fler varumärken har börjat försöka jobba mer hållbart. 
(Ekelin, 2015) 

Millenniegenerationen, personer födda mellan 1980 och 2000, är en stor 
konsumentgrupp som har en påverkan på hur marknadsföringen ser ut i samhället. 
Många i den här generationen väljer hellre ett varumärke som de anser har bra 
värderingar och de tror även att syftesdrivna företag har högre kvalitet på tjänster och 
produkter. Majoriteten vill också jobba hos företag som har ett bra syfte. (Ekelin, 2015) 

Det finns dock vissa risker med syftesdriven marknadsföring. En av dessa är att om man 
tar upp laddade frågor så kommer folka att ha åsikter om detta, en annan är att om 
budskapet inte är applicerbart på den egna verksamheten finns det risk för motreaktion. 
Då kan det påverka både företaget och frågan som behandlas negativt. (Andersson, 
2016) Om frågan inte är förankrad i företagets verksamhet finns det också risk för att 
företaget anses utnyttja samhällsfrågor. (Andersson, 2016 2, Schlingmann, 2016) 

Det finns flera exempel på omdiskuterade kampanjer från de senaste åren där 
kampanjerna har fått negativ respons från konsumenter och medier. Bland dessa är 
Pepsis reklamfilm med Kendall Jenner från 2017 som visade hur Jenner lättade upp 
stämningen mellan poliser och demonstranter under en fredsdemonstration genom att 
räcka över en flaska med Pepsi till en av poliserna som övervakade demonstrationen. 
Kritiken riktades mot att Pepsi försökte utnyttja en samhällsfråga för att öka 
försäljningen och att de förminskade hur viktiga politiska protester är utan att 
egentligen ta ställning själva. (Shultz, Diaz, 2017) En annan kampanj som nyligen 
kritiserades var H&M:s kampanj #ladylike som visade kvinnor som självständiga och 
starka, kampanjen kritiserades för dubbelmoral när en nyhet kom ut som sa att H&M 
hade sparkat kvinnor från deras fabriker på grund av att de varit gravida. (Thambert, 
2016. 3) 

1.2 Problembeskrivning 

Det finns ett intresse och ett behov av syftesdriven marknadsföring i dagens samhälle. 
Det går att se en ökning eller en trend i skapandet av syftesdriven marknadsföring och 
att den får mycket uppmärksamhet i branschen och på sociala medier. Däremot finns 
det begränsat med forskning om den här typen av marknadsföring eftersom termen 
”syftesdriven marknadsföring” är relativt ny. I och med digitaliseringen och det ökade 
användandet av sociala medier får den här typen av marknadsföring ofta stor spridning 
både när den hyllas (Ekelin, 2015, Lundin 2, 2016) och när den slår fel (Njje, 2015, 
Rodeo, 2016). Kritik som en del av den här marknadsföring får handlar om att den 
utnyttjar seriösa frågor i syfte att locka konsumenter och inte i hållbarhetssyfte som den 
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påstår (Björk, 2016, Thorell, 2017, Andersson, 2016 2). Detta leder till frågor om varför 
den här typen av marknadsföring egentligen används idag, om den fungerar och hur den 
ska användas för att ha en positiv effekt på samhälle och varumärken.  

1.3 Syfte  

Studien undersöker möjligheterna med syftesdriven marknadsföring för att stärka ett 
varumärke och bidra till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle samt 
riskerna för att möta opposition eller skada varumärket.  

1.3.1 Forskningsfrågor 

1.  Vad är och varför används syftesdriven marknadsföring i Sverige idag?  
2.  Vad är viktigt att tänka på när man jobbar med syftesdriven marknadsföring?  
3.  Hur ser framtiden ut för syftesdriven marknadsföring i Sverige?  

1.4 Avgränsningar 

Studien är begränsad till att undersöka hur syftesdriven marknadsföring ser ut i Sverige, 
med anledning av tidsramen på 10 veckor. Studien begränsas även till att undersöka 
syftesdriven marknadsföring utifrån ett marknadsföringsskapandeperspektiv, studien 
har därmed inte samlat in data om konsumenternas åsikter angående syftesdriven 
marknadsföring utan baserar informationen om detta på intervjupersonernas 
erfarenheter och tidigare studier om konsumenter.    
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2. Teoretiskt Ramverk 

I det här kapitlet presenteras det teoretiska ramverket för studien. Teorierna kommer 
senare att användas för analys genom att jämföras med data från empirin. 

2.1 Marknadsföring idag 

Marknadsföring skapar, kommunicerar och levererar kundvärde till ett företag. Om ett 
företag förstår sina konsumenters behov och önskningar är det troligare att de skapar 
en fungerande marknadsföring och ett högre kundvärde. Om företaget gör detta på ett 
bättre sätt än konkurrenterna får de ett högre kundvärde och en bättre lönsamhet. För 
att skapa ett högt kundvärde och lönsamhet krävs också en tydlig affärsidé och goda 
relationer med intressenter. (Parment, 2015)   

Det har skett förändringar i hur företag kommunicerar och bygger relationer till sina 
konsumenter. Tidigare har det varit vanligt med massmarknadsföring medan man idag 
försöker bygga djupare relationer till de kunder som företaget behöver och vill ha. Det 
finns dessutom nya kommunikationskanaler där gräsrotsinformation och sociala medier 
har vuxit och därmed förändrat den traditionella marknadskommunikationen, detta har 
lett till en större konsumentmakt. (Parment, 2015)  

2.2 Konsumentbeteenden och marknadsföring 

Eftersom marknadsföringens framgång baseras på hur den uppfattas av konsumenten är 
det för analys av ett marknadsföringsfenomen, som syftesdriven marknadsföring, 
nödvändigt att veta hur konsumentbeteenden påverkar och påverkas av marknadsföring. 

Målet med marknadsföring är att påverka hur köparen tänker och agerar så att man kan 
veta vad, när och hur ett köp sker och förstå varför köparen agerar på ett visst sätt 
(Parment, 2015). Hur köparen kommer att reagera på en marknadsföringsaktivitet 
påverkas av produkt, pris, plats och påverkan eller andra stimuli som ekonomiska, 
teknologiska, politiska, ekologiska och kulturella händelser. Dessa saker påverkar 
konsumentens köpbeslut och attityder till varumärken (Parment, 2015). 

Karaktärsdrag hos köparen som påverkar köpbeteendet är kulturella; subkulturella och 
social grupptillhörighet. Dessa faktorer handlar om värderingar som finns sedan 
uppväxten. Kulturella faktorer finns i alla samhällen och eftersom det påverkar 
köpbeteende är det viktigt att beakta dessa i marknadsföringen och förstå hur 
värderingar påverkar köpare. Köpare påverkas också av sociala, personliga‑ och 
psykologiska faktorer (Parment, 2015). Konsumenter väljer varumärken som passar 
deras värderingar, om varumärkets personlighet passar personligheten hos 
konsumenten blir det troligare att konsumenten väljer det varumärket (Sirgy 1982).  

Konsumenter har blivit mer medvetna och uppmärksamma på varumärkens utlovade 
ideal och hur företagen egentligen handlar och beter sig i praktiken. Internet har gjort 
företagen mer transparanta och det har blivit enklare att se hur företagen hanterar 
anställda, miljön, konsumenter och liknande. Konsummeter är inte längre villiga att bara 
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acceptera den bild som företagen presenterar utåt utan tittar även på hur de faktiskt 
agerar för att se om dessa stämmer överens. Benetton, Ben & Jerrys och The Body Shop 
är exempel på företag som började granskas av konsumenter på grund av deras tydliga 
politiska ställningstaganden i varumärkningen. Men även företag som har mindre 
tydliga ställningstaganden har börjat bli uppmärksammade av konsumenter. (Holt, 

2002)  

2.3 Konsumentbaserat varumärkesvärde 

För att kunna analysera hur man kan använda syftesdriven marknadsföring för att stärka 
ett varumärke är det viktigt att titta på hur man bygger upp ett varumärkesvärde. 
Eftersom syftesdriven marknadsföring till stor del har vuxit fram på grund av 
konsumentrörelser (se 1.1 och 2.1) är det viktigt att veta hur de värderar varumärken.  

Varumärkets värde bygger på hur konsumenter uppfattar ett varumärke utifrån flera 
faktorer. Modellen CBBE‑pyramiden (Customer based brand equity) visar varumärkets 
värde baserat på konsumentens uppfattning och bygger på frågorna: Vem är du? Vad är 
du? Hur är du? Vad sker mellan dig och mig? CBBE‑pyramiden är uppdelad i två delar 
där den ena delen bygger på känslomässig varumärkeskännedom och den andra delen 
bygger på rationella associationer angående varumärket. (Keller et al, 2012) 

Det mentala bildspråket (Imagery) är den del av CBBE som påverkas av hur 
konsumenterna ser på ett varumärkes immateriella delar. Det kan handla om hur ett 
varumärke möter konsumenternas psykologiska eller sociala behov. Fyra immateriella 
aspekter som tillhör ett varumärke är användarprofiler, köp ‑och användarsituationer, 
personlighet & värderingar och historia, arv & erfarenheter. (Keller et al, 2012) Eftersom 
dessa aspekter kan påverka konsumenters attityder angående ett varumärke är det 
viktigt dem att ha i åtanke när man marknadsför och inte bara kommunicera en 
produkts funktionella fördelar (Keller et al, 2012). 

2.3.1 Varumärkesbild 

Varumärkesbilden används för att stärka ett varumärke och göra det konkurrenskraftigt, 
det är därför viktigt att veta hur man kan använda varumärkesbilden inom 
marknadsföring. 

Varumärkesbilden handlar om hur konsumenten uppfattar ett varumärke utifrån de 
varumärkesassociationer som de har i minnet. Det kan vara associationer angående 
produktens egenskaper som kallas för varumärkesattribut eller varumärkesförmåner 
som är oberoende av själva produkten och bygger på det personliga värde och mening 
som konsumenten knyter an till varumärket. En positiv varumärkesbild kan skapas 
genom marknadsföring av de attribut som man vill att konsumenterna ska koppla till 
varumärket. (Keller et al, 2012)  

Varumärken bör skapa varumärkesassociationer som är önskvärda av konsumenterna. 
Konsumenterna bedömer hur önskvärda varumärkesassociationerna är utifrån hur 
relevanta de är för varumärket, hur särskiljande de är och hur trovärdiga de är. 



6  

Varumärket måste också kunna fullfölja de varumärkesassociationer som de skapar via 
marknadsföring. (Keller et al, 2012)    

Varumärkesövervägande och varumärkesöverlägsenhet är delar av varumärkesbilden 
som påverkas av konsumentens uppfattning av varumärket.  Konsumenterna tittar på 
hur relevant ett varumärke är för deras personliga behov och önskningar när de 
överväger varumärken. Om konsumenterna anser att ett varumärke är bättre och mer 
unikt än sina konkurrenter så det varumärkesöverlägset. (Keller et al, 2012) 

2.3.2 Positionering 

Eftersom syftesdriven marknadsföring kan användas för att särskilja ett varumärke från 
dess konkurrenter (se 1.1) är det viktigt att titta på hur positionering fungerar. 

Positionering innebär att särskilja ett varumärke från dess konkurrenter. Keller et al. 
(2012) talar om ett varumärkets Point of difference (POD) som handlar om de 
associationer som gör ett varumärke unikt. Dessa associationer kan vara kopplade till 
funktioner eller förmåner och det är viktigt för företaget att associationerna är starka 
eftersom det är dessa som särskiljer varumärken och som får konsumenter att välja ett 
varumärke över ett annat. POD:s kan förändras över tiden i och med att varumärket 
utvecklas. (Keller et al, 2012) I dagens samhälle så finns det ett större utbud än 
efterfrågan vilket gör det viktigare för företagen att särskilja sig från varandra (Parment, 
2015). 

2.4 Konsumenters inställning till reklam i Sverige idag 

För att veta om syftesdriven marknadsföring kan vara lönsam för ett företag är det viktigt 
att veta och förstå den generella uppfattningen som konsumenter har av 
marknadsföringen i Sverige idag. 

Sveriges annonsörer gjorde en undersökning under 2016 om allmänhetens inställning 
till reklam i Sverige. Undersökningen byggde på 1038 intervjuer med personer mellan 
18–79 år i hela Sverige. Undersökningen visade på att allmänheten generellt tyckte att 
reklam var jobbigt och irriterande. Inställningen till reklam har haft en negativ 
utveckling sedan 2005 med andra ord har fler svenskar blivit negativt inställda och färre 
har blivit positivt inställda till reklam. Utöver det var det 40 procent av alla som deltog i 
undersökningen som ansåg att de påverkades av reklam ibland och 10 procent av alla 
som deltog diskuterar ofta reklam som de ser. (Sveriges Annonsörer, 2016) 

En Sifo‑undersökning utfördes på beställning av Westander år 2016, undersökningen 
bestod av intervjuer med 1000 personer i Sverige om deras inställning till företag som 
deltar i samhällsdebatten. Undersökningen visade att 70 procent av svenskarna ansåg 
att företag borde ta mer ställning i samhällsdebatten och 16 procent ansåg att företag 
borde ta mindre ställning, resterande 14 procent visste inte. (Westander, 2016) 
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2.5 Millenniegenerationen  

Millenniegenerationen är, som nämnt i inledningen (se 1.1), en stor konsumentgrupp som 
efterfrågar att företag tar ställning och delar sina värderingar, därför är teorier om hur 
den här konsumentgruppen tänker intressant att titta på i skapandet av syftesdriven 
marknadsföring.  

Millenniegenerationen är viktig för varumärken på grund av dess storlek och därav 
starka spenderarkraft. Lazarevic (2012) ger förslag på hur man kan marknadsföra ett 
varumärke för att locka millenniegenerationen som annars är illojal mot varumärken, en 
av dessa är att skapa enlighet mellan varumärket och konsumentens värderingar.  

Millenniegenerationen bryr sig om sociala frågor vilket gör det troligare att de väljer ett 
varumärke som stöttar sociala frågor i samhället (Lazarevic, 2012, Fromm, Garton 
2013). Varumärken som därav är passande för den här generationen är de som tar 
socialt ansvar, bryr sig om sociala frågor och visar på att de är medvetna om de sociala 
problem som finns och vilken roll de har i samhället. Varumärkesbilden (se 2.3.1) 
bedöms utifrån om detta stämmer överens med konsumenternas värderingar. 
(Lazarevic, 2012)  

Millenniegenerationen har vuxit upp med teknologi mer integrerat i deras liv än tidigare 
generationer och är därmed vana med hög transparens (se 2.1 och 2.2) och de förväntar 
sig att ha snabb tillgång till information (Weber, 2015). Millenniegenerationen är den 
ledande gruppen i samhället av mediekonsumtion och användning av sociala medier. De 
värderar sociala medier högt och sprider information och rekommendationer via 
internet där de också influeras av andras åsikter. Företag måste dock vara försiktiga då 
millenniegenerationen är duktiga på att känna igen företag som bara stöttar en orsak för 
att sälja sin egen produkt. (Fromm, Garton 2013) 

2.6 Opinionsbildande marknadsföring  

Opinionsbildande marknadsföring liknar till viss del syftesdriven marknadsföring och 
teorier om opinionsbildande marknadsföring kan därför användas för att dra paralleller 
till och analysera syftesdriven marknadsföring.  

Opinionsbildande marknadsföring (eng. Advocacy advertising) är en 
marknadsföringsstrategi som används för att skapa opinion och påverka beteenden hos 
konsumenter genom att företag uttrycker sina, ofta kontroversiella, åsikter om 
ekonomiska, sociala eller politiska frågor (Cutler, Muehling, 1991, Cutler, Muehling, 
1989, Haley, 1996). 

Användningen av den här typen av marknadsföring har ökat sedan 1970‑talet bland 
olika företag och organisationer i ett försök att influera sociala frågor. (Salmon et al, 
1985) Det finns många anledningar till att företag vill använda sig av opinionsbildande 
marknadsföring. Haley et al (2013) skriver att opinionsbildande marknadsföring har en 
positiv påverkan på konsumenternas avsikt att köpa en produkt om det uppfattas som 
att företagets motiv gynnar samhället, många konsumenter vill att företag ska använda 
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sin position för att stödja vissa samhällsfrågor. Företag kan använda opinionsbildande 
marknadsföring för att skapa nya värderingar och beteenden och genom detta skapa ett 
bättre samhälle (Haley et al, 2013). En anledning som Cutler och Muehlling (1989) 
presenterar för att använda opinionsbildande marknadsföring är att den kan hjälpa till 
att bygga upp en önskvärd varumärkesbild (se 2.3.1) genom att presentera företagets 
ställningstaganden.  

Det finns även vissa svårigheter med opinionsbildande marknadsföring, en av dessa är 
att det är svårt att segmentera rätt konsumentgrupp då vissa redan stödjer frågan och 
andra är så emot att de inte går att ändra deras åsikt. Det är också troligt att 
marknadsföringen kommer att få både positiva och negativa reaktioner, och man bör 
vara förberedd på att den kan få mer opposition än medhåll, oavsett vilket budskap man 
har (Cutler, Muehling, 1989). Negativa konsekvenser av opinionsbildande 
marknadsföring kan också vara att kritiken som dessa får kan gör att kampanjer blir 
avbrutna eller produkter slutar sälja. (Harben, Kim, 2010) 

Det finns aspekter som påverkar hur marknadsföringen uppfattas av konsumenter. 
Haley (1996) skriver att det är viktigt att det finns en logisk koppling mellan 
organisation och värdering i reklamen. Syftet med marknadsföringen är också något 
som påverkar hur den uppfattas, det uppfattas som mindre trovärdigt om det verkar 
som att reklamen bara används för publicitet. Om organisationen tjänar pengar på 
reklamen eller inte kan också ha påverkan på konsumentens uppfattning. (Haley, 1996, 
Szykman, 2004)  

Haleys (1996) analys av konsumentens uppfattning av opinionsbildande 
marknadsföring bygger på tre faktorer: konsumentens uppfattning av organisationen 
eller företaget, konsumentens uppfattning av värderingarna i sig och konsumentens 
uppfattning av sig själv. Hur dessa relaterar till varandra påverkar om reklamen 
uppfattas som effektiv eller inte.  

Uppfattning av sig själv och uppfattningen av organisationen kopplas samman med: 1) 
om konsumenten känner till organisationen, då en trovärdig organisation borde vara 
välkänd, 2) om konsumenten gillar organisationen, vilket beror på om de har ett bra 
rykte och produkt/tjänst, 3) om konsumenten anser att organisationen liknar dem 
själva på något sätt och 4) om konsumenten anser att organisationen har samma 
värderingar som de själva. (Haley, 1996) 

Uppfattning av organisation och uppfattning av värderingen kopplas samman med: 1) 
om det finns en logisk association mellan organisation och värdering i 
marknadsföringen, 2) om organisationen har expertis inom området, 3) om syftet anses 
som genuint och 4) om personer i organisationen har någon form av personlig 
investering i frågan. (Haley, 1996) 

Uppfattningen av värderingen och konsumentens uppfattning av sig själv kopplas ihop 
med: 1) om värderingen var viktig för samhället och marknadsföringen därmed gjorde 
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samhällsnytta, 2) om värderingen var viktig för konsumenten själv vilket gör att de bryr 
sig, 3) om konsumentens handling kan hjälpa till att förbättra samhället eller 4. om det 
känns som om ingen kan hjälpa. (Haley, 1996) 

Ett av de tidiga exemplen på opinionsbildande marknadsföring är det italienska 
företaget Benetton med kampanjen “All the Colors of the World” från 1984 som handlade 
om mångfald. (Harben, Kim, 2010). Benettons riktning mot socialt ansvar visar hur man 
i marknadsföringskultur började skifta från att marknadsföra en produkt till att sälja en 
bild av företagsansvar. Kampanjen fungerade bra då den ökade försäljning och gav 
publicitet till företaget. Benetton fick både kritik för att utnyttja seriösa frågor för att öka 
försäljningen och de hyllades även för att ta in sociala frågor i marknadsföringen. Peter 
Fressola ansåg att reklamen användes för att förändra människors åsikter och skapa 
medvetenhet hos människor om dessa sociala frågor, samtidigt som Luciano Benetton 
konstaterade att reklamen också har den traditionella funktionen att öka försäljning. 
(Giroux, 2001) 

En studie om hur konsumenter uppfattar modereklam med politiska budskap visade på 
att konsumentens inställning till reklamen berodde på deras ställningstagande 
angående det politiska budskapet. (Harben, Kim, 2010).  

2.7 Reklamens ansvar i samhället 

Det finns olika teorier och åsikter om vilken typ av ansvar och roll marknadsföring har i 
samhället, då man inom syftesdriven marknadsföring ofta tar upp samhällets hållbarhet 
(se 1.1) och företagens ansvar är dessa teorier relevanta för att se om marknadsföringen 
har något ansvar.  

Gustafson (2001) argumenterar för att reklam har en påverkan på moralen i samhället, 
hur vi tänker och de koncept vi har. Han argumenterar även att reklamen påverkar och 
ger oss mål, ideal och drömmar, och att den bör hållas ansvarig för vilka mål den ger oss. 
(Gustafson, 2001) 

Pollay (1986) analyserar olika teorier om reklam och menar att reklam har en stor 
influens i vår kultur eftersom den är en så pass stor del av våra liv och vårt samhälle, 
däremot vet vi inte exakt hur den påverkar oss än. Majoriteten av kritiken mot 
marknadsföring kommer från de som fokuserar på dess sociala roll i samhället, medan 
majoriteten av de som förvarar marknadsföring fokuserar på dess ekonomiska roll i 
samhället. Syftet med marknadsföring kan ses som ett medel för att sälja varor och 
tjänster genom att visa dessa som svar på problem och vägen till lycka. 
Marknadsföringen visar en bild av ”det goda livet”, som ett ideal att sträva mot, där 
varorna är en del av detta. Detta kan leda till att konsumenter tvivlar på sig själva och 
deras liv. (Pollay, 1996)   

Marknadsföringens övertalningsförmåga verkar dock övergå från bara produkter till 
sociala roller, mål och värderingar. Anledningen till att marknadsföring har möjlighet att 
influera samhället så pass mycket är att den är genomträngande, upprepande, 
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professionellt utvecklad och för att vi har blivit mer separerade från traditionella källor 
för kultur, som familj, kyrka och skola. (Pollay, 1996) 

Porter (2011) skriver om hur företag och samhället kan skapa ”shared value”, som både 
har ett ekonomiskt värde hos företaget men som också har ett socialt värde i samhället, 
genom att företag adresserar samhällsproblem. Detta kan göras genom att företag 
förändrar sin syn på produkter och produktivitet i värdekedjan och böjar bygga upp 
industrier som stödjer samhället där de är verksamma. Enligt Porter (2011) kan detta 
förändra kapitalism och relationer genom att företag börjar jobba för ett hållbart 
samhälle, samtidigt som det ökar innovationen och tillväxten hos företagen genom att 
det öppnar upp för vilka problem och behov som finns i samhället. För att detta ska 
fungera krävs det dock mer kunskap hos företagsägare och i samhället om hur man kan 
samarbeta för hållbarhet och lönsamhet. (Porter, 2011) 
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3. Metod  

Nedan beskrivs metoden för studien och tillvägagångssättet datainsamlingen.    

3.1 Empiri  

Det empiriska materialet består av primärdata som samlats in via intervjuer med 
sakkunniga personer inom den svenska marknadsförings‑ och PR branschen. Analysen 
baseras på primärdata och de sekundära data som samlats in till det teoretiska 
ramverket bestående av vetenskapliga artiklar och böcker.  

3.2 Kvalitativa intervjuer 

Sex kvalitativa intervjuer genomfördes med personer inom marknadsförings‑ och PR 
branschen för att ta reda på deras uppfattning och erfarenhet av syftesdriven 
marknadsföring idag, hur de anser att man bör jobba med syftesdriven marknadsföring 
och hur det kommer att se ut i framtiden. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är syftet 
med en kvalitativ forskningsintervju att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur 
den intervjuades egna perspektiv.  

3.2.1 Halvstrukturerad livsvärldsintervju 

Kvale och Brinkmann (2014) tar fram en sorts intervjumetod som kallas 
halvstrukturerad livsvärldsintervju. Den här typen av intervju bygger på fenomenologi, 
vilket i kvalitativa studier är en term som används för att förstå sociala fenomen utifrån 
aktörernas egna perspektiv. Detta bygger på filosofin och antagandet att den relevanta 
verkligheten är vad människor uppfattar att den är. (Kvale och Brinkmann, 2014)  

En halvstrukturerad livsvärldsintervju söker förstå teman i den levda vardagen ur 
undersökningspersonens eget perspektiv. En sådan intervju ska erhålla beskrivningar 
av intervjupersonens vardagsvärld utifrån tolkning av innebörden hos de beskrivna 
fenomenen. Den liknar ett vardagssamtal men som professionell intervju har den ett 
syfte och inbegriper en specifik teknik: den är halvstrukturerad, det är varken ett öppet 
vardagssamtal eller följer ett frågeformulär. Den utförs efter en intervjuguide som 
fokuserar på vissa teman och som kan innehålla förslag till frågor. Intervjun skrivs 
vanligen ut och används som material till analys. (Kvale och Brinkmann, 2014) 

Motiveringen till att denna metod användes för intervjustudien är att studien syftar på 
att få en djupare förståelse om syftesdriven marknadsföring vilket är ett fenomen som 
sker just nu inom marknadsföringsbranschen och även en term som myntats i den här 
världen. Därmed är det relevant att intervjua personer som dagligen jobbar med eller 
kommer i kontakt med syftesdriven marknadsföring för att förstå fenomenet. 
Halvstrukturerad livsvärldsintervju är passande för studien eftersom den avslappnade 
strukturen låter intervjun styras av de ämnen som intervjupersonerna har kunskap av, 
samtidigt som den följer de teman som är relevanta för studien. 
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3.2.2 Tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna sker är det viktigt att tematisera intervjustudien. Kvale och 
Brinkmann (2014) tar upp tre viktiga delar av planeringen som bör ske innan den första 
intervjun, dessa är att klargöra syftet, att skaffa sig förkunskap och att hitta rätt teorier 
om intervju‑ och analystekniker som passar studien. Med hänsyn till detta undersöktes 
ämnet, syftet klargjordes och metod togs fram innan intervjufasen började.  

Majoriteten av intervjuerna skedde personligen tillsammans med deltagarna, med 
undantag för en intervju som skedde via Skype på grund av tidsbrist hos denna 
deltagare att mötas personligen. Anledningen till att Skype valdes var för att det var det 
närmaste alternativet till att träffas ansikte mot ansikte. Intervjuerna spelades in för att 
all information skulle komma med och vara korrekt enligt det som sagts. Av etiska skäl 
blev intervjupersonerna tillfrågade om det var okej att intervjuerna spelades in för 
transkribering innan detta skedde. Efter att intervjuerna hade skett transkriberades 
dessa i sin helhet för att detta förenklade arbetet med att hitta teman mellan 
intervjupersonernas svar så att de skulle kunna användas i empiri och analys.  

Intervjuerna inleddes med att intervjupersonerna fick beskriva vad syftesdriven 
marknadsföring innebar för dem. Detta var för att få tydligare inblick i hur syftesdriven 
marknadsföring kan tolkas av olika personer i branschen och för att intervjupersonerna 
skulle ha med sin tolkning av ordet under intervjun, för att intervjun inte skulle bli 
vinklad utifrån något annat perspektiv än deras eget.  

Intervjuernas struktur utgick från fyra teman som togs fram utifrån studiens syfte för att 
samla in relevant data för att besvara detta. Dessa teman var:  

•  Hur syftesdriven marknadsföring ser ut idag  

•  Vilka möjligheter som finns med syftesdriven marknadsföring 

•  Vilka risker som finns med syftesdriven marknadsföring 

•  Hur syftesdriven marknadsföring kommer att se ut i framtiden 

3.2.3 Urval 

Studien initierades med att efterforska det som skrivits om syftesdriven 
markandasföring i media och branschtidningar. Till intervjuerna eftersöktes personer 
inom branschen eftersom den fenomenologiska undersökningsmetoden kräver 
erfarenhet utifrån intervjupersonernas vardagsvärld. Intervjupersonerna valdes ut 
genom att läsa artiklar om syftesdriven marknadsföring och se vilka namn inom den 
svenska marknadsföringsbranschen som dök upp relaterat till dessa. Motiveringen till 
denna urvalsmetod var att intervjupersonerna skulle ha kunskap, intresse och 
erfarenhet av den här typen av marknadsföring för att de skulle kunna bidra med en 
djupare förståelse och insikt om ämnet. Intervjupersonerna kontaktades via mail där de 
informerades om studiens syfte och frågeställning och tillfrågades om de ville delta.  

3.2.4 Intervjupersoner 

Samuel Garlöv – JMWGolin   
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Samuel Garlöv jobbar som Creative Director och partner på byrån JMWGolin i 
Stockholm.  

Niklaz Lönnqvist ‑ Gullers grupp  

Niklaz Lönnqvist jobbar som Digital Art Director på kommunikationsbyrån Gullers 
grupp i Stockholm. 

Johanna Look – Westander  

Johanna Look jobbar som byråchef på PR‑byrån Westander i Stockholm. 

Sarah Larsson Bernhardt och Deeped Niclas Strandh – Social by default 

Sarah Larsson Bernhardt och Deeped Niclas Strandh är experter på sociala medier och 
digitala varumärken. De erbjuder tillsammans föreläsningar, workshops och 
utbildningar samt en podcast om sociala medier och digital marknadsföring. Utöver 
deras samarbete med Social by Default är Sarah även digital PR‑ och social mediastrateg 
på IT‑företaget Knowit och Deeped är Creative Planner på reklambyrån United Power.  

David Orlic – Prime  

David Orlic är vice VD och innovationschef på PR‑byrån Prime i Stockholm och han är 
även ordförande i Sveriges kommunikationsbyråers styrelse, KOMM  

3.2.5 Etik inom forskningsintervjuer 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är informerat samtycke att intervjupersonerna är 
medvetna om syftet med undersökningen, upplägget och att de frivilligt deltar och kan 
dra sig ur när som helst om de skulle vilja. Konfidentialitet betyder att intervjupersonen 
är medveten om vilken information som kommer avslöjas om dem och att de är 
medvetna om att de kan vara anonyma. (Kvale och Brinkmann, 2014) 
Intervjupersonerna blev alla informerade om undersökningens syfte och avsikten med 
intervjuerna innan dessa ägde rum. Samtliga personer blev informerade om att de 
deltog frivilligt i studien och att de hade rätt till anonymitet. Efter att intervjuerna 
transkriberats skickades de utskrivna intervjuerna till deltagarna för att de skulle kunna 
godkänna de som sagts.   

3.2.6 Analysprocess 

Till att börja med transkriberades intervjuerna i sin helhet och därefter sorterades de i 
empirin utifrån de ämnen som användes som struktur för intervjun. Intervjuerna 
tolkades och analyserades tillsammans med relevant teori för att skapa en djupare 
förståelse om ämnet. Som tidigare påpekats (se 1.2) är ”syftesdriven marknadsföring” en 
term som börjats användas i den svenska kommunikationsbranschen på senare år vilket 
gör att det inte finns någon tidigare forskning om den utöver åsikter och artiklar i 
branschmedia. Därför bygger det teoretiska ramverket på akademisk litteratur om 
relaterande marknadsföringsteorier. 
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Till analysen användes en tematisk analysmetod som går ut på att hitta teman i det 
empiriska materialet och tolka detta. Analysen följde strukturen av forskningsfrågorna 
som användes i studien för att kunna besvara syftet. 

3.2.7 Metodkritik 

Det är viktigt att notera att alla intervjupersoner som deltagit i den här studien jobbar 
med marknadsföring på ett eller annat sätt vilket gör att perspektiv saknas från 
konsumenter. Det går att bygga upp sannolika argument om konsumenters åsikter 
utifrån tidigare studier om konsumenter och utifrån erfarenheter från 
intervjupersonerna, men eftersom undersökningarna om konsumenters åsikter kommer 
från sekundärkällor finns det risk för att dessa studier är vinklade. En mer omfattande 
undersökning som även inkluderar konsumenter i empirin hade möjligtvis skapat en 
större helhet. 

Alla intervjupersoner är dessutom verksamma i Stockholm, vilket gör att de åsikter och 
erfarenheter som kommer fram i intervjuerna inte är landsomfattande. Om mer tid hade 
funnits hade det varit intressant att göra intervjuer med personer över hela Sverige.   

Eftersom studien bygger på sex stycken intervjuer där intervjupersonerna har relativt 
homogena åsikter om ämnet så kan det bidra till att resultatet blir snävare än om fler 
intervjuer hade ägt rum. Alla hade dessutom ett intresse för den här typen av 
marknadsföring vilket ledde till att den till stor del ansågs som positiv, någon som varit 
neutral hade möjligtvis haft andra åsikter. 

3.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet och konsistens, och bygger 
på om andra forskare skulle kunna återskapa resultatet vid en annan tidpunkt, med 
andra ord om intervjupersonerna skulle förändra sina svar vid en annan tidpunkt eller 
om de intervjuades av någon annan. Detta kan till exempel bero på om intervjuaren 
ställer ledande frågor. (Kvale och Brinkmann, 2014) Den här studiens reliabilitet ligger i 
dokumenteringen av intervjuerna och tillvägagångssättet. I och med att 
intervjupersonerna har fått läsa och godkänna transkriberingen från deras intervjuer är 
det inte troligt att de skulle ha andra åsikter om intervjun utförts av någon annan. 
Analys och slutsatser från studien är däremot delvis subjektiva eftersom de bygger på 
egna tolkningar av intervjuerna baserat på teorin.   
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4. Empiri 

I följande del beskrivs marknadsföringskampanjer som tas upp i intervjuerna och därefter 
följer svaren från intervjuerna utifrån de teman som utgjorde intervjustrukturen. 

4.1 Marknadsföring som tas upp i intervjuerna 

4.1.1 Pepsis reklamfilm 

I början av april släppte Pepsi en reklamfilm i samarbete med Kendall Jenner, reklamen 
fick snabbt stor spridning med negativa reaktioner på internet och sociala medier vilket 
ledde till att Pepsi drog tillbaka reklamfilmen. Filmen började med att visa Kendall 
Jenner under en modefotografering, hon går senare med i en fredsdemonstration och 
filmen avslutades med att Jenner ger en burk Pepi till en av poliserna medan publiken 
jublar. (Handley, 2017) Kritiken riktades mot att Pepsi försökte utnyttja en 
samhällsfråga för att öka försäljningen och att de förminskade hur viktiga politiska 
protester är utan att egentligen ta ställning själva. En talesperson för Pepsi bad i ett 
uttalande om ursäkt och sa att det inte var meningen att förminska en seriös fråga, de 
försökte sprida ett budskap om enighet, fred och förståelse men de hade missat målet. 
(Shultz, Diaz, 2017) 

4.1.2 DOVE 

Dove är varumärke som haft påverkan på marknadsföringsbranschen och konsumenter 
med deras reklam. Det startade i början av 2000 när en studie från deras PR visade att 
bara 2 procent av kvinnor såg sig själva som vackra. Dove började med att skapa en 
kampanj kallad Real Beauty. De fick kritik för hur de inte var genuina med tanke på att 
deras moderföretag Unilever även ägde andra varumärken som bland annat sålde 
dietprodukter, annan kritik trodde inte att den här typen av reklam kunde göra skillnad 
för hur kvinnor såg på sina kroppar. Reklamen fick även positiv respons då detta ansågs 
vara en viktig fråga att diskutera i samhället. (Bahadur, 2014) 

4.1.3 IKEA:s kampanj Där livet händer 

IKEA:s reklamkampanj Där livet händer vill visa att de förstår sina konsumenters vardag 
och sträva bort från den glättiga reklambilden som finns. Kampanjen återvänder till 
Ingvar Kamprads vision om "En bättre vardag för de många människorna". Enligt IKEA:s 
marknadschef är insikterna hämtade från den kunskap som IKEA har om sina kunder 
och kampanjfilmerna dramatiserar företagets närvaro i konsumenternas vardag. AD:n 
till kampanjen hoppades på att människor skulle bli berörda av kampanjen. I kampanjen 
ingick till exempel reklamfilmen Varannan vecka, vilken berör föräldrar och barn i en 
situation där föräldrarna är separerade. (Thambert 2, 2016).  

4.1.4 Coops kampanj Nya vardagsmaten 

Coops kampanj Nya vardagsmaten grundade sig i en undersökning om hur mycket kött 
Coops medlemmar konsumerar. Undersökningen visade att en av tre medlemmar äter 
kött mer än tre gånger under en arbetsvecka och 46 procent äter aldrig vegetariskt. 
Coops hållbarhetschef uttalade att detta inte är hållbart på sikt och syftet med 
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kampanjen var därför att inspirera människor till att minska köttkonsumtionen. En del 
av kampanjen var en podcast med tio avsnitt med kocken Paul Svensson och gäster. 
(Lundin, 2016) Coop fick hyllningar för kampanjen men blev också kritiserade för att de 
fortsatte sälja kött som vanligt. (Thambert, 2016) 

 

4.2 Syftesdriven marknadsföring idag 

4.2.1 Vad syftesdriven marknadsföring innebär 

Termen ”syftesdriven marknadsföring”, även om den i grunden bygger på samma idé, 
reklam med ett högre syfte än att bara sälja en produkt, hade lite varierande mening hos 
de olika respondenterna i intervjuerna. Samuel gillar att se på syftesdriven 
marknadsföring som problemlösning för konsumenten.  

”[…] jag brukar säga såhär om vi kan göra en kampanj här på byrån som inte bara är 
informativ, att den informerar om en ny produkt eller så det är ju det vanligaste, men att 
den faktiskt också löser ett problem till mottagaren, då får den ett högre syfte. Det kan vara 
en annons för läppstift som samtidigt säger att du är fin eller alltså att man får någonting 
mer än bara information om det är i form av en app eller en interaktiv annonstavla 

utomhus eller en uppfinning som gör dina skor bättre, bara att det är någonting mer än 
bara information och jag gillar när det är problemlösande.”(Samuel) 

Niklaz, Johanna och Sarah menar att det är marknadsföring som kommunicerar syftet 
med verksamheten hos ett företag eller varumärke. 

”Syftesdriven marknadsföring för mig innebär att på något sätt ha ett syfte bakom sin 
verksamhet och med hjälp av marknadsföring bevisa i handling vad det syftet innefattar.” 
(Niklaz) 

”Syftesdriven marknadsföring, eller syftesdriven kommunikation, handlar om att man 
utgår från syftet, alltså varför finns vi och vad vill vi bidra med, och sen kommunicerar man 

med det som utgångspunkt. Man har en agenda som grundar sig i vad man tycker att man 
har för syfte med sin verksamhet.” (Johanna) 

”Alltså det vi ser idag handlar ju om att det är svårt för företag att arbeta med traditionell 
kommunikation, att vi inte är mottagliga för det på samma sätt, vilket innebär att för att 
kunna slå igenom och för att kunna skapa relationer med kunder eller potentiella kunder 
eller samarbetspartners eller vad det nu är så behöver man gå tillbaka och titta på en 
djupare värderingsgrund, alltså vad är vårt existensberättigande, vad är det vi brinner för 
och hur kan vi göra nytta i det stora, alltså i samhället snarare än just den produkt eller 
tjänst vi säljer.” (Sarah) 

David anser att ”syftesdriven marknadsföring” är en problematisk och svårdefinierad 
term som används inom kommunikationsbranschen idag.   

”Jag definierar syftesdriven marknadsföring som en term i kommunikationsbranschens 
diskurs, som ingen riktigt lyckats definiera och som dessutom är ganska problematisk av 
många orsaker. ” (David) 
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Anledningen till att David anser att termen är problematisk beror på att man då utgår 
från att det skulle finnas två typer av kommunikation, en med värderingar och en som är 
objektiv, vilket han inte anser stämma. 

”Det första är ju hela idén om det värderingsdrivna att det skulle finnas någon form av 
dikotomi mellan kommunikation som har värderingar och kommunikation som inte har 
värderingar. […] Vi vill just nu låtsas som att det finns två sorters kommunikation, en som 

är objektiv och tom på värderingar och syften och en som har värderingar och syften, vilket 
såklart är fullständigt trams, allting kommunicerar en värdering. […] Så det är min 
definition av syftesdriven marknadsföring att den enda rimliga definitionen är att det är en 
term som diskuteras i vår bransch och hos dig i din uppsats men att den är, den bär med sig 

massor med föreställningar om saker och ting som inte är korrekta.” (David) 

4.2.2   Vilken utsträckning syftesdriven marknadsföring används idag 

Alla respondenter svarade att de hade sett en ökning av syftesdriven marknadsföring 
inom branschen. Samuel anser att man idag kan se varumärken som hanterar frågor 
som de kanske tidigare fått rådet att ta avstånd från. 

”[…] varumärken börjar ta i frågor som man kanske tidigare fick råden att ”det där ska inte 
ni hålla på med”.  Ta IKEAs den här reklamen Where Life Happens som är just nu, den första 
reklamfilmen som då handlar om skilsmässa, för några år sedan så skulle jag säkert kunna 
tänka mig att man satt i ett styrelserum någonstans och sa såhär ”nej men skilsmässa är 
någonting negativt, det ska inte förknippas med vårt varumärke, om vi pratar om det så 
kommer folk att förknippa IKEA med skilsmässa”, men det säger ju inte filmen utan filmen 

löser ju ett problem och den visar också att IKEA har förståelse för människors olika typer 
av vardagssituationer, men den filmen tror jag inte man skulle ha sett bara för ett par år 
sedan.” (Samuel) 

Niklaz menar att det har skett en ökning eftersom företag har insett att det är det enda 
som når fram till konsumenterna idag. 

”Ja, jag tror att det är den marknadsföring som är det enda som penetrerar bruset idag, 
eller jag tror att man kan göra annan marknadsföring som penetrerar bruset ändå men den 

typen av marknadsföring har ingen effekt i själva köpsituationen. Allt handlar ju om vad du 
tycker, tänker och känner inför varumärket när du står och väljer bland varumärken och då 
måste det finnas en slags grundläggande, vad ska man kalla det, ”reason to exist”, 
varumärkes existensberättigande.” (Niklaz) 

David tror att han kan vara en av anledningarna till att det pratas så mycket om 
syftesdriven marknadsföring idag eftersom han har jobbat med politisk kommunikation 
där tanken är att samhällsutmaningar kan lösas genom att olika sektorer samarbetar. Då 
förtroendet för traditionella institutioner har minskat finns det en förväntan på företag 
och näringsliv att delta i att lösa dessa utmaningar.  

”Angående ordet syftesdriven så tror jag tyvärr att jag är delvis ansvarig för hur vi pratar 
om det här eftersom jag har en bakgrund inom politisk kommunikation och för många år 
sedan föreläste ganska aktivt i vad näringslivet kunde lära av politiken för att 
kommunicera. Där den korta enkla tanken är att vi lever i en komplex verklighet med 
väldigt stora samhällsutmaningar som bara kommer att lösas genom att olika sektorer 

samarbetar, och i en tid då förtroendet för traditionella institutioner, bland annat de 
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politiska, går ner, går förväntan på företag och näringsliv upp, att man ska delta att lösa de 
samhällskriser som man har varit med och ställt till med. Därför så finns det en viktig 

poäng för företag att acceptera att de är samhällsaktörer vare sig de vill det eller inte och 
adressera det ansvaret men också möjligheten som kommer av att vara en samhällsaktör.” 
(David) 

Deeped lyfter också fram behovet som företag kan fylla eftersom politiker och kyrkan, 
som tidigare stod för värderingarna, inte längre har samma influens.   

”Sen finns det också en position att ta, för en av de beslutsatser som man kan göra det är att 
det finns ett underskott av personer som tar vettiga värderingar och vågar stå för dem en 

längre tid, där politikerna idag, istället för strategiskt och visionära, är idag taktiska och 
kyrkan har tappat hela sin influens över människan. Vi har därmed en ganska spretig 
opinionsvärld och värderingskapande värld och därmed har företag helt enkelt den 
möjlighet att göra någonting mer” (Deeped) 

Johanna anser att de länge hade jobbat med den här typen av marknadsföring på 
Westander men att det nu på senare tid har fått etiketten syftesdriven kommunikation. 

”Alltså idag så pratas det ju mycket, mycket mer om det och det har blivit lite som någon 

slags modeord också. Jag kan säga så länge jag har jobbat på Westander så har vi alltid 
ställt de där frågorna, vi vill att fler ska bli aktiva samhällsaktörer eller delta i 
samhällsdebatten och vara aktiva samhällsaktörer och vi har alltid ställt de där frågorna 
[…] Så egentligen allt vi gör för våra uppdragsgivare är syftesdrivet i någon mening men det 
är först på senare tid som vi och andra har satt den etiketten på det. ” (Johanna) 

Trots att det hade blivit ett mer använt uttryck anser Johanna att fler borde ägna sig åt 
den här typen av kommunikation.  

”[…] många fler aktörer borde ägna sig åt syftesdriven kommunikation. Särskilt företag, det 
finns jättemycket som företag har att bidra med till samhällsdebatten men det är ganska få 
företag idag som vågar sticka ut hakan när det gäller samhällsfrågor, man kommunicerar 
gärna kring sina produkter och tjänster och för att addera värde till varumärket så 
kommunicerar man kring det.” (Johanna) 

David poängterar att det fortfarande bara är en liten del av all kommunikation och 
marknadsföring som är syftesdriven.  

“[…] det finns en bild just nu av att all reklam är PK‑reklam och att alla sitter och gör 
syftesdriven marknadsföring, det stämmer inte, det är en promille av den totala 
kommunikationskakan som utgörs av den här sortens kommunikation, och det faktum att 
den angrips är i sig ett tecken på att det finns större agendor som hotas av det här sättet att 
se på det.” (David) 

4.2.3 Millenniegenerationens mottaglighet 

Många av respondenterna ansåg att det var svårt att avgöra generationsskillnader. 

”Jag har lite svårt för hela millennietanken, jag är ibland mer ”millennial” än en del 
”millennials” jag har träffat, i mitt beteende.” (Deeped) 

Samuel och Johanna poängterar att ökningen av den här typen av marknadsföring kan 
bero mer på tiden och samhället vi lever i än generationsskillnader. 
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”Varje vecka kommer det nästan nya undersökningar om vad “millennials” tycker och 
tänker men det som de alla har gemensamt, och jag tror att det gäller inte bara för dem, att 

vi som konsumenter så har vi blivit mer medvetna både för att det har blivit lättare att 
ställa frågor och ställa varumärken till svars för du kan gå in på deras facebooksida och 
fråga ”hur ligger det egentligen till med det här och vad tycker ni om det här” och så kan 
man få svar på det och det kanske man inte gjorde tidigare för då skulle man ringa 
någonstans. Så vår medvetenhet och kunskap har ju ökat och då kan man ju se i alla de här 
undersökningarna att vi tycker att det är viktigare att företag tar ställning i HBTQ‑ frågor 

och klimatkompenserar och det är viktigt för människor för att man ska investera sina 
pengar och sin tid i det här varumärket. Så det skulle jag väl hålla med om, men jag tror att 
det gäller för fler än bara ’millennials’.” (Samuel) 

”Jag vet inte om det handlar om generationer eller om det också handlar om den tiden vi 
lever i, och det kan finnas en kombination, men det är svårt att säga, jag vet inte om man 
kan säga att en generation är på ett visst sätt eller så. Jag tror att det har att göra med tiden 
idag.” (Johanna) 

Johanna menar att alla konsumenter i dagens samhälle vill hitta något som är 
”tyckombart” och att vi gör mycket val med hjärtat och magen istället för huvudet, vilket 
syftesdriven marknadsföring kan hjälpa till med.  

”[…] Det finns så otroligt mycket val man ska göra och vi kan inte fatta alla val med hjärnan, 
med huvudet, utan vi fattar en massa val med magen och hjärtat vare sig vi är medvetna om 
det eller inte. […] Jag brukar tänka att det måste finnas någonting i ett företag som ska vara 

”tyckombart”, det måste finnas någonting där jag kan tycka om, precis som man kan tycka 
om en person. […] Någon som är kompis med alla kanske inte är god vän med någon, 
samma sak är det också med ett företag om alla ska gilla dig och vilja komma och handla 
hos dig så kanske de kommer ibland och sen kanske de går någon annanstans ibland, men 
de blir inte lojala trogna kunder som alltid finns där, utan de kan gå hit ena dan och så går 
de till din konkurrent nästa dag. Man måste hitta det där, det ”tyckombara” och våga odla 
det också.” (Johanna) 

Niklaz och Sarah lyfter fram att millenniegenerationen har en annan uppväxt och ett 
annat filter än tidigare generationer. Niklaz talar om att de filtrerar bort traditionell 
marknadsföring och Sarah talar även om att de är mer medvetna i sina val.  

”Precis, jag tror de till och med kräver den typen av marknadsföring och jag tror att den 

andra typen, vad ska man kalla den, mer sälj‑marknadsföring är man för ”jaded” för att ta 
till sig, man är så van och man är uppväxt med att marknadsföring är överallt vilket gör att 
det är inget man reflekterar över om inte något sticker i ögonen eller om inte något får en 
att känna på det ena eller andra sättet, tror jag.” (Niklaz) 

”Jag tror att de är mer medvetna om de val de gör och jag tror att det blir en viktig aspekt 
när man väljer ett företag eller en produkt. För de är ju uppvuxna med att filtrera reklam på 
ett helt annat sätt en vad vi kanske har varit, vilket innebär att det har en helt annan 
medvetenhet idag som kräver att företagen tar ställning.” (Sarah) 

4.2.4 Internet och sociala medier 

Alla respondenter ansåg att internet och sociala medier har haft påverkan på 
marknadsföringens utveckling och syftesdriven marknadsföring. Niklaz konstaterar att 
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det är en stor del av vår kommunikation och internet tillåter oss att lyssna på massans 
omdöme om varumärken.  

”Eftersom internet och sociala medier är sättet vi kommunicerar med varandra och ett sätt 
som är mycket mer effektivt att kommunicera på så blir det ju det den sorts 
kommunikation som vi har med varandra mer eller mindre, och när det kommer till 
varumärken så möjliggör det att jag kan lita på massans omdöme […]” (Niklaz)  

Samuel poängterar att sociala medier har skapat en större transparens vilket har lett till 
mer kunskap hos konsumenterna och företagen måste berätta hur de driver sin 
verksamhet. 

”Så att sociala medier har ju gjort att det har blivit en större transparens, vilket har lett till 
att företag har blivit bättre på att berätta vad de gör, vissa företag har tvingats bli bättre på 
att göra det de gör och vi som konsumenter har fått mer kunskap och mer information.” 
(Samuel) 

Johanna tror att det har suddat ut gränserna mellan personer och företag vilket gör att 
företagen måste bli mer personliga.  

”Jag tror att det är jätteviktigt, såklart, och det gör också såhär att på sätt och vis i och med 
att alla kan publicera sig eller delta i sociala medier så kanske också gränserna mellan vad 
som är en person och vad som är ett företag i någon mån suddas ut. Företag behöver vara 
mer personliga för att vi ska vilja och orka lyssna, vi går inte med på att det finns en väldigt 

formell och tydlig barriär utan vi vill att företagen också ska vara personliga och då måste 
man ju visa mer av sig och vad man tycker och vad man står för.”  (Johanna)  

Deeped anser att sociala medier har en central roll eftersom det möjliggör för 
varumärken och företag att prata om sina värderingar, vilket också betyder att de måste 
vara konsekventa i deras budskap.  

”Ja den har ju en central roll därför att du måste ha en möjlighet att hela tiden publicera 

innehåll för att kunna göra en sådan här sak, du kan inte göra en ”one‑off”, förut har vi haft 
en CSR‑situation där man har gjort en CSR kampanj och sen hoppats att folk kommer ihåg 
det, medan vi hela tiden idag kan prata om det, vi kan prata om det goda vi gör vi kan prata 
om vad vi hakar på och vad vi har för värderingar och sådana saker, samtidigt som vi också 
säljer, gör erbjudanden, annonserar och så, det sker parallellt och seriellt varje dag istället 
för bara en gång.”(Deeped) 

Sarah menar även att det handlar om individer som bygger upp sina egna varumärken 
på sociala medier och då delar de hellre företags värderingar som de står bakom då det 
är mer intressant än att dela en produkt.  

”Här behöver vi också se till beteenden hos de enskilda individerna, vad är det egentligen vi 
är intresserade av att bjuda in, vad är vi intresserade av att dela vidare och sådär. Det 

handlar ju om saker som bygger våra egna varumärken, att dela vidare produkter är inte 
speciellt intressant men att dela vidare ett företags värderingar som man kan stå bakom är 
mycket intressantare, eftersom sociala medier har den här kommunikativa 
delningsuppbyggnaden så blir det jätteviktigt. ” (Sarah) 
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David pratar om att digitaliseringen har skapat ett fragmenterat medielandskap som har 
fört med sig att ett behov av att diskutera frågor som fångar engagemang hos 
konsumenten för att man ska nå ut.  

”Jag tror att det är allt fler som på ett rationellt plan ser effekten av det här eftersom 
distributionen av kommersiella budskap kraftigt har förändrats, där man traditionellt sett 
har förlitat sig på att distribuera sin marknadsföring i linjära kanaler med hög räckvidd, ser 

vi idag ett fragmentiserat, eller fragmenterat medielandskap där alla annonsörer har blivit 
beroende av någon form av organisk räckvidd eller engagemangsdriven distribution, det 
betyder inte att man inte betalar mediepengar för att nå ut, man måste betala mer än 
tidigare för att nå ut, det betyder bara att man skiftar sina investeringar från ofta linjära 
kanaler till mer digitala, också för att det är mycket lättare att nå de personer som man vill 

nå. Men för att få den utväxlingen som man behöver i kommunikation så måste man säkra 
någon form av engagemang hos mottagaren och det engagemanget går ju ofta att koppla 
upp sig på genom att adressera en samhällsfråga, något som personerna man pratar med 
tycker är viktigt, och sen kan man göra det på ett trovärdigt sätt och ett respektfullt sätt 
och så kan man göra det på ett exploaterande approprierande sätt, och det har att göra med 
ambitionen och hantverket och kunskapen hos den som kommunicerar. ” (David) 

4.2.5 Varför företag använder syftesdriven marknadsföring 

Syftet med den här typen marknadsföring var enligt respondenterna en blandning 
mellan att företag ville vara samhällsaktörer och delta i samhällets utveckling samtidigt 
som de också ser den affärsmässiga fördelen. Samuel tror att det handlar om att vilja 
göra gott samtidigt som det fortfarande handlar om att sälja en produkt eller tjänst. 

”Jag tror att det handlar om någon mänsklig grej att alla vill väl göra gott, göra bra saker, 
tror jag, jag hoppas att det är så i alla fall. Sen så ska man ju inte sticka under stolen med att 
det handlar om reklam och marknadsföring och vi ska sälja soffor, skruvar, läsk, chips och 
allt vad det är, men jag ser ju ingenting hemskt i det, det är ju det jag tycker är kul. Men jag 
tror att man vill göra kommunikation som berör och då behöver man ge den ett högre syfte 

än att bara säga ”det här kaffet kostar tio kronor mellan de här datumen”, vi bombarderas 
ju av tusentals sådana budskap till och från jobb och skola och för att stå ut då så måste 
man ju göra något annat och då har det här blivit en sådan väg att gå.”(Samuel) 

Johanna tror att det handlar om att skapa något som är äkta då det leder till mer lojalitet 
hos konsumenter och medarbetare. 

”Därför att vi vill ha någonting som är äkta och riktigt och vi nöjer oss inte med mindre och 
då tror jag att man kan ju bygga en mycket starkare lojalitet hos sina målgrupper genom att 

använda syftesdriven kommunikation för det talar till magen och hjärtat och vi tycker att 
det här känns bra, de här tycker som jag tycker, jag ställer upp på det här. Då är jag beredd 
till ganska mycket, jag är beredd att ge mina pengar för deras varor och kanske betala lite 
extra för att jag vet att jag också får bra kvalitet och någonting som jag sympatiserar med, 
jag blir en lojal medarbetare för att det känns som att det jag gör bidrar till någonting 

högre, jag jobbar inte bara för min lön eller jobbar för den här avdelningen för jag tycker 
om mina kollegor utan jag är också med och bidrar till någonting som är mycket större än 
så.” (Johanna) 

Niklaz anser också att det handlar om att skapa ett värde för konsumenter och påpekar 
att det går emot den tidigare materialism som marknadsföringsbranschen har haft. 
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”Det är att skapa något slags värde. För det en produkt och ett företag ska göra är ju att 
skapa ett värde för konsumenter eller samhälle, och det som har varit 

marknadsföringsbranschens ”devils advocate”, eller motsägelse, har ju varit att försöka 
lura konsumenter till att köpa produkter eller varumärken även fast man kanske inte 
behöver den produkten eller varumärket. Det har handlat om någon slags materialism som 
förvinner mer eller mindre i och med att man har ett godhjärtat eller nobelt syfte med det 
man gör med själva produkten eller med marknadsföringen, eller som samhällsaktör som 
varumärke då.” (Niklaz) 

4.2.6 Marknadsföringens ansvar 

Respondenterna blev tillfrågade om de ansåg att marknadsföring egentligen hade något 
ansvar i samhället, vilket det rådde lite olika åsikter om. Samuel, Johanna och David 
anser att marknadsföring har ett stort ansvar. Samuel uttrycker att marknadsföringen 
har ett ansvar att ge en rättvis bild av samhället eftersom det är en så pass stor del av 
samhället. 

”Ett stort ansvar eftersom det syns överallt och läggs så mycket pengar på det så ett 
jättestort ansvar, tycker jag, att spegla det samhälle som vi lever i, jag tycker mer om man 

ger en rättvis bild istället för att man förskönar någonting eller att man bara visar en typ av 
människor.” (Samuel) 

Johanna belyser att det är viktigt att tänka på vad man kommunicerar och tänka på vad 
konsekvenserna blir.  

”Jag tycker marknadsföring har jättestort ansvar, och jag tycker att man ska tänka efter när 
man kommunicerar, eller man ska tänka efter före. Det finns ju jättemycket roliga saker 
man kan göra, men man kanske inte ska göra allt, man måste fundera över hur det landar.” 
(Johanna) 

Johanna menar också att det är viktigt att företag som samhällsaktörer delar med sig av 
den kunskap de har. 

”Man har massor att bidra med till samhället i form av perspektiv, kompetens, man betalar 
skatt, människor utvecklas och utbildas inom företag, så företag är superviktiga och 
lönsamma företag är superviktiga så man ska inte skämmas på något vis för sin 
verksamhet, utan tvärtom, använd kunskapen och perspektiven som ni har som kanske fler 

skulle behöva få ta del av för att kunna påverka politiska beslut eller bara upplysa eller 
informera.  Jag tänker såhär, om man har en massa kunskap i ett företag då är det nästan 
taskigt att inte dela med sig av det.” (Johanna) 

David anser att det finns ett stort ansvar men han invänder mot att det finns tydliga 
goda värderingar som ska spridas då det är för komplext för att definiera som gott och 
ont.  

”Ja, marknadsföring har ett enormt ansvar precis som alla sektorer, företag eller 
organisationer och människor har ett enormt ansvar. Alla har ett enormt ansvar. Det börjar 
med medvetenheten om det ansvaret och sen fortsätter det med att man agerar på det. Sen 
så vänder jag mig mot den här idén om att det finns goda värderingar som ska spridas, jag 
tycker att man ska vara väldigt försiktig i hur vi pratar om gott och ont och ljust och mörkt 

för att det är långt ifrån självklart vad som är vad och dessutom mycket mer komplext. 
”(David) 
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Niklaz menar att marknadsföring i sig i dagens läge inte har något ansvar då det är en 
tjänst som till grunden går ut på att hjälpa varumärken att tjäna pengar, han anser dock 
att man kan ge marknadsföring ett högre ansvar, vilket många också gör idag, men att 
det då är självpåtaget ansvar.  

”Det har ju inget, alltså man kan ju ge det ett ansvar men dess funktion i sig har ju inget 
större ansvar egentligen i och med att det är en konsultbaserad tjänst som går ut på att 
hjälpa varumärken tjäna mer pengar. Så det ansvaret som man börjar sätta på 
marknadsföringen nu är ju egentligen ett egenkomponerat ansvar. […] det är ju också, 
tycker jag, en fråga till nationsstyren att faktiskt kanske diktera ett ansvar för 
marknadsföringsbranschen på ett mer tydligt sätt en vad som har varit.” (Niklaz) 

4.2.7 Sammanfattning av syftesdriven marknadsföring idag 

Merparten av intervjupersonerna anser att syftesdriven marknadsföring är 
marknadsföring som handlar om att kommunicera ett varumärkes existensberättigande, 
med andra ord att kommunicera syftet med verksamheten (se 4.2.1). 

Användningen av syftesdriven marknadsföring som term och i praktiken har enligt 
respondenterna ökat. Trots att man kan se en ökning av syftesdriven marknadsföring är 
det fortfarande en minoritet inom all marknadsföring och PR som skapas idag (se 4.2.2). 

Anledningen till att det har ökat kan vara för att fler ser att det är ett effektivt sätt för att 
nå ut till konsumenterna (se 4.2.2), detta kan bero på att millenniegenerationen är mer 
medvetna i sina val och filtrerar bort traditionell reklam (se 4.2.3) det kan även bero på 
tiden och samhället vi lever i där alla konsumenter har blivit mer medvetna, i och med 
att internet och sociala medier har skapat en större transparens (se 4.2.4).  Internet och 
sociala medier har också gjort det enklare för företagen att dela sina värderingar. (se 
4.2.4) Det finns dessutom ett tomrum som företag kan fylla för att sprida värderingar, då 
traditionella institutioner inte längre har samma förtroende. (se 4.2.2) 

En annan anledning till att företag vill använda sig av syftesdriven marknadsföring kan 
vara att de vill delta som samhällsaktörer och skapa något som är äkta och som har ett 
värde för konsumenterna, både för att göra gott men också för att skapa lojalitet till 
varumärket. (se 4.2.5) 

Marknadsföringen och de som skapar den kan enligt respondenterna hållas ansvarig för 
de budskap som sänds ut i samhället och vilka konsekvenser den för med sig. Däremot 
finns det ingen marknadsföringslag som definierar vilket ansvar den har och vilka 
budskap som räknas som ”bra” är för komplext för att definiera. (se 4.2.6) 

 

4.3 Möjligheter med syftesdriven marknadsföring 

4.3.1 Samhällsskillnad genom marknadsföring 

På frågan om marknadsföring kan göra skillnad i samhället genom marknadsföring var 
konsensus ja. Johanna anser att det är ett bra sätt att göra skillnad på och poängterar 
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också undersökningen från Sveriges Annonsörer och Sifo (se 2.4) som visar på att det 
finns ett intresse hos konsumenterna för företag som tar ställning.  

”Ja det tror jag absolut att man kan, och jag tror att det är ett bra sätt också. Om man tänker 
att, alltså det vi jobbar med här då är det inte reklamfilmer eller annonser och så utan det 
är annan typ av kommunikation, det kan vara kampanjer i sociala medier, det kan vara 
debattartiklar, pressmeddelanden, nya rapporter, att man använder statistikunderlag och 
så, alltså PR i en bred bemärkelse. […] det finns ju ett jättestort utrymme för dem företag 

som vill delta i samhällsdebatten så finns det ett stort intresse från människor, en stor 
liksom önskan om att vi vill att ni ska ta ställning, vi vill att ni ska vara med här och bidra. 
Och företag har jättemycket kunskap och kompetens som det är viktigt att samhället får ta 
del av, så att politiker kan fatta bättre beslut, konsumenter kan bli mer upplysta eller vad 
det nu kan vara.” (Johanna) 

Sarah belyser att det går så länge företaget jobbar långsiktigt och trovärdigt. 

”Om de gör det strategiskt och långsiktigt och bygger den storyn på ett trovärdigt sätt där 
de är transparenta så ja. Och de ser vi ju de företag som lyckas, de företag som inte gör det, 

de försöker klistra på en syftesdriven marknadsföringskampanj eller något likande slår 
oftast tillbaka ganska hårt för här har ju vi som konsumenter också insett att vi har ju en 
helt annan konsumentmakt att påverka så att man kan liksom inte längre påstå att man gör 
bra saker om man inte visar det hela vägen tillbaka.” (Sarah) 

Samuel menar på att det går att göra skillnad eftersom att marknadsföring är som vilken 
annan kommunikation som helst och att det finns exempel på företag, som Tesla, vilka 
gör det på ett bra sätt.  

”Ja, eftersom det är ju som vilken annan kommunikation som helst, jag menar politiker 
marknadsför sina frågor genom kampanjer, icke‑intresseorganisationer gör det också, ja 
men ta nu till exempel efter att Donald Trump blev president och att han nu ska skriva bort 
USA från det här globala klimatavtalet så ser man ju att det är varumärken för företag som 

säger såhär ”nej men vi kommer fullfölja vår plikt”. Ta Tesla till exempel och hur de 
kommunicerar kring miljö och hållbarhet och sånt där, så att företag har ju jättemycket 
makt att kunna påverka och göra skillnad. […] Så jag tror verkligen att man kan göra det 
och det ser man ju att man kan påverka genom reklam och marknadsföring. Förändra 
beteenden, förhoppningsvis till det bättre.” (Samuel) 

David och Deeped talar också om Tesla som ett exempel på ett företag som lyckas 
påverka med sin kommunikation. 

”Men om vi tar vår tids riktigt framgångsrika företag, om vi tar det här århundradets riktigt 
framgångsrika företag Tesla […] det ett väldigt tydligt exempel på ett företag som är i 
högsta grad syftesdrivet eftersom de vill leda övergången från ett fossildrivet samhälle till 
ett fossilfritt samhälle, och de använder bilen som en motor i den förändringen, men de är 
inte ett bilföretag de är ett energiföretag, deras produkt är fabriker, fabriker som kan 
tillverka saker med solenergi och i andra hand batterier som kan lagra solenergi, men det 

är ju det som man bygger fabriker av. Men Tesla gör ju ingen syftesdriven marknadsföring, 
de gör ju ingen marknadsföring över huvud taget förom du gör det här rätt så 
kommuniceras det med din produkt, ditt ledarskap, och de tjänster du skapar kring 
produkten, och det är därför det är så svårt att uppnå det här för det kräver så mycket av 
organisationer att uppnå det här.” (David) 
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”Det är intressanta är att Tesla de är inte såhär att ”åh vi är så tekniskt bra och unika” utan 
Musk ska rädda världen och det är därför han bygger en bil, inte för att han ska bygga en bil 
utan för att han ska rädda världen […]” (Deeped)  

David motsäger sig däremot ordet marknadsföring i den här situationen då det anspelar 
på att man approprierar samhällsfrågor i sin externa kommunikation. David anser att 
syftesdriven kommunikation är en bättre term att använda då den innefattar all 
kommunikation som ett företag gör.  

”Men det andra jag stör mig på, utöver syftesdriven, är ordet marknadsföring, det är där 
hela problematiken börjar och slutar, idén om att driva samhällsfrågor i sin externa 
kommunikation, det gränsar till appropriering, man approprierar en kamp eller en politisk 
agenda, för att sälja en vara. […] För syftesdriven marknadsföring har ju precis den rollen, 

medan kommunikation är mycket, mycket bredare en marknadsföring och inbegriper 
intern och extern kommunikation, vilken roll man har i sitt lokalsamhälle, vilken roll man 
har i världen, hur ens produkt‑ och tjänsteutveckling ser ut för att leverera på det, hur det 
ser ut i styrelse och ledningsgrupp och hur ägarskapet har en långsiktighet, hur man 
arbetar med hållbarhet och hur man arbetar med innovationsarbete, hur man behandlar 
sina medarbetare och anställda och vilka frågor man driver på riktigt.” (David) 

David talar också om att syftesdriven marknadsföring någonstans grundar sig i Porters 
shared value modell (se 2.7), om man i teorin lyckas med denna kan man enligt David 
göra bra syftesdriven marknadsföring, däremot saknas den kunskapen hos många 
byråer idag.  

”Men om man tar syftesdriven marknadsföring och så backar man den hela vägen så landar 
man ganska fort i Porters shared value modell, [….] någon form av delad värde modell som 
har en tydlig idé om vilket avtryck man gör och vilka samhällsutmaningar man deltar i att 
lösa och hur det är ens affärsmodell och hur man tjänar pengar på det, och om man gör det 
rätt, ja då kan man ju kommunicera hur bra syftesdriven marknadsföring som helst, 

dilemmat är ju att kommunikationskonsulter har ju sällan varken kunskap eller mandat om 
sådana här frågor. […] det är stor skillnad mellan reklam och PR, för att reklambyråer och 
reklammakare, de är skolade i att genom kreativ höjd påverka beteendet hos en målgrupp 
och förändra det beteendet, en attityd eller ett beteende, medan människor som har en 
relationsbakgrund, tänker i stakeholder form och analyserar implikationerna i många olika 
målgrupper, i många olika sektorer, vilket är mycket mer komplext […] Dilemmat idag är ju 

att allt smälter samman i ett nytt medielandskap […] reklam bygger relationer över 
stakeholders och saker som du gör som interna policys blir din externa kommunikation. 
Det här ställer ju enormt höga krav på kommunikationsbyråer idag att lyckas kombinera 
den kreativa spetsen i ett reklamkoncept med den komplexa förståelsen för en 
stakeholder‑modell. De som lyckas med det lyckas också göra intressanta saker som vissa 
kan kalla syftesdriven marknadsföring.” (David) 

Även Johanna anser att det behövs mer kunskap om det här och att syftesdriven 
marknadsföring just nu är mer experimenterande för att se vad som fungerar. 

”[…] syftesdriven kommunikation känns som att det är någon slags, nu är det lite 
experimentverkstad, man testar såhär vad kan vi göra, kan vi göra såhär, och då blir det 
jättetydligt när det inte funkar.” (Johanna) 
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4.3.2 Lönsamhet och starkare varumärke 

Johanna tar upp sju skäl för att företag ska delta i samhällsdebatten som Westander har 
tagit fram. Dessa visar bland annat på att det kan stärka varumärket, leda till innovation 
och skapa bättre kundrelationer.   

”Här har vi sju skäl att delta i samhällsdebatten som handlar om varför företag ska delta. 
Två tips handlar om samhällsnytta, politiska beslutsunderlag, ökat samhällsengagemang, 

och sen också affärsnytta, det stärker varumärket, det stärker företagskulturen, det 
fördjupar kundrelationer, det här som jag pratade om att man gärna premierar ett företag 
som man känner att de står för någonting som jag gillar. De kan även skapa nya 
affärsmöjligheter genom att man kommer på att här finns det ju ett behov och vi kan 
utveckla en tjänst för att möta det behovet och så plötsligt har man hittat en ny affärsgren 

och sen att man blir mer attraktiv som arbetsgivare, vi vill ju jobba på företag som vi 
känner står för någonting bra och positivt.” (Johanna) 

Samuel tror att syftesdriven marknadsföring är mer lönsam i längden då konsumenter 
uppskattar varumärken som de anser gör gott.  

”Ja, för att jag tror faktiskt att det är frågor och kommunikation som fler kommer ta till sig 
och engagera sig i så att det kommer att löna sig i slutändan att du får tillbaks mer än vad 
du investerar i den här kampanjen eller att det hjälper till att stärka varumärket, det 

kanske är så att det kanske i första hand så handlar det om att vi ska stärka vårt varumärke 
i den här frågan, vi kanske inte hade en ny produkt just nu. Men jag tror att vi gillar de som 
gör gott och de som underhåller oss och de som löser våra problem framför de som stör oss 
och är tråkiga och onda.” (Samuel) 

David menar att syftesdriven kommunikation nästan är ett måste för att företag ska 
kunna existera idag och vara lönsamt.  

”[…] syftesdriven kommunikation, om vi vill hålla fast vid ordet syftesdrivet det är ju ett 

absolut måste för att driva ett företag över huvud taget idag. Man kan inte driva ett lönsamt 
bolag utan att ha en tydlig uppfattning om din position din roll i världen.” (David) 

4.3.3 Lyckad syftesdriven marknadsföring 

Det finns många aspekter som påverkar om ett företag lyckas med syftesdriven 
marknadsföring. Johanna menar på att det handlar om ett långsiktigt arbete och 
kommunikation som inte bara syns i en enstaka kampanj.  

”[…] många av de uppdragsgivare som vi jobbar med, de jobbar ju med syftesdriven 
kommunikation hela tiden, det är bara att det är inte intensifierat i en kampanj utan de 
jobbar typ löpande med att dela med sig av sina erfarenheter och sina budskap, vad de 
tycker, vad de vill, de driver sina agendor hela tiden men det går inte att se det som att ”ja 
det var den där kampanjen som var så stor”, utan det är ett långsiktigt arbete som man får 
jobba med länge.” (Johanna) 

Samuel menar att det är viktigt att det finns en logisk koppling mellan företaget och 
värderingen. Niklaz påpekar att det kan ligga långt ifrån produkten så länge det ligger 
nära grundverksamheten. 

”Först och främst så ska det ligga nära produkten som man ska sälja eller 

varumärkesvärdena, det är jätteviktigt, om vi tar då det här IKEA exemplet, det blir ju 
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faktiskt inte konstigt att IKEA adresserar skilsmässa eftersom man hamnar då i en situation 
där man måste köpa nya möbler om man separerar så det blir inte så konstigt att de 

adresserar den frågan, så det blir på något sätt också trovärdigt med frågor som ligger nära 
varumärket. Jag tror att det är den första punkten att det inte får ligga för långt ifrån det 
man faktiskt håller på med, man kan heller inte engagera sig i alla frågor utan man 
engagerar sig i den frågan som ligger nära det man faktiskt håller på med och då kan man 
göra skillnad också.” (Samuel) 

”Det som är intressant med det är ju att idag tycker jag att det kan ligga precis hur långt 
ifrån ens egen produkt eller produktion som helst men däremot måste det ligga nära ens 
syfte som organisation och verksamhet, vad är ditt ”reason to exist”” (Niklaz) 

Sarah och Deeped anser också att det måste vara grundat i den egna verksamheten.  

”Alltså man måste, dels varje gång man gör en sådan här så måste man någonstans gå 

tillbaka till rötterna på företaget alltså vad har vi för värdegrund vi står på så att alla är 
medvetna om det, kan vi driva den här storyn och vara trovärdiga och sen behöva scenario 
planera runt det, och här har vi också sett de företag där man försöker driva vissa sådana 
berättelser när man gör samarbeten och så, man behöver göra mycket grundligare 
research kring de influncers man samarbetar med, vad har de för värderingar, vad har de 
gjort tidigare, just för att det ska bli vattentätt hela vägen. Sen tror jag att man behöver se 

att det är ett långsiktigt arbete, man kan inte göra väldigt mycket på en gång för då blir det 
inte trovärdigt. Utan man måste succesivt bygga upp det och då förändra hela perceptionen 
av varumärket för att kunna lyckas.” (Sarah)  

David tar upp Dove som ett exempel på ett företag som har lyckats med syftesdriven 
marknadsföring eftersom de har jobbat med det långsiktigt. 

”Dove är ett jättebra exempel på några som faktiskt lyckades med det här för att de började 
i rätt ände, de har gjort det här långsiktigt, sedan 2003 så det är inget som de liksom har 

kommit på i en handvändning, de verkar i en bransch och en sektor som historiskt sätt och 
än idag får kvinnor att må dåligt, vilket gör att det finns en relevans, de har en fond som är 
separerad från deras bolag som de avsätter pengar till där de gör skolbesök och gör andra 
undervisningsaktiviteter, så du kommer tillbaks till det här relevans och trovärdighet och 
relevans och trovärdighet.” (David) 

David tror däremot att det behövs mer kunskap än det som finns inom branschen idag 
för att man faktiskt ska lyckas med den här typen av kommunikation. För att lyckas 
krävs det att man gör saker som är relevanta och trovärdiga, han tar även upp att 
hantverk är viktigt för att marknadsföringen ska lyckas.  

”Det som krävs för att man ska lyckas är en mycket bredare kunskap inom kommunikation 

än det som finns idag på någon enskild byrå. Jag tror att man behöver hitta ett sätt att 
koppla samman kompetens inom reklam, PR och samhällsfrågor och innovation för att 
genom mer innovativa samarbeten, både internt på en byrå och mycket närmare 
samarbeten med kund, faktiskt börja i rätt ände och göra saker som är både trovärdiga och 
relevanta.” (David) 

”Ja men det handlar ju mycket om hantverk också, hur man gör. Relevans, trovärdighet, 
hantverk.” (David) 
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4.3.4 Sammanfattning Möjligheter 

Enligt respondenterna finns det ett intresse från konsumenter för företag att jobba med 
syftesdriven marknadsföring (se 4.3.1 och 4.3.2) Med hjälp av syftesdriven 
marknadsföring kan man enligt respondenterna öka lönsamheten och stärka ett 
varumärke eftersom konsumenter och medarbetare väljer varumärken som har samma 
värderingar som de själva och eftersom företag kan hitta nya affärsmöjligheter genom 
att delta i debatter i samhället. (se 4.3.1 och 4.3.2) 

Det går att göra skillnad i samhället genom syftesdriven marknadsföring eftersom 
företag är samhällsaktörer och eftersom det är kommunikation som vilken annan 
kommunikation som helst. (se 4.3.1) 

För att man ska lyckas med någon av de möjligheterna som finns måste man dock göra 
syftesdriven marknadsföring på rätt sätt, vilket enligt respondenterna innebär att man 
jobbar långsiktigt med frågor som är grundade i den egna verksamheten och det arbete 
som företaget själva gör, det handlar då inte bara om marknadsföring utan all 
kommunikation och alla handlingar som företaget gör. (Se 4.3.1 och 4.3.3) 

 

4.4 Risker med syftesdriven marknadsföring 

4.4.1 Vanliga misstag 

De vanligaste misstagen som togs upp under intervjuerna var att vissa företag försöker 
haka på en trend utan grund eller att de försöker använda sig av något som låg för långt 
bort från kärnverksamheten. Samuel menar att man måste ha insikt i samhällsdebatten 
och frågan man väljer att använda.  

”Ja, vad man ska undvika, man kanske måste ha fingertoppskänsla och där också någon 
form av insikt, ta den här Pepsifilmen till exempel, den visar ju lite brist på 

fingertoppskänsla för debatten och för hur folk tycker och tänker i samhället, på vilken nivå 
av upprördhet ens målgrupp ligger och sen insikt i att ”okej vi gör läsk, det löser ingen 
världsfred”. Man måste ha lite fingertoppskänsla för frågor som man ger sig in i, det kanske 
var såhär att det här är frågor som engagerar vår målgrupp jättemycket, men det kanske 
ligger väldigt långt ifrån vår produkt och det vi faktiskt gör.” (Samuel)  

Deeped tar upp alternativet att det finns en koppling till ägaren på företaget och dennes 
värderingar, men för att det ska fungera måste ägaren vara starkt kopplad till 
varumärket. 

”[…] alternativt en sak att man har en stark ägare en person som definierar, alltså som själv 
brinner järnet för detta, men då blir det ju hans hjärtefråga som liksom ”ja jag tjänar pengar 
på lampor, vi har jättefina lampor men jag jobbar för att rädda Östersjön” eller något 

sådant där, då blir det ju så att det kopplas men kopplingen blir inte till produkten utan till 
personen. Där har vi sett flera fall där det funkar men där som sagt varumärket behöver 
samtidigt då vara väldigt starkt förknippat med den personen för att varumärket ska 
finnas, annars är det ju bara en person som bygger sitt egna syftesdrivan varumärke.”  
(Deeped) 
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Under samtalet om marknadsföringens ansvar talade Johanna också om att man måste 
vara medveten om hur omvärlden ser ut för att budskapet inte ska landa fel. 

”[…] Och då måste man ju också ha en känsla för hur ser omvärlden ut, inte bara tänka 
inifrån vårt perspektiv. […] man måste ha bra koll på omvärlden för att förstå hur kommer 
det här att landa hos andra. Det kanske är självklart för oss men det kanske inte är det 
därute och då måste vi vara beredda på att kunna justera, inte kanske vad man tycker men 
hur man kommunicerar det.” (Johanna) 

Niklaz menar också att företag som bara försöker använda sig av olika samhällsfrågor i 
marknadsföringen, som man egentligen inte har grund för, ofta misslyckas.  

”Nu är det ett slags kapprace om vilka som gör det bäst och vi har några sådana här extremt 
intressanta exempel på hur man kan göra det väldigt dåligt, till exempel häromveckan med 
Pepsi. Man försöker gå från någon slags ’greenwashing’ där allt handlar om att försöka ta 
smulorna av det man gör som faktiskt är hållbart i produkter […] det jag tycker är väldigt 
intressant nu är att det har blivit lite ’PK washing’ också där det handlar om att ligga rätt i 

tiden med åsikter och ideal och sådana saker men där man på något sätt inte har grunden 
för att driva den frågan oftast, och nu så är det en ny typ av trend att, vad säger man 
’movementwashing’, jag har inte ett bra ord på det men typ som Pepsi då som försöker 
kapitalisera marknadsföringsmässigt på att det är någon slags revolttrend och energi i hela 
världen och då försöka bli en del […] den här typen av individer som faktiskt slåss och står 
för något, det handlar om att på det ena eller andra sättet förändra världen men där man 

endast försöker rida på den vågen istället för att faktiskt ta en ställning och göra det på 
riktigt vilket kan slå helt bakut idag i och med att vi är som en kollektiv hjärna i hur vi 
tycker och tänker där vi hjälper varandra att förstå vad som är bra och dåligt.” (Niklaz) 

4.4.2 Utnyttjande av samhällsfrågor 

Angående den kritiken om att företag bara använder samhällsfrågor för att tjäna pengar 
poängterar Johanna att pengar behövs för att företaget ska överleva men att 
konsummeter också är bra på att genomskåda om budskapet inte är äkta.   

”Ja och jag tänker såhär att ett företag måste tjäna pengar för att kunna finnas, jag tror att 
konsumenter är också väldigt duktiga på att se när det är äkta och när det inte är det och 
det är då man blir ifrågasatt.” (Johanna) 

Johanna menar att pengar därför inte kan vara syftet med marknadsföringen eller 
företaget i syftesdriven kommunikation, men det är ett medel för att nå sitt mål och ett 
krav för företagets existens.  

”Jag tror att, det här med att tjäna pengar, det är ju ett medel för att nå sitt mål. Om man 
tänker varför är det så viktigt, varför är det så viktigt och varför är det så viktigt, det där 
man kommer fram till på tredje raden där kan ju aldrig vara ’för vi ska tjäna pengar’ eller 

’för att våra aktieägare ska bli nöjda’ utan det är någonting annat. Men däremot så är det ju 
bara toppen om man tjänar pengar och om aktieägarna blir nöjda på vägen dit, för annars 
kommer ni inte att finnas och då kommer ni inte kunna uppfylla det här som ni vill, som är 
målet, då får man börja säga upp folk och börja stänga butiker och man kanske går i 
konkurs till sist och då finns det ju ingen chans att man kan vara med och rädda världen 
eller vad man har som syfte.”(Johanna) 
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Samuel tror att den här kritiken rör de företag som försöker använda frågor som ligger 
för långt bort från deras verksamhet, han anser också att det kanske ändå är bättre om 
företaget försöker göra något positivt, trots att de tjänar pengar på det.  

”Ja men då tror jag att den kritiken görs mot de företag som gör saker som ligger alldeles 
för långt ifrån deras egen verksamhet, tror jag. Sen är det såhär ja men om de väljer att nu 
göra den här gärningen, det är ju bra att de gör det, jag kan tycka att det är ju bättre än att 

de skulle göra ytterligare en sexistisk bikiniannons om de nu väljer att plantera en massa 
träd i Uganda istället vad är förlusten i det? De skulle ändå göra marknadsföring, men jag 
tror att de som får kritik engagerar sig nog och försöker rida på frågor som ligger lite väl 
långt från deras verksamhet, är var jag tror.” (Samuel) 

Återigen argumenterar David för att om man bara använder syftesdriven 
marknadsföring så approprierar man frågor i sin externa kommunikation, vilket är svårt 
att komma undan med.  

”Det är väl klart att folk blir förbannade på det, jag menar om du kollar på Pepsifilmen som 
kom för ett tag sedan […] så är det ju väldigt tydlig att man approprierar någon typ av 
rörelse i syfte att sälja en vara och ställa varan i centrum, och det är för att det är 
syftesdriven marknadsföring och inte syftesdriven kommunikation.” (David) 

För att undvika detta måste man enligt David jobba med syftesdriven kommunikation 
och bottna budskapet i sin egna organisation.  

”Alltså syftesdriven kommunikation för mig är att driva en större samhällsfråga, det finns 
de som lyckas göra det relevant och trovärdigt och det finns de som säljer mer, de lyckas 
attrahera bättre talang från skolorna och de lyckas attrahera bättre kompetens till sitt 
ledarskap och sina styrelserum, de lyckas få bättre mediarelationer och en mycket större 
utväxling, och de lyckas dessutom skapa en kultur där bättre produkter och tjänster 

kommer fram för att man vet varför man gör det man gör. Och sen finns det dem som inte 
lyckas bottna det här i sin egen organisation, som helst ser det här som ett sätt att 
distribuera kommersiella budskap i ett nytt medielandskap, och de slits i stycken av vilda 
hästar.” (David)  

4.4.3 Opposition från konsumenter 

Eftersom värderingar genererar åsikter är det troligt att ett företag som använder 
syftesdriven kommunikation och marknadsföring kommer att möta opposition. Alla 
respondenter ansåg att det här inte behövde ses som något dåligt och istället för att 
försöka undvika den skulle man förbereda sig på att hantera den. Samuel anser att man 
som kommunikatör bör vilja att folk ska ha åsikter om det man gör.  

”Ja men sen känner jag ju också såhär att kritik är ju bra och som kommunikatör så vore 
det nästan det värsta som kan hända är att ingen tycker och tänker någonting om det man 
gör. Kritik kommer alltid komma, oavsett vad man gör så kommer det alltid vara någon 
som är missnöjd som tycker att de borde gjort på ett annat sätt eller de borde ha stöttat 

dem här istället eller så, men det är ju bara bra att det kommer, det vore värre om 
ingenting hände.” (Samuel) 

”Men då ska man bara se till att man har en strategi för att bemöta de här angreppen som 
kommer komma så att man ser till att ingen skadas eller mår dåligt, så att förberedelse och 
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att man håller sig till frågor som man faktiskt kan påverka och förändra för att annars kan 
det ju bli såhär att de gör bara det där för att alla andra snackar om det.” (Samuel) 

Johanna poängterar att man kan se kritik som ett tillfälle att få upprepa sitt budskap.  

”Ja nästan alltid så finns det ju någon som tycker något annat, och det i sig ska man ju inte 
vara rädd för. Om vi vill någonting och vi vill driva en fråga och så har vi ingen som tycker 

något annat, ja då har vi kanske ingen fråga att driva och då finns det ju inget att göra 
heller, så att man möter på motstånd och att det finns folk som tycker annorlunda det är ju 
inget konstigt och det ska man inte vara rädd för. Istället kan man se när man får kritik att 
’ja vad bra, nu har vi ytterligare ett tillfälle att berätta vårt budskap’.” (Johanna) 

Johanna talar även om att man vill locka till sig de medarbetare som har samma 
värderingar som företaget.  

”[…]Då måste ju vi vara tydliga med varför är det precis här man ska jobba, ’jo för att vi 
tycker att det här är viktigt, vi står för det här, det är det här som driver oss’ och då vill vi 
hitta likasinnade. Sen kan det ju finnas de som känner såhär ’ja men det där ställer jag inte 
alls upp på, jag vill inte jobba så’ nej men då är du inte rätt för oss, vi är inte rätt för dig och 
du är inte rätt för oss, och då blir det mycket tydligare. Men de som verkligen tycker om det 
här blir ju också mer lojala, så man kan få rätt medarbetare som man rekryterar och de 
stannar längre, är ju en möjlig konsekvens av det.” (Johanna) 

Deeped menar att man inte ska vara rädd för opposition och inte heller vara naiv och tro 
alla kommer hålla med. Deeped poängterar också att man kan planera för hur man 
bemöter kritiken för att målgruppen ska bli nöjd och för att möjligtvis övertyga någon i 
motgruppen. 

”Först och främst tror jag det är viktigt att inte vara rädd för opposition, att det är extremt 
få varumärken som egentligen är till, eller kan bli älskade av alla. Då får man helt enkelt 
välja målgrupp men sedan behöver man veta sin motgrupp, det är ju som Sarah var inne på, 
att göra scenarioplanering där vi ser att man hela tiden måste kunna kolla vilka som 
kommer bli arga på det här och göra samma målgruppsanalys på de som med stor 

sannolikhet bli arga som man gör på de som man vill nå för att på så sätt kunna veta hur 
ska vi bemöta dem. Av två anledningar dels för att bemöta det på ett sätt som gör att ens 
målgrupp känner ”va bra de är, de vågar stå upp för de här värderingarna, de pudlar inte 
undan de går inte undan” och dels för att faktiskt i motgruppen så finns det personer som 
faktiskt antagligen också kan lyssna på vettiga argument och vändas. På något sätt blir det 
viktigt att när man börjar jobba med syftesdrivenmarknadsföring inte lite naivt tänka ”åh 

alla kommer älska oss nu, vi står ju för bra saker” utan inse att nej men det kommer komma 
opposition men att ta den och se den som positiv.” (Deeped)  

För att förbereda sig argumenterar David att man ska ankra budskapet i sin 
organisation, omfamna konflikt istället för att vara rädda för den, och arbeta mer med 
risk som något nödvändigt för att växa istället för att undvika den. 

”Man ska hantera det genom att säkerställa att, istället för att man aktivera saker, ankrar 
dem, för att när du ger dig ut i det nya medielandskapet så kan saker ta vägen precis vart 
som helst om du inte har den här relevansen och trovärdigheten. Det andra är att du måste 
omfamna konflikt och inte vara rädd för konflikt och förstå att priset för att driva en 
samhällsfråga, priset av att använda sig av någon form av politisk kommunikation, är 
konflikt, för konflikt är samhällsdebattens livsluft, utan konflikt finns ingenting. Konflikt 
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tycker vi är lite jobbigt, vi vill helst inte att folks ska bli arga, men jag menar att det är 
tvärtom, om det inte blir konflikt med någonting så har man misslyckats. Det tredje är att vi 

måste ändra vår syn på risk och arbeta med risk mycket mer som kanske finansmarknaden 
arbetar med risk som ett nödvändigt verktyg för att göra vårt jobb och för att växa 
snabbare än marknadens genomsnitt och det är ju inte jättepopulärt inom 
marknadskommunikation som är väldigt riskminimerande av naturen för att det är stora 
investeringar med oklar utväxling där man helst vill vara säker. Så det är de tre sakerna: 
ankra istället för att aktivera, omfamna konflikt, arbeta med risk.” (David) 

Johanna ger också förslag på att man kan förbereda sig genom att först skriva en 
debattartikel, då får man se vilka reaktioner den får och man kan bemöta motargument. 

”Man kan också kratta liksom, om man i Pepsis fall, till exempel, eller så hade Coop också 
kunnat göra, skriv en debattartikel och förklara varför vi nu kommer att dra igång det här 
initiativet, ’jo för att vi ser i undersökningar som vi gör att folk vill ha råd och tips och stöd 
för hur kan man äta lite mindre kött och därför ser vi nu att vi har väldigt mycket kunskap 
och den vill vi bjuda på, så att folk ska kunna äta mindre kött och mer grönsaker, men inte 

sluta äta kött helt’. Och då kan man ju i en debattartikel, det är ju klassisk retorik, där kan 
man ju också bemöta motargument.” (Johanna) 

Sarah betonar också att det är viktigt att man inte ändrar sin åsikt när den får kritik 
eftersom då kommer man få kritik från målgruppen istället, vilket gör arbetet 
meningslöst.  

”Det värsta man kan göra är ju att vända kappan efter vinden. Det har vi ju också sätt när 
man har någonstans byggt upp någonting och så får man en motgrupp och så blir det en 
kris och så pudlar man och då blir målgruppen förbannad och så helt plötsligt så urvattnar 
man allt det arbete som man har byggt upp.” (Sarah) 

4.4.4 Sammanfattning av risker med syftesdriven marknadsföring 

En risk med syftesdriven marknadsföring kan vara att få kritik för att för att man 
utnyttjar en samhällsfråga för att öka försäljningen, vilket konsumenter är väldigt 
duktiga på att se och reagera på. (se 4.4.1 och 4.2.2) Detta går dock att undvika då det 
enligt respondenterna bara sker hos de företags som faktiskt försöker appropriera en 
samhällsfråga och inte lyckas bottna frågan i sin egen verksamhet (se 4.4.1 och 4.2.2), 
vilket är ett krav för att man ska lyckas (se 4.3.4 och 4.4.2)   

En annan risk är att man möter opposition från konsumenter som inte håller med i ens 
värderingar, vilket enligt respondenterna inte bör vara förvånande och inte heller 
nödvändigtvis ses som en negativ sak. Det går dock att planera hur man ska bemöta 
kritiken för att både ens målgrupp och motgrupp ska förstå. (se 4.4.3). 

 

4.5 Framtiden för syftesdriven marknadsföring och kommunikation 

Johanna hoppas på mer bra syftesdriven kommunikation i framtiden som där företag 
kan bidra till en positiv samhällsutveckling.  

”Ja, jag tror och hoppas att vi kommer att se mer syftesdriven kommunikation och mer bra 
syftesdriven kommunikation, där man lyckas få ihop alla de här delarna och att man ser 
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värdet av att företag deltar i samhällsdebatten och bidrar till en positiv samhällsutveckling 
och att företag förstår att det är långsiktigt lönsamt att göra det. Jag tror att vi premierar 

gärna företag som står för någonting och då kan det räcka med att jag gör ett val en gång, 
jag gillar de här, de har övertygat mig om bra saker så nu går jag dit för att köpa mina 
grejer, jag behöver inte göra ett nytt val varenda gång utan jag gillar det här.” (Johanna) 

Samuel tror att det kommer bli mer syftesdriven kommunikation där syftet kommer 
från företagets affärsidé, vilket gör att det kanske kommer att få ett annat namn.  

”Jag tror att man kommer att se mer av att den här typen av frågor, det ser man redan nu 
att det är inbyggt i affärsidén hos företag, det är ingenting som man har applicerat på i 

efterhand som ett CSR projekt. Många nya spännande företag som dyker upp nu har 
inbyggt i affärsidén att ja men ”köp en cykel så skänker vi en cykel till ett barn som inte har 
en cykel” och att göra kommunikation på det då är ju inte syftesdriven marknadsföring det 
är ju bara marknadsföring för den här affärsidén. Så att jag tror att det handlar mer om 
företag och affärsidéer och vad man har för produkter så det kommer bli mer och mer av 
det här bara att jag tror att vi kanske kommer att kalla det något annat.” (Samuel) 

Niklaz tror att den traditionella marknadsföringen kommer att minska eftersom den inte 
längre fungerar, istället kommer det ske en fusion mellan marknadsföringsbranschen 
och marknadsavdelningar där syftesdrivna handlingar kommer att användas för att 
bevisa företagets syfte.  

”Jag tror att det blir mindre och mindre marknadsföring, som vi kallar traditionell 
marknadsföring, och även den typen av marknadsföring som man gör digitalt, så som att 
köpa produkt placements och influencers. […] det kommer handla om mer än att sälja en 
produkt, det kommer att handla om att bevisa ett syfte med olika typer av handlingar. Det 
kan vara att bistå med hjälp vid rätt tillfällen vid katastrofer eller, som vi var inne på förut, 

ändra olika typer av ideal eller samhällsnormer och sådana här typer av saker. Men det gör 
att man inte kan göra en kvartalsbaserad brief hela tiden, med en slags pott pengar till att 
köpa mediakanaler för utan du måste istället ha en slags innovationsenhet på företagen 
som handlar om att ta fram sådana här typer av lösningar och då vet man inte vad det är för 
typ av lösning eller när den ska göras eller vad den kommer kosta utan det blir egna 
produkter i sig. […]” (Niklaz) 

David anser inte att man kan se det här som en trend som kommer återgå till traditionell 
kommunikation eller bytas ut av något nytt eftersom alla företag är samhällsaktörer och 
måste därför delta i samhällets hållbarhet.  

”Det är många som ser det här som en trend som tänker att det här är liksom tillfälligt, det 
är reklamer som vill rädda världen, och sen kommer vi gå tillbaka till någon ursprunglig idé 
om kommunikation, eller gå vidare till någonting nytt. Och jag menar att man ljuger för sig 

själv om det är så och man är väldigt cynisk om det är så för att igen alla företag är 
samhällsaktörer, det finns de som förstår det och adresserar det och det finns de som inte 
förstår det och fortsätter bete sig som att det är ’business as usual’.” (David) 

David tror själv att det efter all kritik och misstag så kommer syftesdriven 
kommunikation att utvecklas, anpassas och förbättras. 

”Jag tror vi betraktar en klassik process, tes, antites, syntes, vi har liksom en väldigt stark 

uppgång för det som man på ett felaktigt sätt kan kalla syftesdriven marknadsföring där 
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det väldigt snabbt blir någon form av ’best practice’ inom en sektor, där det följs av en lika 
stark backlash som problematiserar ifrågasätter och hånar det, följt av någon form av 

mognad där vi hittar ett sätt att göra det på ett trovärdigt sätt. Tes, antites, syntes, det vill 
säga att vi tar med oss det som faktiskt funkar från marknadsföring generellt och anpassar 
det till den nya verkligheten som vi har.” (David) 

Deeped påpekar att han tror att det behövs för att företag ska kunna överleva eftersom 
konsumenter inte längre ser skillnad mellan olika varumärken. 

”Jag skulle säga utan syftesdriven marknadsföring så kommer företag helt enkelt inte 
överleva. Därför en av anledningarna är att produkterna är så lika, jag menar går man och 

börjar titta på en tvättmaskin så är det inte så att, ja den kostar olika men man fattar 
egentligen inte varför, därför USP:arna finns inte, alltså förut drevs marknadsföring från 
Uniqe Selling Propositions, men det finns så få USP:ar nu, därmed behöver man hitta andra 
delar som fyller värdet som USP:arna hade förut. Sen kommer några produkter som är så 
pass innovativa att de är helt unika, självklart, men de är så pass få och det blir svårare och 
svårare att göra det, och därför behöver man något annat.” (Deeped) 

4.5.1 Sammanfattning av syftesdriven marknadsföring i framtiden 

Syftesdriven marknadsföring kommer inte att försvinna, däremot tror och hoppas 
respondenterna att den kommer att fortsätta utvecklas till något bättre, där vi kan lära 
oss från hur det ser ut nu och ta med det som fungerar (se 4.5).   
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5. Analys 

I denna del analyseras det empiriska materialet med hjälp av det teoretiska ramverket. 

5.1 Vad är och varför används syftesdriven marknadsföring i Sverige idag?  

5.1.1 Betydelse 

Syftesdriven marknadsföring är en term som har börjat användas inom den svenska 
kommunikationsbranschen. Den har definierats som marknadsföring med ett högre 
syfte än att sälja en produkt, enligt flera av respondenterna handlade detta om att bevisa 
företagets syfte, vilket utgår ifrån företagets existensberättigande. Genom 
marknadsföringen kan man då kommunicera företagets värderingar. (se 4.2.7) Precis 
som opinionsbildande marknadsföring (se 2.6) används syftesdriven marknadsföring 
ofta för att visa företagets värderingar gällande ekonomiska, sociala och politiska frågor. 
David Orlic menar dock att det är en problematisk term, eftersom marknadsföring, för 
det första, anspelar på att man approprierar en samhällsfråga i sin externa 
kommunikation och för det andra eftersom all kommunikation har en värdering, inte 
bara den syftesdrivna. (se 4.2.1 och 4.4.2). Den otydliga definitionen av syftesdriven 
marknadsföring kan vara en del av att många företag misslyckas (se 1.1) i sina försök att 
skapa effektiv marknadsföring som utgår från värderingar. 

5.1.2 Högre krav från konsumenter 

Enligt Holt (2002) har konsumenter blivit mer medvetna om varumärkens utlovade 
ideal och handlingar i och med att internet har gjort företagen mer transparenta vilket 
gör att konsumenter inte bara nöjer sig med att titta på vad företagen kommunicerar 
utåt utan tittar även på hur det stämmer överens med deras handlingar (se 2.2). Dessa 
gräsrotsrörelser har, enligt Parment (2015) ökat konsumenternas kraft (se 2.1). 
Respondenterna höll med om att internet och sociala medier har en påverkan på 
syftesdriven marknadsföring eftersom det har gjort företag mer transparanta och de har 
gjort det enklare för konsumenter att ställa företag till svar för deras handlingar. I och 
med detta kan inte företag bara utnyttja värderingar i sin externa kommunikation utan 
de måste grundas i deras egna handlingar. Deeped och Samuel menade på att internet 
och sociala medier inte bara gjort det viktigare utan också enklare för företagen att 
sprida sina värderingar och budskap och vara konsekventa i det. Johanna talade också 
om att gränsen mellan personer och företag suddas ut på internet vilket gör att 
konsumenter vill att företag ska vara mer personliga. David poängterade även att 
digitaliseringen har skapat ett fragmenterat medielandskap där det har blivit viktigare 
att hitta något som engagerar konsumenterna och då är värderingar ett sätt att skapa 
engagemang. (se 4.2.4)  

Enligt Weber (2015) har millenniegenerationen vuxit upp med teknologi och är därmed 
vana med en hög transparens. Millenniegenerationen är ledande i samhället när det 
kommer till sociala medier och mediekonsumtion, de sprider information och 
rekommendationer via internet där de också influeras av andras åsikter (Fromm, Garton 
2013). De stöttar gärna företag som sprider sina värderingar och bryr sig om sociala 
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frågor (Lazarevic, 2012, Fromm, Garton 2013). (Se 2.5) Respondenterna i intervjuarna 
motsatte sig generationsskillnader relaterat till syftesdriven marknadsföring då det var 
svårt att bedöma om det berodde på generationsskillnader eller andra orsaker. Samuel 
och Johanna menar på att det kanske har mer att göra med tiden vi lever i och vårt 
samhälle idag. Sarah och Niklaz poängterade dock att millenniegenerationen troligtvis 
har ett annat filter när det kommer till marknadsföring och reklam, de är mer medvetna 
om sina val och mindre mottagliga för traditionell marknadsföring. (se 4.2.3) 
Anledningen till att de har ett annat filter och en större medvetenhet kan vara på grund 
av att de har vuxit upp med i digitaliseringen där det finns en större transparens men 
eftersom internet är en så pass stor del av samhället idag påverkar det alla generationer 
och konsumenter på något sätt. 

5.1.3 Varumärkesvärde 

Personlighet och värderingar påverkar hur konsumenterna ser på ett varumärke enligt 
CBBE‑modellen, det är därför viktigt att inte bara kommunicera produkters funktionella 
delar i marknadsföringen. (Keller et al. 2012) (se 2.3) Som flera av respondenterna 
poängterade relaterar och premierar konsumenter varumärken som delar deras 
värderingar och som kommunicerar saker som talar till hjärtat och inte bara till hjärnan. 
(Se 4.2.5) 

Enligt Haley et al. (2013) kan opinionsbildande marknadsföring övertyga konsumenter 
att köpa en produkt eller välja ett varumärke om företagets motiv gynnar samhället då 
många konsumenter vill att företag ska använda sin position för att delta i 
samhällsfrågor. (se 2.6) Sifo‑undersökningen som utfördes i samarbete med Westander 
visade att majoriteten av konsumenterna i Sverige vill att företag ska ta mer plats i 
samhällsdebatten (Westander, 2016). Keller et al. (2012) skriver att konsumenterna 
tittar på hur relevant ett varumärke är för deras personliga behov och önskningar när de 
överväger ett varumärke, och de väljer det varumärke som anses unikt och bättre än 
sina konkurrenter (se 2.3 och 2.3.2). Enligt Parment (2015) har ett företag som kan 
förstå konsumenternas behov och önskningar lättare att skapa en fungerande 
marknadsföring (se 2.1). Flera respondenter i intervjuerna påpekade att det finns en 
efterfrågan hos konsumenter för företag att sprida sina värderingar. Johanna talade om 
att vi premierar företag som står för någonting, vilket tyder på att det är troligt att 
konsumenter hellre väljer ett varumärke som delar deras värderingar över ett 
varumärke som inte gör det. (se 4.2.5) Däremot var alla respondenter överens om att 
det bara gäller företag som har genuina motiv och värderingar och inte de som bara 
approprierar en fråga i säljningssyfte. (Se 4.4.2) 

David lyfte fram att det finns ett behov av att skapa engagemang hos konsumenterna i 
ett nytt fragmenterat medielandskap, och att dela värderingar var ett sätt att göra detta 
på. (se 4.2.4) Sveriges konsumenters undersökning om hur konsumenter uppfattar 
reklam idag visade att bara 10 procent diskuterade marknadsföring idag och lite minde 
än hälften av svenskarna som deltog i undersökningen ansåg att de påverkades av 
marknadsföring (se 2.4). Att dela värderingar som skapar engagemang hos 
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konsumenterna kan därför vara ett sätt att öka den här statistiken och få fler 
konsumenter att engagera sig i varumärket.  

Utöver marknadsföring krävs det enligt Parment (2015) en tydlig affärsidé och goda 
relationer till företagets intressenter för att skapa ett lönsamt företag (se 2.1). David 
argumenterade också att företag behöver ha en tydlig uppfattning om sin roll i världen 
för att vara lönsamt och därmed var syftesdriven kommunikation nästan ett måste för 
att kunna driva ett företag idag (se 4.3.2). Som påpekats (se 5.1.1) var det flera av 
respondenterna tog upp kommunikationen av varumärkets existensberättigande som 
definitionen av syftesdriven marknadsföring, utan en tydlig affärsidé finns det ingenting 
att grunda värderingarna i och då går det inte heller att skapa fungerande syftesdriven 
kommunikation.  

5.1.4 Göra skillnad i samhället genom marknadsföring 

Det finns flera teorier om vilken påverkan marknadsföring har på samhället och därmed 
vilket ansvar den bör ha. Gustafson (2001) argumenterar att reklam har en påverkan på 
moralen i samhället och att den därför bör hållas ansvarig för vilka mål den ger oss. 
Enligt Pollay (1996) har marknadsföring använt varor och tjänster till att skapa ett ideal 
av ”det goda livet”, vilket kan leda till att konsumenter känner tvivel om sig själva om de 
inte har dessa varor och tjänster. (se 2.7) Alla respondenter ansåg att man kan sätta ett 
ansvar på marknadsföringen eftersom det är en stor del av samhället (se 4.2.7). David 
poängterade dock att vilka budskap som räknas som ”goda” är svårt att definiera 
eftersom att det är ett så pass komplext ämne och därmed kan man inte bestämma 
vilken sorts budskap all marknadsföringen ska kommunicera (se 4.2.6). 

Niklaz argumenterade för att det i dagens samhälle inte finns något uttalat ansvar 
utöver att hjälpa varumärken till att tjäna mer pengar (se 4.2.6). Niklaz syftade på att, 
precis som Polley (1986) skriver, att marknadsföringens funktion i grunden är ett medel 
för att sälja varor och tjänster. Johanna betonade att ett företag behöver pengar för att 
existera och pengar kan vara ett medel för att nå sitt mål men att om man jobbar med 
syftesdriven marknadsföring kan målet med verksamheten inte kan vara att tjäna 
pengar. Däremot kan målet med marknadsföringen, som Samuel betonade, vara en del i 
att stärka ett varumärke eller sälja en produkt, samtidigt som den kommunicerar ett 
högre syfte som baseras i företagets värderingar (se 4.2.5), precis som Benettons 
omtalade kampanj ”All the colors of the world” som hade syftet att skapa medvetenhet 
om sociala frågor samtidigt som den hade den traditionella funktionen att öka 
försäljningen (se 2.6). Enligt Porters shared value modell, som David tar upp i intervjun, 
kan man föra samman tillväxt och innovation hos ett företag med att jobba mot ett 
hållbart samhälle (Porter, 2011). Pollay (1996) lyfte fram en motsättning mellan de som 
kritiserade marknadsföring för den negativa sociala roll den har i samhället och de som 
försvarade marknadsföringen på grund av den positiva ekonomiska roll den har i 
samhället. Genom Porters modell försvinner den motsättningen eftersom man kan 
använda marknadsföringens roll som en positiv kraft till samhällsförbättring. Johanna 
påpekade att ett förbättrat samhälle och nya affärsmöjligheter kan vara en effekt av att 
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man som företag jobbar med samhällsproblem och ansåg att det var en av 
anledningarna till varför fler företag borde delta i samhällsfrågor (se 4.3.2). Problemet 
med att lyckas med detta idag är enligt David att kunskapen inte än finns hos många 
byråer och då detta ställer höga krav på att kunna skapa kreativ kommunikation 
samtidigt som man arbetar med en komplex stakeholder modell. Även Porter (2011) 
poängterade att vi behöver mer kunskap för att kunna använda den här strategin så 
effektivt som möjligt. Johanna menade att syftesdriven marknadsföring idag är mer av 
en experimentverkstad för att se vad som fungerar. Att man inte har tillräckligt med 
kunskap kan vara en annan anledning till att många försök till syftesdriven 
marknadsföring inte har lyckats. Flera respondenter hoppades dock på att vi kunde lära 
oss från hur det ser ut nu och fortsätta utveckla och förbättra det i framtiden. (se 4.5) 

5.1.5 Varumärkesbild 

Cutler och Muehlling (1989) skriver att opinionsbildande marknadsföring kan hjälpa till 
att bygga upp en önskvärd varumärkesbild genom att presentera företagets 
ställningstaganden (se 2.6) Enligt Keller et al. (2012) handlar varumärkesbilden om de 
associationer som konsumenter har till ett varumärke. Marknadsföring är ett medel till 
att skapa de associationer som kopplas till varumärket. De associationer som 
varumärket skapar bör vara önskvärda för konsumenterna, vilket bedöms utifrån om de 
är relevanta, särskiljande och trovärdiga. Dessutom måste varumärket kunna fullfölja de 
associationer som de skapar via marknadsföringen. (se 2.3.1) Enligt respondenterna och 
sifo‑undersökningen är företag som tar ställning något som efterfrågas och därmed kan 
företagets värderingar ses som önskvärda associationer. David konstaterade att man 
alltid kommer tillbaks till relevans och trovärdighet när man diskuterar syftesdriven 
marknadsföring, vilket också återkom flera gånger under intervjuerna. Relevans till 
företagets verksamhet betonades som en viktig del för att syftesdriven marknadsföring 
ska fungera, Niklaz konstaterade att frågan måste ligga nära varumärkets syfte, dess 
”reason to exist”. Att som varumärke kunna fullfölja de associationer som utlovas i 
marknadsföringen är också något som upprepades i intervjuerna som grund för att 
lyckas med syftesdriven marknadsföring. Johanna och Sarah, Deeped och Johanna talade 
om ett långsiktigt arbete för att det ska vara trovärdigt och inte påklistrat. (Se 4.3.3)       

5.1.6 Positionering 

Varumärkesassociationer påverkar också hur unikt ett varumärke anses jämfört med 
sina konkurrenter. Keller et al. (2012) kallar detta för Point of difference vilket är en del 
av varumärkets positionering. Enligt Parment (2015) finns det i dagens samhälle större 
urval än efterfrågan vilket gör det viktigare för företagen att särskilja sig från varandra. 
Deeped påpekade att konsumenter inte ser skillnad mellan produkter idag och att det 
därför kan vara bra att använda syftesdriven marknadsföring för att särskilja sig som 
varumärke. (se 4.5) Keller et al. (2012) skriver att om man vill använda 
varumärkesassociationer för att differentiera sig är det viktigt att de är starkt kopplade 
till företaget. För att syftesdriven marknadsföring ska fungera som 
positioneringsstrategi måste det därför vara något som företaget jobbar med långsiktig, 
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som många respondenter poängterade i intervjuerna, och det måste vara starkt kopplat 
till företagets verksamhet (se 5.1.5 och 5.2.1).  

 

5.2 Vad är viktigt att tänka på när man jobbar med syftesdriven marknadsföring?  

5.2.1 Logisk koppling 

Som tidigare nämnt är det viktigt att det finns en logisk koppling till företaget när man 
skapar varumärkesassociationer (se 2.3.1 och 5.1). Haley (1996) skriver att det måste 
finnas en logisk koppling mellan organisationen och värdering i en reklam när man 
jobbar med opinionsbildande marknadsföring. Haley (1996) argumenterade även att 
organisationen bör ha expertis inom området eller ha någon form av personlig 
investering i frågan. Respondenterna talade mycket om hur viktigt det är att det finns en 
logisk koppling till företaget om man använder syftesdriven marknadsföring (se 4.3.3) 
Johanna berättade att syftet måste komma från företagets kärnverksamhet och Sarah 
pratade om varumärkets existensberättigande som grund. Niklaz lyfte fram att vissa 
företag idag försöker tala om sådant som de inte har någon kompetens för (se 4.4.1), och 
den bristfälliga expertisen som även Haley (1996) skriver om gör att konsumenter 
tappar förtroendet. Deeped föreslår att det inte behöver finnas en koppling till 
produktionen men att det då krävs någon annan koppling som till exempel att 
företagsägaren har en fråga som denne brinner för. (se 4.4.1) 

5.2.2 Undvik påklistrade åsikter 

Om det inte finns en logisk koppling till företaget så kommer marknadsföringen att 
kännas påklistrad. Haley (1996) skriver att marknadsföring uppfattas som mindre 
trovärdig av konsumenten om de har anledning att tro att den bara används för 
publicitet och att syftet inte är genuint. David talade om att vissa företag approprierar 
samhällsfrågor vilket gör folk förbannade och att företag som gör detta ”slits i stycken av 
vilda hästar”. Enligt Johanna är konsumenterna väldigt bra på att genomskåda företag 
som bara försöker utnyttja en samhällsfråga. (se 4.4.2) Fromm och Garton (2013) 
bekräftar att millenniegenerationen är duktiga på att känna igen företag som bara 
försöker utnyttja en samhällsfråga. Som framhävts tidigare (se 5.1.2) kan detta röra 
andra konsumentgrupper än bara millenniegenerationen i och med transparensen som 
uppkommit på grund av digitaliseringen.  

En konsekvens av opinionsbildande marknadsföring kan vara att kampanjer blir 
avbrutna eller att produkter slutar säljas (Harben, Kim, 2010). Många av 
respondenterna tog upp Pepsis reklamkampanj som drogs tillbaka efter mycket kritik 
(se 4.1.1) som ett exempel på syftesdriven marknadsföring som misslyckats då den 
ansågs vara påklistrad och det fanns ingen koppling till företagets tidigare värderingar 
eller handlingar. För att det ska finnas en logisk koppling (se 5.2.1) och inte kännas 
påklistrat måste det med andra ord ligga nära företagets grundvärderingar och som 
tidigare nämnt (se 5.1.5 och 5.5.6) måste frågan arbetas med långsiktigt. 
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5.2.3 Var förberedd på opposition 

Haley (1996) skriver att konsumenten baserar sin uppfattning på av ett varumärke om 
konsumenten anser att det liknar de själva och om de har samma värderingar. En följd 
av att man presenterar en värdering är att det kommer finnas de som håller med och de 
som är emot värderingen. Enligt Cutler och Muehling (1991) bör företaget vara 
medvetna om att de oavsett budskap kommer att möta någon form av opposition. Enligt 
Harben och Kim (2016) är en konsument som inte håller med budskapet i en reklam 
mindre positiv till reklamen överlag. (Se 2.6) Respondenterna ansåg inte att opposition 
innebar något dåligt, tvärtom kunde det snarare ses som något positivt. Däremot är det 
bra att vara förberedd och jobba med det strategiskt. Johanna anser att man kan se det 
som en chans att upprepa sitt budskap och hon talar även om att värderingar hjälper till 
att sortera ut lojala konsumenter och medarbetare som passar varumärket. Parment 
(2015) stärker detta med att företag idag ofta hellre vill bygga djupa relationer till de 
kunder som företag behöver och vill ha, istället för att skapa massmarknadsföring (se 
2.1). Johanna föreslår även att företaget kan skriva en debattartikel innan de går ut med 
marknadsföring för att visa var de står i frågan, för att kunna bemöta motargument och 
för att kunna se vilka reaktioner det får. Sarah, Deeped och Samuel menar på att man 
kan göra en scenarioplanering innan man går ut med sin åsikt eller värdering i 
marknadsföring (se 4.4.3). 

Cutler och Muehling (1991) påpekade också att opinionsbildande marknadsföring 
kunde vara svårt att segmentera eftersom en del av konsumentgruppen redan stödjer 
frågan och en annan del är så emot frågan att deras åsikt inte går att ändra. Deeped 
talade om att man inom syftesdriven marknadsföring måste välja sin målgrupp och inte 
vara naiv och tro att alla kommer hålla med om företagets värderingar, sen kan man 
däremot förbereda sig på att kunna bemöta motargument på ett bra sätt som gör att 
målgruppen som håller med om budskapet blir nöjd och möjligtvis lyckas man samtidigt 
förändra några åsikter i motgruppen också. David anser också att konflikt är nödvändigt 
och inget man ska vara rädd för, han anser det är viktigt att jobba med risk för att kunna 
växa men att det viktiga är att kunna ankra idéerna i sin organisation. Sarah 
poängterade att det värsta man kan göra om man får folk som inte håller med är att 
ändra sin åsikt eftersom det gör allt ens arbete meningslöst. (Se 4.4.3)  

5.2.4 Omvärldsanalys och hantverk 

Enligt Parment (2015) kan köparen reagera olika på marknadsföring beroende på saker 
som produkt, pris, plats och påverkan men även ekonomiska, teknologiska, politiska, 
ekologiska och kulturella händelser. Köparen påverkas också av egna karaktärsdrag 
vilket kan innefatta kulturella, sociala, personliga‑ och psykologiska faktorer. Dessa 
faktorer är enligt Parment (2015) viktiga att ha i åtanke när man skapar marknadsföring 
och förstå hur de påverkar konsumenterna. (se 2.2) Under intervjuerna pratade David 
om att hantverk, med andra ord hur man utformar marknadsföringen, spelade en stor 
roll när det kom till företag som lyckas eller misslyckas med syftesdriven 
marknadsföring (se 4.2.4 och 4.3.3). Johanna ansåg att när man skapar marknadsföring 
är det viktigt att veta hur omvärlden ser ut, att inte bara utgå ifrån sig själva utan 
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försöka se hur det landar för annars kan det bli fel även om man hade goda avsikter. 
Samuel pratade om att man måste ha fingertoppskänsla och veta vilken diskussion man 
ger sig in i innan man skapar sin kommunikation. (se 4.4.1) I planeringen inför 
marknadsföringen bör man därför titta på målgruppen och deras värderingar, samt hur 
diskussionen och samhället ser ut för att se till att budskapet kommuniceras på rätt sätt 
och inte missuppfattas.  

5.3 Hur ser framtiden ut för syftesdriven marknadsföring i Sverige?  

Undersökningen av Sveriges Annonsörer visar att svenskar är trötta på reklam (se 2.4).  
Många av intervjupersonerna tog upp den här undersökningen som bevis på att man 
behöver göra något annat än traditionell reklam för att nå ut till konsumenterna.   

Johanna menade att det finns en önskan från konsumenterna att företag ska delta i 
samhällsdebatten och hänvisade till sifo‑undersökningen som gjordes tillsammans med 
Westander. Deeped och David talade också om att det finns ett tomrum att fylla där 
företag idag kan stå för värderingar eftersom vi inte längre lyssnar till politiker eller 
kyrkan för dessa (se 4.2.2). Polley (1996) bestyrker att en av anledningarna till att 
marknadsföringen har en hög övertalningsförmåga är för att vi har blivit mer 
separerade från familj, kyrka och skola.   

Det finns flera anledningar till att den här typen av marknadsföring har vuxit fram (se 
5.1), däremot, enligt David och Johanna, är bara en liten del av all marknadsföring som 
skapas idag syftesdriven (se 4.2.2). Alla respondenter trodde att syftesdriven 
marknadsföring skulle fortsätta utvecklas och användas i framtiden, flera trodde även 
att det var en nödvändighet för företagen och samhället. Många ansåg dock att det i 
framtiden skulle handla mer om syftesdriven kommunikation och handlingar och inte 
bara marknadsföring. (se 4.5). Just nu finns en efterfrågan hos konsumenter att företag 
ska delta mer i samhällsdebatten, det är möjligt att den efterfrågan kommer att fortsätta 
eller öka vilket gör att den här typen av marknadsföring kan vara lönsam för företaget. 
Om den här efterfrågan försvinner eller minskar kan det krävas andra 
marknadsföringsstrategier för att företagen ska behålla sin lönsamhet, även om 
företagen själva fortsätter jobba hållbart, eftersom företagen behöver tjäna pengar för 
att över huvud taget existera och kunna bidra till ett bättre samhälle, som Johanna 
påpekade (se 4.4.2). 
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6. Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka möjligheterna med syftesdriven marknadsföring 
för att stärka ett varumärke och bidra till ett hållbart samhälle samt riskerna för att 
möta opposition eller skada varumärket.  

Resultatet från studien visar att alla företag är viktiga samhällsaktörer och kan 

göra skillnad i samhället om de så önskar och själva jobbar med det långsiktigt. Om 
företag deltar i samhällsdiskussionen i de områden som de har kunskap om, jobbar mot 
ett hållbart samhälle och deras värderingar syns i all deras kommunikation kan de 
stärka sin verksamhet och sitt varumärke. Detta genom att de skaffar sig lojala 
konsumenter och medarbetare som delar deras värderingar, de skapar nya 
affärsmöjligheter för att lösa problem i samhället vilket också bidrar till ett mer hållbart 
samhälle.   

Att börja arbeta med att stärka varumärket och skapa ett hållbart samhälle genom 

marknadsföring är att börja i fel ände, arbetet måste börja i verksamhetens kärna och 
handlingar. Det går inte att använda marknadsföring för att övertyga konsumenterna att 
förbättra samhället eller att man som företag står för vissa värderingar om man inte som 
företag aktivt jobbar med dessa värderingar och kan visa det i sina handlingar.  

Det krävs mer kunskap för att syftesdriven marknadsföring och kommunikation ska 

bli så effektiv som möjligt för samhället och företag. Idag experimenterar många med 
vad som fungerar, vilket gör att vissa lyckas bra och andra lyckas mindre bra. Många 
företag befinner sig i ett förändringsarbete vilket gör att det kan vara svårt att 
kommunicera företagets existensberättigande samt att det nya medielandskapet gör att 
många byråer befinner sig i en tid där de har väldigt höga krav på kreativitet och 
kunskap om marknadsföring, PR, stakeholders och målgrupper. Dessa förändringar göra 
att det kan vara svårt att skapa effektiv och bra syftesdriven marknadsföring. 

Företag som använder syftesdriven marknadsföring för att kommunicera syftet 

med sin organisation behöver inte vara rädda för opposition eftersom deras åsikter 
är grundade i deras verksamhet, de kan istället förbereda sig på opposition och använda 
den på ett positivt sätt för att stärka sitt budskap och sin verksamhet. Företag som 
riskerar att skada varumärket är de som försöker rida på en trend och klistra på åsikter 
som de inte står för eller som de inte bottnar i deras egen verksamhet.  

Syftesdriven marknadsföring fungerar bara så länge konsumenterna är 

intresserade av företagets värderingar. Ett företag kan bara göra skillnad i samhället 
genom sin verksamhet om de har konsumenter eftersom företaget måste tjäna pengar 
för att fortsätta existera. Om företaget inte når sina konsumenter genom att 
marknadsföra sina värderingar så är det inte längre ett fungerande sätt att få 
konkurrensfördelar och det kommer därför inte vara lönsamt.  
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6.1 Diskussion 

Hur bra syftesdriven marknadsföring fungerar långsiktigt är i dagsläget svårt att se då 
många företag nyligen har börjat jobba med detta och försöker jobba in det i deras 
affärsmodell. Det finns vissa företag som har klarat av detta, samtidigt som det inte 
fungera för alla. Effekten av den marknadsföring som har gjorts de senaste åren och som 
har diskuterats i den här rapporten kommer att visa sig senare. Många synpunkter som 
har tagits upp i den här rapporten tyder dock på att syftesdriven marknadsföring som 
skapas på rätt sätt kan vara lönsam för både företag och samhälle, däremot finns det 
alltid undantag där till exempel vissa företag klarar av att inte ha ett syfte utöver vinst 
och det finns också andra marknadsföringsstrategier som fungerar. I framtiden blir det 
möjligtvis svårare att existera som företag om man inte har ett syfte utöver vinst och om 
man inte jobbar med hållbarhet, men framtiden går bara att spekulera om, det går inte 
att veta vad som kommer att hända inom marknadsföringsbranschen eller i samhället. 
Däremot är det de som skapar marknadsföringen de som sätter ramarna för den och 
därmed är någon variant av deras framtidsvision sannolik. 

7. Vidare forskning 

Vidare forskning om det här ämnet skulle kunna titta på konsumenters uppfattning av 
den här typen av marknadsföring för att få en bredare förståelse om vilken påverkan 
den har i samhället och hur lönsam den är för företagen.  

Det skulle även gå att stärka det här resultatet genom göra en kvantitativ undersökning 
och titta på statistik och lönsamhet av syftesdriven marknadsföring utifrån 
marknadsföring som har gjorts tidigare. 

Det vore även intressant att göra en fallstudie utifrån ett företag som har hållit på med 
syftesdriven marknadsföring och kommunikation för att se ett konkret exempel på dess 
påverkan på företaget och dess konsumenter.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Transkribering av intervju med Samuel Garlöv 

Intervjuad: Samuel Garlöv 

Intervjuare: Lisa Lindqvist 

När: 19 april 2017 

Var: JMWGolin, Stockholm 

 

Vad innebär syftesdriven marknadsföring för dig? 

Jag skulle säga att det handlar om när man ger kommunikation ett högre syfte. Eller ja, 
det var ju ett jättebra svar. Nej men jag brukar säga såhär om vi kan göra en kampanj här 
på byrån som inte bara är informativ, att den informerar om en ny produkt eller så det 
är ju det vanligaste, men att den faktiskt också löser ett problem till mottagaren, då får 
den ett högre syfte. Det kan vara en annons för läppstift som samtidigt säger att du är fin 
eller alltså att man får någonting mer än bara information om det är i form av en app 
eller en interaktiv annonstavla utomhus eller en uppfinning som gör dina skor bättre, 
bara att det är någonting mer än bara information och jag gillar när det är 
problemlösande. Jag kan tycka gärna om det är ett vardagsproblem som man löser, för 
det finns ju data på att vi människor vi gillar inte reklam och marknadsföring. Sveriges 
Annonsörer gjorde förra året en undersökning som visade att femtiotvå procent, lite 
mer än varannan svensk, var negativt eller mycket negativt inställd till reklam och jag 
kan ju hålla med dem för det finns ju jättemycket dålig reklam, och då tycker jag ändå att 
reklam är det roligaste som finns. Då måste man ju tänka till såhär om folk tycker att 
reklam är störande och reklam är tråkigt och dåligt då kan man ju göra roligare reklam 
för jag tror att alla människor tycker om att skratta och ha roligt men man kan också 
göra reklam eller kommunikation som inte känns påträngande, och då är 
problemlösning en sådan sak. Så jag fokuserar kanske mest på det, kan vi göra 
kommunikation som inte bara är informativ utan också löser problem om det är nu att 
den hjälper dig att bli snabbare eller smartare eller må bättre, kanske framför politiska 
frågor även om jag också tycker att det är intressant. Men när jag tänker kring 
syftesdriven marknadsföring då tänker jag mer på problemlösning först och främst 
snarare än politik och samhällsfrågor, även om jag tycker det är jättespännande också.  

Har du märkt någon skillnad i vilken utsträckning den här typen av marknadsföring 
används idag jämfört med tidigare? 

Ja men det kan man väl verkligen säga, bara senaste året så kan jag tycka, ur min 
professionella roll vad jag ser att andra gör, att varumärken börjar ta i frågor som man 
kanske tidigare fick råden att ”det där ska inte ni hålla på med”.  Ta IKEAs den här 
reklamen Where Life Happens som är just nu, den första reklamfilmen som då handlar 
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om skilsmässa, för några år sedan så skulle jag säkert kunna tänka mig att man satt i ett 
styrelserum någonstans och sa såhär ”nej men skilsmässa är någonting negativt, det ska 
inte förknippas med vårt varumärke, om vi pratar om det så kommer folka att förknippa 
IKEA med skilsmässa”, men det säger ju inte filmen utan filmen löser ju ett problem och 
den visar också att IKEA har förståelse för människors olika typer av vardagssituationer, 
men den filmen tror jag inte man skulle ha sett bara för ett par år sedan. Det är också för 
att om man tittar på den här undersökningen som Sveriges Annonsörer gjorde som sa 
att vi tycker reklam är dålig, men om vi ser reklam som visar att den förstår oss, reklam 
ska ju alltid sälja någonting men den gör inte bara det med blinkade säljbudskap och 
jobbig musik och dåliga skämt utan den ger någon form av insikt av ett vardagsproblem, 
och för vissa då som är separerade så behöver man ha två barnrum. Det till att företag 
vågar ta politisk ställning, det såg man ju kanske för ett par år sedan när det var väldigt 
många företag som började engagera sig i Pride, vilket tidigare säkert har varit känsligt 
för dem varumärkena. Alltifrån Oreo till Burger King till 7‑Eleven till nästan alla svenska 
varumärken som har någon form av närvaro här i centrala Stockholm jobbar ju med 
Pride under Prideveckan på ett eller annat sätt, så det har nog hänt mycket på bara 
några år skulle jag säga, bra saker, sen har vi ju sett när det blir tokigt också, men det 
kommer du säkert till.  

Ja, det kommer. Men är det något som ni har jobbat med här eller är det något som ni 
tänker på nu när det har blivit så vanligt, att ni ska försöka göra det också, eller är det 
något som kunder frågar om? 

Jag som kreatör tycker ju om den här typen av idéer, så att vi har bland annat gjort en 
kampanj för Microsoft här i Sverige som var en digital annonstavla i tunnelbanan där 
huvudsyftet var att den skulle sälja en väldigt tunn och lätt laptop, vilket den gjorde, 
men den här annonstavlan hade också en inbyggd kroppsscanner så att den kunde säga 
om du hade dålig hållning eller inte för att vi hade data från en undersöknings som 
visade att vi svenskar bär väldigt mycket till och från jobbet, vi har träningskläder, 
böcker, tjocka laptops, hörlurar, skor och allt möjligt och det där på ett år blir ganska 
mycket och man bär ofta med axelväskor vilket påverkar vår hållning. Då sa vi att då kan 
vi hjälpa de här människorna att bära rätt och bära lätt genom att ha en annons som 
säger till dig när du bär fel men också köp den här datorn som är lite lättare, så det är ett 
exempel på en sådan kampanj som vi har gjort. Sen skulle vi prata om grupptryck och 
alkohol tillsammans med Absolut Vodka och istället för att ha ett seminarium med en 
yngre målgrupp som alla skulle glömma bort direkt och känna sig påtvingad, så byggde 
vi en app som egentligen löste problemet med att när man går ut ett kompisgäng på en 
klubb så är det ganska vanligt att man ganska snabbt tappar bort varandra, man sitter 
hemma och förfestar och har kul tillsammans och sen så går man ut och sen så är det 
någon som går på toa, någon är i baren och någon dansar och någon kanske går hem 
utan att säga till att den går hem. Då gjorde vi en app som använde grupptryck som 
vanligtvis kanske är negativt kopplat till alkohol och överkonsumtion till någonting 
positivt istället, att på grund av grupptrycket så behövde vi träffas och då checka in med 
våra telefoner med hjälp av sensorn, då fick man poäng och sen så blev det ett spel och 
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sen kunde man få tips om såhär varannan vatten och man kunde hålla koll på varandra 
på GPS, om du var med i min grupp och du gick utanför klubben så kom du ett visst antal 
meter för långt ifrån oss så fick vi ett meddelande att nu var en kompis på väg att gå hem 
och det kanske inte är så bra om du hade druckit mycket. Så jag gillar att titta på den 
typen av problemlösning, kampanjen blir nästan en uppfinning i sig. Sen så ser vi ju att 
det är väldigt många varumärken som jobbar mycket med hållbarhetsfrågor, så har det 
varit i ett par år nu men det har blivit ännu mer vanligt att många tittar på hållbarhet 
och vill göra kommunikation, man kanske har gjort det jättebra i flera år men man 
kanske inte har sett värdet i att kommunicera det men nu så är det viktigt för 
målgruppen att varumärkena har en bra hållbarhetspolicy, det märker man att det blir 
mer viktigt att kunna göra bra kommunikation kring det.  

Är det något som den yngre generationen, millenniegenerationen, att de är mer 
mottagliga för den här typen av kommunikation och är det något som har påverkat att det 
har vuxit? 

Ja, varje vecka kommer det nästan nya undersökningar om vad “millennials” tycker och 
tänker men det som de alla har gemensamt, och jag tror att det gäller inte bara för dem, 
att vi som konsumenter så har vi blivit mer medvetna både för att det har blivit lättare 
att ställa frågor och ställa varumärken till svars för du kan gå in på deras facebooksida 
och fråga ”hur ligger det egentligen till med det här och vad tycker ni om det här” och så 
kan man få svar på det och det kanske man inte gjorde tidigare för då skulle man ringa 
någonstans. Så vår medvetenhet och kunskap har ju ökat och då kan man ju se i alla de 
här undersökningarna att vi tycker att det är viktigare att företag tar ställning i HBTQ‑
frågor och klimatkompenserar och det är viktigt för människor för att man ska investera 
sina pengar och sin tid i det här varumärket. Så det skulle jag väl hålla med om, men jag 
tror att det gäller för fler än bara ”millennials”.  

Det är alla konsumenter. Min nästa fråga handlar om vad internet och sociala medier har 
för roll i den här typen av marknadsföring? 

Det har ju hjälpt till, om du som är företag eller organisation öppnar en facebooksida 
eller ett twitterkonto eller ett instagramkonto så kommer du ju få frågor och det är 
lättare och går mycket snabbare att ställa en fråga där än att tidigare skriva ett brev eller 
ringa in till någon växel och så kan ju de bara säga såhär ”nej men den personen är 
upptagen”, men nu står ju din fråga där och då blir ju företagen tvingade att svara på 
den. Så att sociala medier har ju gjort att det har blivit en större transparens, vilket har 
lett till att företag har blivit bättre på att berätta vad de gör, vissa företag har tvingats bli 
bättre på att göra det de gör och vi som konsumenter har fått mer kunskap och mer 
information. 

Okej. Men vad är syftet med att använda den här typen av reklam? För dig var det 
problemlösning, men vad tror du drar företag till att vilja använda den här typen av 
marknadsföring? 
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Jag tror att det handlar om någon mänsklig grej att alla vill väl göra gott, göra bra saker, 
tror jag, jag hoppas att det är så i alla fall. Sen så ska man ju inte sticka under stolen med 
att det handlar om reklam och marknadsföring och vi ska sälja soffor, skruvar, läsk, 
chips och allt vad det är, men jag ser ju ingenting hemskt i det, det är ju det jag tycker är 
kul. Men jag tror att man vill göra kommunikation som berör och då behöver man ge den 
ett högre syfte än att bara säga ”det här kaffet kostar tio kronor mellan de här datumen”, 
vi bombarderas ju av tusentals sådana budskap till och från jobb och skola och för att stå 
ut då så måste man ju göra något annat och då har det här blivit en sådan väg att gå. Sen 
kan ju ett syfte vara som jag kan tycka och som jag sa är att alla människor behöver 
skratta, att göra marknadsföring som underhållning, om det är i form av att man gör en 
helt producerad tv‑serie som finansieras av ett läskmärke eller ett bageri eller vad det 
nu är, till att man gör en rolig tio sekunders reklamfilmssketch, det är ju också ett syfte i 
sig att få folk att ha roligt, vilket jag kan tycka är typ det svåraste som finns men också då 
det finaste som finns. Så det är nog därför man har börjat göra det här för att man ser att 
det andra inte har funkat och att kanske en ny generation chefer som kommer in som 
har växt upp i den här tiden som vi prata om nu med större transparens och krav på 
företag och varumärken och vad man ska göra och vad man kan säga, det har säkert 
också bidragit men det är min egen bild jag har inga bevis för det. 

Det är din bild jag är ute efter. Men vilket ansvar, om något över huvud taget, tycker du att 
marknadsföring har i samhället? 

Ett stort ansvar eftersom det syns överallt och läggs så mycket pengar på det så ett 
jättestort ansvar, tycker jag, att spegla det samhälle som vi lever i, jag tycker mer om 
man ger en rättvis bild istället för att man förskönar någonting eller att man bara visar 
en typ av människor. Jag tycker att man har ett jättestort ansvar och jag som kreatör 
måste ju också, hur ska man säga det utan att det låter konstigt, gå utanför mig själv och 
bryta mina hjulspår, hur jag tänker, alltifrån hur jag formulerar texter kring när vi spelar 
in film liksom vad är det för typ av människor som vi har med i filmen och alltifrån att 
alla familjekonstellationer inte är mamma, pappa, son och dotter längre och de heter 
inte Lars, Anna, Anders och Stina. Så där har man ju ett jätteansvar men jag tror att följer 
man med sin tid så borde det lösa sig, men jag tycker att det är jätteviktigt.  

Så tror du att man kan göra skillnad i samhället och påverka konsumenters uppfattning 
om de frågorna som man använder i reklamen? 

Ja, eftersom det är ju som vilken annan kommunikation som helst, jag menar politiker 
marknadsför sina frågor genom kampanjer, icke‑intresseorganisationer gör det också, ja 
men ta nu till exempel efter att Donald Trump blev president och att han nu ska skriva 
bort USA från det här globala klimatavtalet så ser man ju att det är varumärken för 
företag som säger såhär ”nej men vi kommer fullfölja vår plikt”. Ta Tesla till exempel och 
hur de kommunicerar kring miljö och hållbarhet och sånt där, så att företag har ju 
jättemycket makt att kunna påverka och göra skillnad. Bara Apple ska lansera en ny 
hörlur så stannar ju världen upp och alla lyssnar på dem och då har ju de ett ansvar att 
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säga någonting viktigt också kan man ju tycka, eller de har ju möjligheten att göra det. Så 
jag tror verkligen att man kan göra det och det ser man ju att man kan påverka genom 
reklam och marknadsföring. Förändra beteenden, förhoppningsvis till det bättre.  

Vad, enligt dig, krävs för att den här typen av marknadsföring ska lyckas och har du något 
exempel på en bra reklam? 

Först och främst så ska det ligga nära produkten som man ska sälja eller 
varumärkesvärdena, det är jätteviktigt, om vi tar då det här IKEA exemplet, det blir ju 
faktiskt inte konstigt att IKEA adresserar skilsmässa eftersom man hamnar då i en 
situation där man måste köpa nya möbler om man separerar så det blir inte så konstigt 
att de adresserar den frågan, så det blir på något sätt också trovärdigt med frågor som 
ligger nära varumärket. Jag tror att det är den första punkten att det inte får ligga för 
långt ifrån det man faktiskt håller på med, man kan heller inte engagera sig i alla frågor 
utan man engagerar sig i den frågan som ligger nära det man faktiskt håller på med och 
då kan man göra skillnad också. Om du har ett företag som köper jättemycket potatis så 
kanske de ska engagera sig i frågor som rör potatis, potatisodling, potatistransport, 
potatisbönders arbetsvillkor de kanske inte ska hålla på med tulpaner, ja du förstår.  

Jag förstår. Vad ska man undvika då förutom att undvika att tala om saker som inte rör 
ens egen verksamhet? Finns det några andra saker?                    

Ja, vad man ska undvika, man kanske måste ha fingertoppskänsla och där också någon 
form av insikt, ta den här Pepsifilmen till exempel, den visar ju lite brist på 
fingertoppskänsla för debatten och för hur folk tycker och tänker i samhället, på vilken 
nivå av upprördhet ens målgrupp ligger och sen insikt i att ”okej vi gör läsk, det löser 
ingen världsfred”. Man måste ha lite fingertoppskänsla för frågor som man ger sig in i, 
det kanske var såhär att det här är frågor som engagerar vår målgrupp jättemycket, men 
det kanske ligger väldigt långt ifrån vår produkt och det vi faktiskt gör, så jag tror att 
svarar man på din första fråga där rätt så tror jag att det andra löser sig också.  

Så tror du, hade Pepsi kunnat göra någonting annorlunda eller var det kört när de gick in 
på den riktningen? 

När allt det där var så såg jag någon som la upp en gammal Coca‑Cola annons, en sådan 
här printannons, som gjordes direkt efter att Martin Luther King hade blivit skjuten och 
mördad och det var folk med olika etnisk bakgrund som satt på en bänk och drack Coca‑
Cola, nu kommer jag inte ihåg vad copyn var men den var i alla fall inte helt lika 
verklighetsfrånvänd som den här reklamfilmen var. Men jag tror upprördheten just var 
att det ligger så himla långt ifrån vad en läsk är, vi dricker läsk och vi har kul 
tillsammans men den har ingenting och göra i en demonstration mellan polis som har 
våldsmonopol och studentdemonstranter, det är ju så overkligt hela den situationen och 
jag tror det skapar upprördheten, den var lite verklighetsfrånvänd om vad faktiskt ens 
produkt används till.  
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Viss kritik säger att den här typen av marknadsföring utnyttjar seriösa frågor eller 
använder sig av ämnen som redan diskuteras i samhället bara för öka försäljningen, vad är 
din åsikt om det? 

Ja men då tror jag att den kritiken görs mot de företag som gör saker som ligger alldeles 
för långt ifrån deras egen verksamhet, tror jag. Sen är det såhär ja men om de väljer att 
nu göra den här gärningen, det är ju bra att de gör det, jag kan tycka att det är ju bättre 
än att de skulle göra ytterligare en sexistisk bikini annons om de nu väljer att plantera 
en massa träd i Uganda istället vad är förlusten i det? De skulle ändå göra 
marknadsföring, men jag tror att de som får kritik engagerar sig nog och försöker rida 
på frågor som ligger lite väl långt från deras verksamhet, är var jag tror. 

Ja det är väl lite både och, den här Åhléns Klädmaktsordningen, om du känner till den, de 
ville bryta normer i hur män och kvinnor klär sig så de klädde typ Jens Lapidus i typiska 
kvinnokläder och bytte lite så… 

Ja juste, ja och det var liksom äldre modeller. 

Ja de har gjort lite olika, men just den med Klädmaktsordningen så fick de kritik från vissa 
att den använde sig av en fråga som redan fanns, och det hör ju ändå till, de säljer ju 
kläder, så det kan nog vara lite olika beroende på reklam.  

Ja men sen känner jag ju också såhär att kritik är ju bra och som kommunikatör så vore 
det nästan det värsta som kan hända är att ingen tycker och tänker någonting om det 
man gör. Kritik kommer alltid komma, oavsett vad man gör så kommer det alltid vara 
någon som är missnöjd som tycker att de borde gjort på ett annat sätt eller de borde ha 
stöttat dem här istället eller så, men det är ju bara bra att det kommer, det vore värre 
om ingenting hände.  

Men om man gör en sådan här reklam och misslyckas med den och får mycket kritik, typ 
som Pepsifilmen, tror du att det har större påverkan på företaget då än om man skulle ha 
gjort en vanlig traditionell reklam som inte var speciellt bra?                           

Ja men där har vi ju också liksom det här med sociala medier att allting går ju väldigt 
snabbt och det påverkar väldigt mycket. Ta det här med United Airlines, nu har jag inte 
siffran i huvudet men deras aktie störtdök ju på grund av all kritik som spreds över hela 
världen med hjälp av sociala medier och samma sak med Pepsi, det påverkade Pepsi och 
det skrivs ju fortfarande om Kendall Jenner, bara i morse läste jag någon kritisk artikel 
om vad hon gör för typ av reklamjobb och hur lite hon investerar av sig själv i det, jag 
har ingen aning om det är sant eller inte men det skrivs negativt om henne nu på grund 
av det där och det var ju inte ens hennes fel. Så ja, jag tror att det kan ha en jättestor 
påverkan. Men sen är vi alla ganska snabba på att glömma och gå vidare till nästa sak 
men i det här United Airlines ”caset” så, nu var ju inte det en reklamkampanj utan nu var 
det ju kanske en händelse och sen konstigt kommunikationsarbete efteråt men det 
påverkade ju deras affär, de förlorade ju massa pengar på det.  
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Så är det någonting som du tycker man ska ha i åtanke om man vill göra den här typen av 
marknadsföring?  

Ja men som jag sa, att inte hamna för långt ifrån det man faktiskt håller på med och 
realistiskt kan påverka men sen också vara beredd på att folk kommer ha åsikter om det 
man gör, du kommer aldrig ha en fråga där alla är överens. Även om man absolut inte 
kan förstå hur människor kan bli arga på att en pojke som inte är lika blond som Kalle på 
Kalles kaviar är Lucia. Hur kan vuxna människor bli arga på det men uppenbarligen så 
blir de det så man måste vara förberedd på att folk kommer att ha åsikter om du gör 
någonting som står ut mot det som anses vara norm eller traditionellt. Och här i Sverige, 
vilket säkert gäller för alla andra länder, är att om man börjar tumma på sådana här 
traditionellt svenska saker och förändrar det så finns det ju en grupp i samhället som är 
organiserade för att direkt hugga på det och då måste du vara beredd som företag på att 
gör vi nu den här kommunikationen med att ha en mörkhyad pojke som Lucia så 
kommer vi får en grupp som angriper oss, men man kan vara förberedd på det och ha 
jättebra svar. Jag och du säkert och väldigt många måste tycka att den där gruppen har 
ju fel, vem som helst ska få vara Lucia och det är också ett barn hur kan man ge sig på 
den reklamen. Men då ska man bara se till att man har en strategi för att bemöta de här 
angreppen som kommer komma så att man ser till att ingen skadas eller mår dåligt, så 
att förberedelse och att man håller sig till frågor som man faktiskt kan påverka och 
förändra för att annars kan det ju bli såhär att de gör bara det där för att alla andra 
snackar om det. Men man har som företag möjlighet att göra störst skillnad ju närmare 
det ligger ens egen verksamhet, det är min bild i alla fall.  

Men är det då svårare eller tar det mer tid att göra sådan här typ av marknadsföring 
eftersom man behöver tänka på strategi ifall det är någon som inte håller med, och man 
måste planera innan?  

Nja, jo lite, det krävs lite mer förberedelser och jo men det tar nog lite mer tid och mer 
resurser att förbereda sig än om du bara skulle stå härnere och dela ut en ny smak på 
tuggummi på Stureplan, men det kommer inte hända så mycket om du gör det.  

Så att det här kanske är lite mer belönande än att man bara ställer sig och delar ut 
tuggummi? 

Ja, för att jag tror faktiskt att det är frågor och kommunikation som fler kommer ta till 
sig och engagera sig i så att det kommer att löna sig i slutändan att du får tillbaks mer än 
vad du investerar i den här kampanjen eller att det hjälper till att stärka varumärket, det 
kanske är så att det kanske i första hand så handlar det om att vi ska stärka vårt 
varumärke i den här frågan, vi kanske inte hade en ny produkt just nu. Men jag tror att vi 
gillar de som gör gott och de som underhåller oss och de som löser våra problem 
framför de som stör oss och är tråkiga och onda.  

Så hur tror du att framtiden ser ut för syftesdriven marknadsföring? 
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Jag tror att man kommer att se mer av att den här typen av frågor, det ser man redan nu 
att det är inbyggt i affärsidén hos företag, det är ingenting som man har applicerat på i 
efterhand som ett CSR projekt. Många nya spännande företag som dyker upp nu har 
inbyggt i affärsidén att ja men ”köp en cykel så skänker vi en cykel till ett barn som inte 
har en cykel” och att göra kommunikation på det då är ju inte syftesdriven 
marknadsföring det är ju bara marknadsföring för den här affärsidén. Så att jag tror att 
det handlar mer om företag och affärsidéer och vad man har för produkter så det 
kommer bli mer och mer av det här bara att jag tror att vi kanske kommer att kalla det 
något annat. 

Det kommer bli mer normen? 

Ja, jag tror det sen är det lättare och lättare för oss att till exempel använda adblockers 
och en ny generation som kommer fram som är vana att betala för streamingtjänster 
som inte vill ha gratistjänster med reklamavbrott och då måste man hitta andra vägar in 
där man gör kommunikation och reklam så att vi kommer se mer och mer av den här 
typen av lösningar om det nu är problemlösande, politiskt drivna eller underhållande 
lösningar. Så det tror jag att det kommer vara mer och mer och vi kommer se fler företag 
som har ett högre syfte inbyggt i sin affärsidé snarare än som ett CSR projekt.  

Så det är inte bara en trend som håller på nu? 

Nej det tror jag inte. Eftersom vi har den här transparensen i och med alla digitala 
kanaler och sociala medier där de här företagen är närvarande så folk kommer inte sluta 
fråga och folk kommer inte sluta ställa krav. 

Har du något annat som du vill tillägga? 

Nej, inte som jag kan komma på rak arm.  

Okej, dåså, tack för dina svar. 

Det var så lite så.  Hoppas det gav något.  

   



56  

Bilaga 2: Transkribering av intervju med Niklaz Lönnqvist 

Intervjuad: Niklaz Lönnqvist 

Intervjuare: Lisa Lindqvist 

När: 20 april 2017 

Var: Via Skype 

 

Vad innebär syftesdriven marknadsföring för dig? 

Syftesdriven marknadsföring för mig innebär att på något sätt ha ett syfte bakom sin 
verksamhet och med hjälp av marknadsföring bevisa i handling vad det syftet innefattar. 

Har du märkt någon skillnad i vilken utsträckning den här typen av marknadsföring 
används idag jämfört med tidigare? 

Ja, jag tror att det är den marknadsföring som är det enda som penetrerar bruset idag, 
eller jag tror att man kan göra annan marknadsföring som penetrerar bruset ändå men 
den typen av marknadsföring har ingen effekt i själva köpsituationen. Allt handlar ju om 
vad du tycker, tänker och känner inför varumärket när du står och väljer bland 
varumärken och då måste det finnas en slags grundläggande, vad ska man kalla det, 
”reason to exist”, varumärkes existensberättigande. 

Så du tycker att det har blivit vanligare att företag vill använda sig av den här typen av 
marknadsföring?    

Ja precis, och det handlar mer om att företag måste kolla inåt på sig själva också, vad det 
är de kan och vad det är de vill och vad det är de bör ha för syfte och stå för och på så 
sätt så tror jag att den här nya generationen filtrerar ut de varumärken som de tycker 
om. Det finns ett generationsskifte nu där tidigare har det handlat om en typ av 
materialism och i nyare generationer så handlar det mer om varumärkessyfte och vad 
det varumärket gör för mig och mitt samhälle och planeten.  

Så tror du att den yngre generationen, som är millennie‑generationen, är mer mottagliga 
för den här typen av marknadsföring än traditionell marknadsföring?  

Precis, jag tror de till och med kräver den typen av marknadsföring och jag tror att den 
andra typen, vad ska man kalla den, mer sälj‑marknadsföring är man för ”jaded” för att 
ta till sig, man är så van och man är uppväxt med att marknadsföring är överallt vilket 
gör att det är inget man reflekterar över om inte något sticker i ögonen eller om inte 
något får en att känna på det ena eller andra sättet, tror jag. 

Vad tror du internet och sociala medier spelar för roll när det kommer till den här typen av 
marknadsföring? 
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Eftersom internet och sociala medier är sättet vi kommunicerar med varandra och ett 
sätt som är mycket mer effektivt att kommunicera på så blir det ju det den sorts 
kommunikation som vi har med varandra mer eller mindre, och när det kommer till 
varumärken så möjliggör det att jag kan lita på massans omdöme mer än mina vänners 
omdöme, som det kanske har varit tidigare, att nu behöver man inte känna någon som 
har testat den här produkten eller den här tjänsten tidigare utan jag kan få feedback av 
mitt samhälle eller min omgivning, på så sätt kan vi indirekt kommunicera vad som är 
bra eller dåligt i kontrast till att jag måste ha en vän eller någon som jag litar på som 
berättar om det här är bra eller dåligt. Så det tror jag möjliggör ett mycket mer potent, 
som vi var inne på förut, det här filtret för mig som konsument, tror jag.  Jag vet inte, är 
det för loftiga svar eller? 

Nej, det är bra. Men är det något som ni har jobbat med eller tänker mycket på och är det 
något som kunder frågar efter när dem jobbar med er? 

Ja, det känns som det handlar om vad det är för person man hittar, med de reklambyråer 
eller marknadsföringsbyråer som jag har varit på och även de kunder jag har handlat 
med, där allt hänger på egentligen vad man har för egen inställning till vad man har för 
marknadsföring och produkter och kapitalism generellt, så det är olika. Det finns lika 
mycket gammaldags på kundsidan som det finns på byråsidan om man säger så, men det 
finns också lika mycket progressivt på båda sidor så det handlar mer om att hitta rätt 
individer mer än att hitta rätt typ av kund eller varumärke att jobba med.  

Okej, men vad, enligt dig, är syftet med att jobba med den här typen av marknadsföring? 

Det är att skapa något slags värde. För det en produkt och ett företag ska göra är ju att 
skapa ett värde för konsumenter eller samhälle, och det som har varit 
marknadsföringsbranschens ”devils advocate”, eller motsägelse, har ju varit att försöka 
lura konsumenter till att köpa produkter eller varumärken även fast man kanske inte 
behöver den produkten eller varumärket. Det har handlat om någon slags materialism 
som förvinner mer eller mindre i och med att man har ett godhjärtat eller nobelt syfte 
med det man gör med själva produkten eller med marknadsföringen, eller som 
samhällsaktör som varumärke då. 

Vad för ansvar, om något, tycker du att marknadsföringen har i samhället? 

Det har ju inget, alltså man kan ju ge det ett ansvar men dess funktion i sig har ju inget 
större ansvar egentligen i och med att det är en konsultbaserad tjänst som går ut på att 
hjälpa varumärken tjäna mer pengar. Så det ansvaret som man börjar sätta på 
marknadsföringen nu är ju egentligen ett egenkomponerat ansvar. Vilket jag tycker är 
väldigt intressant att faktiskt göra och det är ju också, tycker jag, en fråga till 
nationsstyren att faktiskt kanske diktera ett ansvar för marknadsföringsbranschen på 
ett mer tydligt sätt en vad som har varit. Men man skulle ju kunna, vilket många i 
branschen nu gör, att man sätter ett ansvar på att göra syftesdriven kommunikation 
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med godhjärtade intentioner. Men där kan man ju löpa hela linan ut och rannsaka både 
ens kunders företag och ens egen verksamhet, men problemet blir ju att det är ju en 
konsultbaserad tjänsteverksamhet som gör att det ligger ju en viss kontrast i att göra det 
som konsult för det är ju inte din uppgift egentligen. Din uppgift är ju att hjälpa det 
varumärket som kontaktar dig att tjäna mer pengar i slutändan. Även när man gör 
syftesdriven kommunikation så är ju anledningen till det i grunden att i slutändan tjäna 
mer pengar, oftast. Det finns ju liksom, mer och mer nu, men extremt få exempel där 
verksamheter har andra värden som till exempel Patagonia, varumärken som faktiskt 
kanske försöker göra mer gott än att kapitalisera så mycket som möjligt på sin produkt. 
Men jag vet inte, så det är intressant.  

Men tror du att man kan göra någon skillnad i samhället och påverka konsumenters 
åsikter om de frågor som drivs genom marknadsföring? 

Ja definitivt, om man tänker marknadsföring som, om du tänker ett varumärkes pengar 
som energi vilket de väljer att utveckla, jag vet inte om man ska göra någon slags analogi 
med mat eller något sådant där vi pratar mycket om hållbarhet och att man ska ”recykla” 
hit och dit, så använder ju varumärken extremt mycket av sin budget till marknadsföring 
och då är frågan hur mycket av det man spenderar som går till ”waste” eller hur mycket 
spill har man på den energin genom pengapotten som man satsar på att göra 
marknadsföring, och där finns det ju så extremt mycket energi som man skulle kunna 
använda för goda saker och ting. Det kan vara att förändra ideal och det kan vara att 
förändra kulturella normer som vi som samhälle mår mer dåligt än bra av, det kan vara 
att förändra samhällets historiskt baserade normer. Så den energin som man spenderar 
på marknadsföring av en produkt kan också bidra till utveckling i olika typer av 
samhällsriktningar vilket gynnar både produkt och människa och samhälle. Jag vet inte, 
nu kommer jag inte ihåg frågan. 

Ja det var om man kunde göra skillnad i samhället genom marknadsföring. Men, tycker du 
att fler då, eftersom du anser att man kan göra skillnad, tycker du att fler företag borde 
rikta sig mer mot den här typen av marknadsföring? 

Ja det tycker jag, och åter till den poängen i början där så är det ett generationsskifte där 
den nya generationen nästan kräver det. Så jag tror att företag måste ändra den filosofin 
och inställningen till marknadsföring för att kunna överleva på längre sikt i dagens 
samhälle. Nu är det ett slags kapprace om vilka som gör det bäst och vi har några sådana 
här extremt intressanta exempel på hur man kan göra det väldigt dåligt, till exempel här 
om veckan med Pepsi. Man försöker gå från någon slags ”greenwashing” där allt handlar 
om att försöka ta smulorna av det man gör som faktiskt är hållbart i produkter som typ 
kaffevarumärken och sådant där som exploaterar extremt mycket av planeten, men man 
kanske gör hållbara initiativ i en fabrik och då handlar marknadsföringsjobbet om att 
lyfta de här små smulorna som man gör som faktiskt är bra initiativ till skyarna så att 
man får en slags falsk bild av att det här varumärket är bra för samhälle och planet 
medan själva grundprodukten är ju exploaterande och dålig, och det är vad man då 
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kallar för ”greenwashing”, som du såklart har koll på, men det jag tycker är väldigt 
intressant nu är att det har blivit lite ”PK washing” också där det handlar om att ligga 
rätt i tiden med åsikter och ideal och sådana saker men där man på något sätt inte har 
grunden för att driva den frågan oftast, och nu så är det en ny typ av trend att, vad säger 
man ”movementwashing”, jag har inte ett bra ord på det men typ som Pepsi då som 
försöker kapitalisera marknadsföringsmässigt på att det är någon slags revolttrend och 
energi i hela världen och då försöka bli en del av den här ”communityn”, eller en 
”community ” är det ju inte, men den här typen av individer som faktiskt slåss och står 
för något, det handlar om att på det ena eller andra sättet förändra världen men där man 
endast försöker rida på den vågen istället för att faktiskt ta en ställning och göra det på 
riktigt vilket kan slå helt bakut idag i och med att vi är som en kollektiv hjärna i hur vi 
tycker och tänker där vi hjälper varandra att förstå vad som är bra och dåligt. Det är det 
jag menar med det här filtret som sociala medier och användandet av internet har 
bidragit till att vi har en slags kollektiv hjärna över vad som är bra och dålig input som vi 
får av inte bara marknadsföring utan även all typ av kultur och film etc. Hur kommer det 
sig att du har valt den här frågan och så? 

Vi hade en föreläsning om den här typen av marknadsföring av Jessica Bjurström från 
Komm och sen såg jag en av Diesels nya reklamer och jag var på utställningen på 
Fotografiska som hade Diesels äldre reklamer så jag hade först tänkt skriva om Diesel och 
deras marknadsföring eftersom de använder den här typen av kommunikation, men sen så 
valde jag att fokusera mer teoretiskt så det är väl lite på den vägen.  

Ja men va kul. 

Ja, det är ett intressant ämne. Men vad enligt dig krävs för att du ska anse att en 
syftesdriven reklam misslyckas och kan du ge exempel på någon sådan här reklam som du 
tycker är mindre lyckad? 

Ja, nu fastnade jag i Pepsi då såklart. 

Ja det var ju så nyligen och det är ett ganska tydligt exempel. 

Ja, har du några som du har på tungan? 

Nej, det jag har från tidigare forskning och intervju är väl om man tar något som ligger 
väldigt långt ifrån ens egen verksamhet så är det svårare och det blir liksom mindre 
genuint för det är svårare för konsumenter att förstå varför man skulle vilja fokusera på 
en fråga som ligger så långt ifrån ens egen produktion, så det kan ju vara en sak. 

Precis, men det som är intressant med det är ju att idag tycker jag att det kan ligga precis 
hur långt ifrån ens egen produkt eller produktion som helst men däremot måste det 
ligga nära ens syfte som organisation och verksamhet, vad är ditt ”reason to exist”, alltså 
till exempel Apples syfte är att utmana ”the status quo”, att utmana normen med 
normbrytande design och teknologi och det händer bara att de har gjort datorer men nu 
kan de gå in i precis vilken bransch som helst och de kan göra telefoner, de kan göra 
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bilar och de skulle kunna göra hemteknologiska system som kanske en hemma AI som 
styr hemmets alla olika grejer och vi skulle inte tappa trovärdigheten i det som 
varumärke på grund av att det produkten gör fyller syftet som företaget har och varför 
det finns. Det är därför jag tycker det är intressant med sådana här typer av företag som 
har ett tydligt syfte som gör att de kan utvecklas och hänga med i tiden när teknologi och 
produkter förändras och utvecklas så extremt och exponentiellt i hastighet. Men åter till 
frågan om dåliga exempel där man har misslyckats med syftesdriven marknadsföring, 
det finns ju, jag vet inte jag funderar på BP gjorde ju, var det de som hade det här 
samarbetet med lego till exempel? 

Det kan det ha varit. 

Det var ju en sådan här fundamental groda egentligen, jag menar de har ju inte gjort 
någonting aktivt men de har missat och de har försökt att få en slags hållbarhets stämpel 
och förfina varumärket när själva produkten och syftet med deras verksamhet är något 
helt annat och på ett eller annat sätt kan det bli katastrof så. Jag tycker att det är sjukt 
intressant det där och jag tänker mer, som jag sa, att så länge det man gör med 
marknadsföring, produkt eller i handling som varumärke, så länge det ligger nära syftet 
med varumärket så är man hemma, man kan göra precis vilken typ av produkt eller 
vilken typ av marknadsföring eller vilken typ av event eller handling som helst så länge 
man fyller det syftet, tror jag. 

Vad krävs i sådana falla för att den här typen av marknadsföring ska lyckas, är det då att 
det ligger nära vad själva varumärket står för och har du något exempel på en bra 
syftesdriven marknadsföring? 

 Ja, jag tycker att förra årets, eller om det var 2015 eller 2016, absolut bästa syftesdrivna 
marknadsföring var ju Oatly som Forsman & Bodenfors hjälpte till med, där de lyckades 
ompositionera och synliggöra ett egentligen dött varumärke som har funnits ganska 
länge, tror jag, som var den här Oatly som gör havremjölk. Känner du till hela 
kampanjen? 

Jag vet inte vilken kampanj du syftar på men jag känner till Oatlys varumärke. 

Ja, men ett tips är att gå in och kolla på hela Oatly caset, gå in på deras hemsida och läs 
igenom deras manifesto och se på Forsman & Bodenfors case‑sida vad effekten blev av 
att följa syftet med produkten och bygga all kommunikation och marknadsföring på det 
där det slutade med att Arla och mjölkkooperativen stämde Oatly för, jag vet inte exakt 
vad, men där det blev en extrem backlash mot Arla och mjölkkooperativen. Deras 
produkter är ju till grunden dålig för människan men där man har varit extremt 
framgångsrik i att positionera och lobba och marknadsföra mjölk som något positivt för 
kroppen och människan, men med forskningen nu så är det verkligen bevisat och 
stadgat att mjölk är dåligt för kroppen, men vi kommer ihåg rekommendationer där vi 
ska dricka mjölk varje dag och då är frågan såhär vem är det som har kokat ihop det och 
hur har mjölkvarumärkena använt sig utav tveksamma forskningsutlåtanden av 
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doktorer och så för att få människor att tänka någonting positivt kring mjölk. Det är ju 
sån extremt, tycker jag intressant, kontrast i att om man säger till sina föräldrar att 
mjölk är dåligt för en så får man ju arga blicken tillbaks och de tror ju inte alls på det 
man har att säga och viftar av det och vill inte ta in det man säger för man är så extremt 
påverkad av vad marknadsföring genom åren har gjort att man tycker och tänker. Men 
det var i alla fall en så extremt bra genomförd kampanj där man gjorde som en kampanj 
av den här stämningsansökan som Arla gjorde mot dem och kapitaliserade på att deras 
verksamhetssyfte är helt fel, och jag tycker att det är så bra bevis på hur varumärken 
idag måste agera. Man kan inte fejka att produkten är bra längre utan du måste bevisa 
varumärkets syfte med produkten och inte hemliggöra att det handlar om att tjäna mer 
pengar om det är det som det handlar om, eller om det är att göra produkten så billig 
som möjligt om det är det som det handlar om. Det tycker jag är lite intressant för om du 
ska göra en billig produkt så är det nästan bättre att göra en ful förpackning, och till 
exempel jag jobbade med Media Markt förut, det var ett av mina första kunduppdrag när 
jag började på reklambyrå, och den första feedbacken jag fick var ”nej nej, du kan inte 
förfina de här annonserna” utan de är fula och ”in your face” av en anledning för att 
varumärket ska kännas som att de har de lägsta priserna, det ska inte vara förfinat och 
polerat så att det känns som ett exklusivt varumärke. Så ska varumärken kränga 
produkter och ta fram den mest kostnadseffektiva produkten och få ner priserna för 
konsumenten så är ju det fine, tycker jag, så länge man gör det på det sättet för då lurar 
man inte någon och konsumenten förväntar sig inte något annat av varumärket förutom 
att det är billiga priser. Varumärket får vara elakt och har elaka fabriker och ha elak 
produktion och göra elaka saker så länge man inte säger att man gör någonting annat än 
att pressa priset. Så det tycker jag är ett intressant skifte där det också handlar om att 
ha, tycker jag, den insikten som varumärke att om man då är på ett visst sätt så försök 
inte med någonting annat för då slår det bakut, till exempel i Arla och 
mjölkkooperativens fall. 

Hur tror du att framtiden ser ut för syftesdriven marknadsföring? 

Jag tror att det blir mindre och mindre marknadsföring, som vi kallar traditionell 
marknadsföring, och även den typen av marknadsföring som man gör digitalt, så som att 
köpa produkt placements och influencers. För det är ju en väldig trend i det nu men jag 
tror att millennials och generation Z, de ser igenom det även fast de inte bryr sig om det 
på samma sätt, alltså såhär du får inte massa negativa kommentarer på varumärket när 
du använder dig av en influencer, i kommentarsfältet för att de här generationerna 
förväntar sig inget annat, men däremot så säljer du inte produkten i slutändan, så det är 
en ineffektiv mediakanal. Jag tror mer och mer av marknadsföringsbranschen kommer 
fusioneras med produktdesign och själva in‑house marknadsavdelningsbranschen eller 
vad man ska kalla det och bli en slags kreativ innovationslabb kring hur man med 
syftesdrivna handlingar kan bevisa syftet med företagets existens. För det kommer 
handla om mer än att sälja en produkt, det kommer att handla om att bevisa ett syfte 
med olika typer av handlingar. Det kan vara att bistå med hjälp vid rätt tillfällen vid 
katastrofer eller, som vi var inne på förut, ändra olika typer av ideal eller 
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samhällsnormer och sådana här typer av saker. Men det gör att man inte kan göra en 
kvartalsbaserad brief hela tiden, med en slags pott pengar till att köpa mediakanaler för 
utan du måste istället ha en slags innovationsenhet på företagen som handlar om att ta 
fram sådana här typer av lösningar och då vet man inte vad det är för typ av lösning eller 
när den ska göras eller vad den kommer kosta utan det blir egna produkter i sig. Så jag 
tror att marknadsföringsbudgeten kommer bli en produkt i sig där det blir kanaler för 
att förändra konsumentens känsla kring varumärket på ett ärligt och godhjärtat sätt. Så 
det tror jag är framtiden för marknadsföringsbranschen. 

Det kommer då vara mer av den här typen av marknadsföring och mindre traditionell? 

Ja eller jag tror att traditionell marknadsföring när man faktiskt får resultaten på 
effekten av den, den har fungerat i takt med uppkomsten av de här olika kanalerna som 
printmediat, som TV, som internet, men det är som att vi skulle svara på hur mycket 
radioreklam påverkar oss, för det är i egentligen samma situation som generation Z 
sitter i nu. Den digitala reklamen genom köpta influencers och banners och preppad 
reklam, kommer de se på samma sätt som vi ser på radioreklam, det är bara brus och 
man stänger av så fort man ser något sådant, det är bara en del av allting men inget man 
reflekterar över. För man måste stänga av, människan fungerar ju så att man stänger av 
det som är monotont i ens omgivning för att man inte ska bli trött hela tiden, såhär om 
man är ny i en storstad så blir man ju trött av att det händer en massa saker i en ny stad 
men har du vuxit upp i staden så reflekterar du inte över att det händer en massa saker 
för att då har hjärnan redan stängt av de intrycken. Och på samma sätt fungerar, tror jag, 
marknadsföring, det man är van med stänger man av för det blir monotont och 
någonting som annars bara tröttar ut hjärnan inför för det man faktiskt är på internet 
för att göra eller det man faktiskt kollar på TV för.  

Men vad intressant att du fick den inspirationen från Komm, jag jobbade på Volontaire 
och då jobbade jag med David Orlic som är ordförande på Komm. 

Ja, jag ska intervjua honom också! 

Jaha vad kul, du får hälsa från mig. Det är min gamla kollega, han är superduktig och 
inspirerande och retoriskt helt magisk, så det är kul att du pratar med honom.  

Ja. Har du något annat att tillägga för annars var det alla mina frågor? 

Ja va bra. Nej, jag tyckte bara det var sjukt kul att du har valt syftesdriven 
marknadsföring och utvecklingen av den tycker jag är väldigt intressant att filosofera 
kring och läsa om, på grund av att det är ju, tycker jag, utvecklingen av hela den här 
branschen och då kan man ju ställa sig frågan vad som är såhär konsult, är framtiden att 
vara en konsult på det här sättet och i sådant fall på vilket sätt är man då konsult? Vad 
finns det för format för det i framtiden och så. Men nej, jag har inget direkt mer att 
tillägga så, om du inte har något som du tyckte var lite otydligt eller loftigt eller så, då får 
du säga till.  
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Nej, men jag transkriberar det här och sen skickar jag det till dig så att du får godkänna. 
Men tack så mycket för att du ställde upp.  

Ja det var så lite så! 
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Bilaga 3: Transkribering av intervju med Johanna Look 

Intervjuad: Johanna Look 

Intervjuare: Lisa Lindqvist 

När: 26 april 2017 

Var: Westander, Stockholm 

 

Till att börja med kan du säga vad syftesdriven marknadsföring innebär för dig? 

Syftesdriven marknadsföring, eller syftesdriven kommunikation, handlar om att man 
utgår från syftet, alltså varför finns vi och vad vill vi bidra med, och sen kommunicerar 
man med det som utgångspunkt. Man har en agenda som grundar sig i vad man tycker 
att man har för syfte med sin verksamhet. När vi börjar jobba med en ny uppdragsgivare 
så brukar vi alltid ställa frågan ”Varför finns ni? Och varför är det så viktigt?”, sen på det 
svaret så ställer vi frågan ”Varför är det så viktigt?” så att man liksom kommer till botten 
med det, då har man hittat sitt syfte och man kan också kalla det sin vision till exempel, 
sen tar man avstamp i det när man kommunicerar. Då hittar man också frågor som man 
kan driva som ligger nära den egna verksamheten som också har påverkan på ens 
målgrupper och på andra delar av samhället, så kan man väl säga. 

Har du märkt någon skillnad i vilken utsträckning den här typen av marknadsföring 
används idag jämfört med tidigare? 

Alltså idag så pratas det ju mycket, mycket mer om det och det har blivit lite som någon 
slags modeord också. Jag kan säga så länge jag har jobbat på Westander så har vi alltid 
ställt de där frågorna, vi vill att fler ska bli aktiva samhällsaktörer eller delta i 
samhällsdebatten och vara aktiva samhällsaktörer och vi har alltid ställt de där frågorna, 
sen är det först på senare tid som man kan säga att man satt liksom ordet…  

[Avbrott av kollega] 

Så egentligen allt vi gör för våra uppdragsgivare är syftesdrivet i någon mening men det 
är först på senare tid som vi och andra har satt den etiketten på det. Jag tycker att 
kommunikation, riktigt bra kommunikation är syftesdriven. Och många, många fler 
aktörer borde ägna sig åt syftesdriven kommunikation. Särskilt företag, det finns 
jättemycket som företag har att bidra med till samhällsdebatten men det är ganska få 
företag idag som vågar sticka ut hakan när det gäller samhällsfrågor, man 
kommunicerar gärna kring sina produkter och tjänster och för att addera värde till 
varumärket så kommunicerar man kring det. Men att börja med någon slags grund att 
varför finns vi, varför existerar vi över huvud taget, varför skulle världen vara en lite 
fattigare plats om vi bara *poff* försvann från jordens yta idag, så att det finns ju 
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någonting där, och kan man inte hitta det, då tror jag inte heller att man är ett företag 
som kommer att överleva på lång sikt.  

Så tycker du att all kommunikation då som företaget gör, inte bara marknadsföringen, ska 
ha någon form av syfte bakom den? 

Ja men i någon mån, det är svårt att säga precis all kommunikation, men väldigt mycket 
mer kommunikation än idag. Jag tänker särskilt viktigt är det när man vill rekrytera, om 
vi är ett IT‑företag som hyr ut IT‑konsulter och så finns det tusen IT‑företag, varför ska 
man vilja jobba hos oss? Då måste ju vi vara tydliga med varför är det precis här man ska 
jobba, ”jo för att vi tycker att det här är viktigt, vi står för det här, det är det här som 
driver oss ”och då vill vi hitta likasinnade. Sen kan det ju finnas de som känner såhär ”ja 
men det där ställer jag inte alls upp på, jag vill inte jobba så” nej men då är du inte rätt 
för oss, vi är inte rätt för dig och du är inte rätt för oss, och då blir det mycket tydligare. 
Men de som verkligen tycker om det här blir ju också mer lojala, så man kan få rätt 
medarbetare som man rekryterar och de stannar längre, är ju en möjlig konsekvens av 
det. För att det inte ska bli påklistrat då så måste det ju verkligen finnas en botten som 
är solid och gedigen och inte påhittad. 

Är det något som den yngre generationen, millenniegenerationen, att de är mer 
mottagliga för den här typen av kommunikation än traditionell marknadsföring, enligt din 
erfarenhet? 

Jag vet inte om det handlar om generationer eller om det också handlar om den tiden vi 
lever i, och det kan finnas en kombination, men det är svårt att säga, jag vet inte om man 
kan säga att en generation är på ett visst sätt eller så. Jag tror att det har att göra med 
tiden idag. Det finns så otroligt mycket val man ska göra och vi kan inte fatta alla val med 
hjärnan, med huvudet, utan vi fattar en massa val med magen och hjärtat vare sig vi är 
medvetna om det eller inte. Det blir mycket lättare att välja någonting om det både talar 
till mitt hjärta, eller magen, och till hjärnan och kanske framförallt till magen. Och det 
gör man genom att arbeta med syftesdriven kommunikation för då går det mycket 
snabbare och lättare för mig att förstå om de här värderingarna stämmer överens med 
mina, om det finns någonting här som jag tycker om då blir jag en lojal kund eller 
medarbetare eller medlem eller vad man nu har. Jag brukar tänka att det måste finnas 
någonting i ett företag som ska vara ”tyckombart”, det måste finnas någonting där jag 
kan tycka om, precis som man kan tycka om en person, och vilka personer tycker man 
om? Ja men personer som är tydliga och står för någonting, raka och som också stämmer 
överens med mina egna värderingar, det är ju en person jag gillar, och så tänker jag att 
det är samma sak med ett företag också. Någon som är kompis med alla kanske inte är 
god vän med någon, samma sak är det också med ett företag om alla ska gilla dig och 
vilja komma och handla hos dig så kanske de kommer ibland och sen kanske de går 
någon annanstans ibland, men de blir inte lojala trogna kunder som alltid finns där, utan 
de kan gå hit ena dan och så går de till din konkurrent nästa dag. Man måste hitta det 
där, det ”tyckombara” och våga odla det också.        
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Vad tror du att internet och sociala medier har spelat för roll i den här typen av 
marknadsföring? 

Jag tror att det är jätteviktigt, såklart, och det gör också såhär att på sätt och vis i och 
med att alla kan publicera sig eller delta i sociala medier så kanske också gränserna 
mellan vad som är en person och vad som är ett företag i någon mån suddas ut. Företag 
behöver vara mer personliga för att vi ska vilja och orka lyssna, vi går inte med på att det 
finns en väldigt formell och tydlig barriär utan vi vill att företagen också ska vara 
personliga och då måste man ju visa mer av sig och vad man tycker och vad man står för. 
På så vis tror jag att sociala medier är jätteviktigt, plus att om man gör bra saker som 
folk gillar så kan det får stor spridning snabbt och gör man saker som folk inte gillar så 
får det också stor spridning. Det gör ju att man som företag kan känna sig lite orolig, 
såhär vågar vi verkligen sticka ut hakan här, för det kan ganska snabbt blåsa åt det ena 
eller andra hållet så det är något som man måste fundera över när man gör saker, hur 
kommer det här att uppfattas bland våra följare eller de som tar del av det här. Då är det 
ännu mer viktigt att det verkligen är grundat och genuint, för annars om det är påklistrat 
och att man börjar tycka saker i en fråga som många är intresserade av på djupet och på 
allvar och där det finns mycket kunskap, om man tar som exempel ett skoföretag som 
heter Bianco som för ett tag sen gjorde en kampanj som handlade om kvinnor, skor och 
feminism, där de gjorde en, jag tror att det var såhär men du skulle kunna kolla upp hur 
det faktiskt ligger till så att jag inte säger något annat, men att det skulle vara någon 
slags feministisk handling att kvinnor skulle få skobidrag för vi måste ju gå i 
högklackade skor. Vilket gör folk som är på riktigt engagerade i feministiska frågor blir 
ju asförbannade och tycker att det här är jättelöjligt. Och, för det första så har ju inte de, 
ett skoföretag har ju inte särskilt hög trovärdighet att prata om feministiska frågor bara 
sådär ”out of the blue” för de har inte gjort någonting för att bygga den trovärdigheten. 
De upplevdes inte särskilt pålästa heller och dessutom om man använder ironi eller 
humor eller så, så kan det också slå fel för att det kanske inte alls uppfattas som så, ”vi 
skulle ju bara skoja” ja fast det här är ju sådant som engagerar folk på riktigt, då kan inte 
ni komma här med lite halvtaskig analys och så ska ni bygga ett skämt på det, då slår det 
fel. Och här är Pepsi‑exemplet också, att om dem hade grundat, nu var det ju som en 
marsch och alltihopa kändes lite plojigt, men om de hade grundat genom att kanske 
skriva en debattartikel där de tog ställning på riktigt, mot Trumps politik eller så, då 
hade den här reklamfilmen kanske landat mycket bättre för då hade det funnits en 
botten till den. Liksom någonting som det här tycker vi, det här står vi för och då blir det 
här ett sätt att illustrera det. Då blir liksom reklamfilmen som att den bygger vidare på 
det, men nu vart den väldigt grund och gick ganska lätt att kritisera. Jag ger ganska långa 
svar på dina frågor.  

Det är bra! Men vad är syftet med att använda den här typen av marknadsföring, varför 
vill företag göra det? 

Därför att vi vill ha någonting som är äkta och riktigt och vi nöjer oss inte med mindre 
och då tror jag att man kan ju bygga en mycket starkare lojalitet hos sina målgrupper 
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genom att använda syftesdriven kommunikation för det talar till magen och hjärtat och 
vi tycker att det här känns bra, de här tycker som jag tycker, jag ställer upp på det här. 
Då är jag beredd till ganska mycket, jag är beredd att ge mina pengar för deras varor och 
kanske betala lite extra för att jag vet att jag också får bra kvalitet och någonting som jag 
sympatiserar med, jag blir en lojal medarbetare för att det känns som att det jag gör 
bidrar till någonting högre, jag jobbar inte bara för min lön eller jobbar för den här 
avdelningen för jag tycker om mina kollegor utan jag är också med och bidrar till 
någonting som är mycket större än så. Var det svar på frågan? 

Ja.  

Jag ska försöka hålla mina svar lite kortare för jag tänker att du har säkert jättemycket 
frågor att hinna med.  

Men vilket ansvar, om något, tycker du att marknadsföring har i samhället? 

Jag tycker marknadsföring har jättestort ansvar, och jag tycker att man ska tänka efter 
när man kommunicerar, eller man ska tänka efter före. Det finns ju jättemycket roliga 
saker man kan göra, men man kanske inte ska göra allt, man måste fundera över hur det 
landar. Och hur det landar ute i målgruppen, såg du den här annonsen häromdan som 
var från ett skräp, något sådant här skräpplockar, någon skräpplockar organisation, 
Städa Sverige, kan det heta så kanske? 

Jag vet inte. 

Då var det två, jag har inte tagit del om allt som har skrivits om det här, men det var ett 
uppslag i jag tror att det var DN, en annons, och då är det två stycken vita personer med 
några sådana här varselvästar på sig, sådana här gula västar, som håller i sådana här 
skräpplockarpinnar du vet sådana som man nyper upp skräp med, och de håller i varsin 
sådan. Sen så står det en svart kille i mitten och han håller i en basketboll tror jag för att 
han är en basketspelare, och då så nyper de om hans hand såhär från varsitt håll. 

Okej… 

Och allt det här handlade om att när man samlar in det här, eller plockar upp det här 
skräpet så gissar jag att de får pengar på något vis och då går pengarna till idrotten. 

Jaha. 

Så det fanns en koppling där. Men då heter, dels att det heter Städa Sverige, och så stod 
det något sådant här ”nu städar vi Sverige”, och så är det två vita personer som står med 
skräpplockarpinnar och nyper om armen på en svart kille som står i mitten, vilket gör 
att det ser ut som att de ska städa bort honom ur Sverige. Med tanke på den debatt som 
har varit kring flyktingkrisen och migration så har vi ju en kontext med omständigheter 
där det finns så mycket politik och så mycket känslor och så mycket, alltså det är ett 
känsligt område. Att då göra en sådan annons så kan det uppfattas som väldigt tondövt. 
Även om de hade ett gott uppsåt, alltså det här skulle man väl kunna kalla syftesdriven 
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kommunikation om man vill, för de har ett viktigt budskap och det handla om den här 
skräpplockarorganisationen, de är med och bidrar till ett bättre samhälle eftersom det 
går pengar till idrotten så att man kan integrera fler via idrott. Men det blir ju 
jätteknasigt, så man måste ju verkligen tänka efter om hur kommer det här att landa 
därute. Och då måste man ju också ha en känsla för hur ser omvärlden ut, inte bara 
tänka inifrån vårt perspektiv. Jag tror en av förklaringarna den här organisationen sa var 
att ”ja men de här skräpplockarpinnarna är vardag för oss, för oss är det inget konstigt 
att använda den som ett attribut, vi gillar våra skräpplockarpinnar” men här vart det 
jättekonstigt, så man måste ha bra koll på omvärlden för att förstå hur kommer det här 
att landa hos andra. Det kanske är självklart för oss men det kanske inte är det därute 
och då måste vi vara beredda på att kunna justera, inte kanske vad man tycker men hur 
man kommunicerar det.  

Kan man göra skillnad i samhället och påverka konsumenterna genom den här typen av 
marknadsföring? 

Ja det tror jag absolut att man kan, och jag tror att det är ett bra sätt också. Om man 
tänker att, alltså det vi jobbar med här då är det inte reklamfilmer eller annonser och så 
utan det är annan typ av kommunikation, det kan vara kampanjer i sociala medier, det 
kan vara debattartiklar, pressmeddelanden, nya rapporter, att man använder 
statistikunderlag och så, alltså PR i en bred bemärkelse. Sveriges Annonsörer gjorde en 
undersökning för något år sedan som visade att arton procent, bara arton procent av 
svenskarna är positivt inställda till reklam, så att det behövs ju någonting annat, att man 
tänker på ett annat sätt för att nå fram. 70 procent av svenskarna, alltså sju av tio 
svenskar vill att företag ska delta mer i samhällsdebatten, och det var från en Sifo‑
undersökning som vi gjorde, som vi beställde från Sifo under förra året. Så det finns ju 
ett jättestort utrymme för dem företag som vill delta i samhällsdebatten så finns det ett 
stort intresse från människor, en stor liksom önskan om att vi vill att ni ska ta ställning, 
vi vill att ni ska vara med här och bidra. Och företag har jättemycket kunskap och 
kompetens som det är viktigt att samhället får ta del av, så att politiker kan fatta bättre 
beslut, konsumenter kan bli mer upplysta eller vad det nu kan vara. Då är syftesdriven 
kommunikation och syftesdriven PR ett jättebra sätt, där man kan gå till botten med det 
man tycker och det man har möjlighet att utveckla det man vill, på ett annat sätt än 
reklamfilm kan. Men det finns ingen motsättning mellan reklam och PR utan jag tror att 
båda behövs, men att bara pumpa ut en massa reklam, folk är ganska trötta på det utan 
de vill ha ett innehåll också.  

Vad krävs för att den här typen av marknadsföring ska lyckas och har du några exempel 
på bra marknadsföring? 

Ja, det är, nu skulle jag ju ha ett riktigt bra exempel här att lyfta fram. Ofta så ser man att 
man skulle ha kunnat ha gjort det lite bättre, och det här är fortfarande så att om man nu 
tänker där det har varit både reklam och PR involverat, ofta är det reklamfilmerna och 
kampanjer som man lättare kan koppla det till och tänka på, men många av de 
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uppdragsgivare som vi jobbar med, de jobbar ju med syftesdriven kommunikation hela 
tiden, det är bara att det är inte intensifierat i en kampanj utan de jobbar typ löpande 
med att dela med sig av sina erfarenheter och sina budskap, vad de tycker, vad de vill, de 
driver sina agendor hela tiden men det går inte att se det som att ”ja det var den där 
kampanjen som var så stor”, utan det är ett långsiktigt arbete som man får jobba med 
länge. Men om man ska ta några andra kampanjer, jag tänker som Åhléns de hade ju den 
här kampanjen där kvinnor och män fick byta kläder med varandra och sen har de också 
haft kampanjer där äldre kvinnor har tränat och också såhär att där man leker med 
könsroller och där man också utmanar föreställningar om vad man kan göra i en viss 
ålder och så. Det skulle jag säga är syftesdriven kommunikation, men då gäller det att 
man också, att man tar det hela vägen så att man inte såhär veckan efter så ser de här 
reklammodellerna ut precis på samma sätt som vi är vana att se dem sen innan. Man får 
någonstans, om man börjar, sen behöver inte allt vara såhär nu ska alla byta kläder med 
varandra och vi ska vända upp och ner på allt, men man måste se till att man kan hålla 
det hela vägen, ta det hela vägen. Och ett annat exempel är när Coop hade den här att de 
ville minska på köttet, att man kan äta mindre kött och mer grönsaker, och lanserade 
Nya Vardagsmaten, som jag tycker är ett väldigt bra initiativ, alltså hjälp folk att äta 
mindre kött och mer grönsaker men det handlar inte om att man ska sluta äta kött, men 
då kan det ju vara olyckligt om det samma vecka eller veckan efter så kommer det ett 
reklamblad hem där det står ”nu har vi halva priset på irländsk fläskfilé”, då kanske den 
veckan ska man se till att reklambladet inte innehåller det. Sen har de aldrig sagt att de 
ska sluta sälja kött men det kanske ändå är såhär hur uppfattas det och kommer de här 
ta ut varann om man får först det här budskapet som man tycker såhär ”åh vilket bra 
initiativ, va intressant” och sen kommer det här reklambladet och då kanske det känns 
som att det skevar lite grann. Så man måste får hela organisationen att lira också och då 
blir det ju lite jobbigare att syssla med syftesdriven kommunikation eftersom man måste 
se till att, man måste vända på stenar och se till att man har koll på allting. Samtidigt har 
man mycket mer att vinna om man lyckas. Sen så måste man vara uthållig också, man 
kan inte bara köra det ett tag utan man måste jobba på.  

Ja för viss kritik säger ju att den här typen av marknadsföring bara använder sig av seriösa 
frågor eller ämnen som redan diskuteras i samhället bara för öka försäljningen, vad anser 
du om den kritiken? 

Ja och jag tänker såhär att ett företag måste tjäna pengar för att kunna finnas, jag tror att 
konsumenter är också väldigt duktiga på att se när det är äkta och när det inte är det och 
det är då man blir ifrågasatt. Det är då Pepsi får en massa kritik, för de hade ju inte 
grundat det här, det här är ju reklamfilm som de försöker få att verka som det är 
syftesdriven kommunikation, det är ju inte det för de har ju inget syfte här, de tycker ju 
inte någonting egentligen, eller de har i alla fall inte formulerat det på ett sätt så att vi 
kan förstå och känna att det är grundat det de menar, utan det är väldigt lätt att 
punktera kampanjen. Jag tror att, det här med att tjäna pengar, det är ju ett medel för att 
nå sitt mål. Om man tänker varför är det så viktigt, varför är det så viktigt och varför är 
det så viktigt, det där man kommer fram till på tredje raden där kan ju aldrig vara ”för vi 
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ska tjäna pengar” eller ”för att våra aktieägare ska bli nöjda” utan det är någonting 
annat. Men däremot så är det ju bara toppen om man tjänar pengar och om aktieägarna 
blir nöjda på vägen dit, för annars kommer ni inte att finnas, och då kommer ni inte 
kunna uppfylla det här som ni vill, som är målet, då får man börja säga upp folk och 
börja stänga butiker och man kanske går i konkurs till sist och då finns det ju ingen 
chans att man kan vara med och rädda världen eller vad man har som syfte. Så att man 
måste tjäna pengar, men jag tror att konsumenter idag är duktiga på att se vad som är 
uppriktigt och vad som är bara något slags påklistrat. Och det är därför som syftesdriven 
kommunikation känns som att det är någon slags, nu är det lite experimentverkstad, 
man testar såhär vad kan vi göra, kan vi göra såhär, och då blir det jättetydligt när det 
inte funkar. 

Men nästan alltid, oavsett budskap, möter du ju oftast någon form av opposition och 
eftersom internet och sociala medier används så pass mycket så skrivs det om det, hur ska 
man göra för att förbereda sig som företag för det? 

Ja nästan alltid så finns det ju någon som tycker något annat, och det i sig ska man ju inte 
vara rädd för. Om vi vill någonting och vi vill driva en fråga och så har vi ingen som 
tycker något annat, ja då har vi kanske ingen fråga att driva och då finns det ju inget att 
göra heller, så att man möter på motstånd och att det finns folk som tycker annorlunda 
det är ju inget konstigt och det ska man inte vara rädd för. Istället kan man se när man 
får kritik att ”ja vad bra, nu har vi ytterligare ett tillfälle att berätta vårt budskap”. Coop 
fick ju kritik från köttindustrin när de sa ”ät lite mindre kött”, och köttindustrin sa ”vadå 
ska vi inte få äta kött längre?” och Coop svara ”det var ju inte det vi sa, vi sa ät lite 
mindre kött och ät mer grönsaker”, då fick man säga det igen så att det är så jag tycker 
att man ska se det. Sen ska man såklart förbereda sig för ”om vi går ut och säger det här, 
vad finns det då för kritiker som skulle kunna tycka annorlunda?”, för dem kan man ofta 
identifiera på förhand, det bör man kunna göra.  Så okej ”om de säger såhär då svarar vi 
såhär och sen berättar vi vårt budskap en gång till, om den här gruppen kritiserar oss 
från det här hållet så besvarar vi det såhär och så levererar vi vårt budskap en gång till”, 
så man ska inte vara rädd för att få kritik men man kan förbereda sig. Man kan också 
kratta liksom, om man i Pepsis fall, till exempel, eller så hade Coop också kunnat göra, 
skriv en debattartikel och förklara varför vi nu kommer att dra igång det här initiativet, 
”jo för att vi ser i undersökningar som vi gör att folk vill ha råd och tips och stöd för hur 
kan man äta lite mindre kött och därför ser vi nu att vi har väldigt mycket kunskap och 
den vill vi bjuda på, så att folk ska kunna äta mindre kött och mer grönsaker, men inte 
sluta äta kött helt”. Och då kan man ju i en debattartikel, det är ju klassisk retorik, där 
kan man ju också bemöta motargument, ”nu finns det många som tycker såhär och till 
dem vill vi säga att… och man kan också ha invändningen att… och vi tycker att man 
löser det såhär”. Så att man krattar genom att vara tydlig med varför gör vi det här, det 
här står vi för, sen kan man köra sin reklamkampanj, kombinerat med PR aktiviteter och 
sen kanske man också kan följa upp om man tänker att reklamkampanjen på något vis är 
avgränsad i tid så kan man följa upp det efteråt också. Och som sagt inte tänka att ”oj, vi 
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får kritik, nu måste vi dra tillbaka vår kampanj”, tvärtom att det väcker reaktioner ni är 
någonting på spåren, det här är ju bra.  

Så skulle du säga att den här typen av kampanjer är mer tidskrävande än traditionella 
kampanjer? 

Ja det tror jag att det är, men traditionella kampanjer är också tidskrävande. Men jag 
tänker också att syftesdriven kommunikation handlar om hela företagets 
kommunikation, sen kan det tas ut i olika kampanjer på olika vis, men det ska ändå 
finnas en röd tråd i allt det här, gör man ett bra grundjobb så kan du ju använda det gång 
på gång på gång, för du tycker ju egentligen samma sak och sen hittar man olika 
infallsvinklar på det. Men det tar säkert lite mer tid och kraft och framförallt så måste 
man få med hela organisationen på det. Det kan inte heller bara vara marknadschefen 
eller kommunikationschefen som säger såhär ”nu kör vi den här kampanjen som 
handlar om det här”, utan vi måste ju få med ledningsgruppen på det här, det handlar 
om vårt DNA som vi ska kommunicera. Det måste man ju vara överens om, varför finns 
vi, det kan ju inte marknadschefen bestämma på sitt håll utan det måste ju komma från 
den högsta ledningen. Så på sätt och vi så har ju det här med ledarskap att göra också.  

Hur tror du att framtiden ser ut? 

Ja, jag tror och hoppas att vi kommer att se mer syftesdriven kommunikation och mer 
bra syftesdriven kommunikation, där man lyckas få ihop alla de här delarna och att man 
ser värdet av att företag deltar i samhällsdebatten och bidrar till en positiv 
samhällsutveckling och att företag förstår att det är långsiktigt lönsamt att göra det. Jag 
tror att vi premierar gärna företag som står för någonting och då kan det räcka med att 
jag gör ett val en gång, jag gillar de här, de har övertygat mig om bra saker så nu går jag 
dit för att köpa mina grejer, jag behöver inte göra ett nytt val varenda gång utan jag 
gillar det här.  

Men det måste vara någonting då som kommer från kärnvärdena det kan inte vara något 
som företag kommer på att nu vill vi stå för det här? 

Nej jag tycker att man ska lägga sig nära sina, vad ska man säga, alltså man behöver inte 
gå över ån efter vatten utan gräv där du står, vad är det som berör er, vad är det som 
berör era kunder. För några år sedan, tio år sen kanske, så var det ju så himla populärt 
att göra sådan här CSR‑projekt, man kom på att vi borde göra någonting gott för världen, 
Vi är ju ett ondskefullt företag, vi är kapitalister och så men vi som företag måste göra 
någonting gott också, så började man titta långt bort, ”ska vi göra ett vattenprojekt i 
Uganda eller ska vi bygga en skola i Senegal, så att ingen tittar på det vi gör här hemma”, 
lite så, och det kan man väl göra, det är väl fine om man gör sådana projekt men ni är ju 
en samhällsaktör vare sig ni vill eller inte, samhället består till stor del av företag så man 
kan inte tänka sig att man inte är en del av samhället som företag, utan det är man i 
högsta grad. Man har massor att bidra med till samhället i form av perspektiv, 
kompetens, man betalar skatt, människor utvecklas och utbildas inom företag, så företag 
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är superviktiga och lönsamma företag är superviktiga så man ska inte skämmas på något 
vis för sin verksamhet, utan tvärtom, använd kunskapen och perspektiven som ni har 
som kanske fler skulle behöva få ta del av för att kunna påverka politiska beslut eller 
bara upplysa eller informera.  Jag tänker såhär, om man har en massa kunskap i ett 
företag då är det nästan taskigt att inte dela med sig av det. Om man nu är ett 
livsmedelsföretag som har en massa kunskap om hur man faktiskt skulle kunna minska 
köttet och äta mer grönsaker, för det vet vi är bra för hälsan, det är bra för klimatet och 
dessutom är det bra för plånboken, då är det ju nästan taskigt att inte berätta det. Om 
man vet som företag, säg att man är en arkitektfirma eller ett byggföretag, och så har 
man massa kunskap om hur miljonprogramsområdena skulle kunna upprustas på ett 
sätt som tar till vara både den tidens arkitektur och som samtidigt gör att det blir 
trivsamt och bra att bo där nu, om man har kunskap om det, då är det ju taskigt att inte 
höja sin röst i samhällsdebatten för att kunna påverka politikerna som ska fatta beslut 
om hur det här enorma upprustningsprojektet ska gå till, och vara med och säga ”såhär 
tycker vi att man ska göra”, så kommer någon annan och säger ”ja, men vi tycker såhär” 
och så, och plötsligt så har man kommit fram till en lösning som är mycket bättre än om 
alla de här hade suttit tysta och inte sagt något och så ska politiker fatta beslut utifrån 
ett väldigt dåligt underlag. Det är lite förenklat men ja.  

Då ska vi se om jag har missat någonting, jag tror inte det. Har du något annat att 
tillägga? 

Nej, vi har i pr‑handboken så har vi, den får du gärna ta med dig, har du sett den? 

Jag såg den på er hemsida, men jag har inte kollat så mycket i den. 

Här har vi sju skäl att delta i samhällsdebatten som handlar om varför företag ska delta. 
Två tips handlar om samhällsnytta, politiska beslutsunderlag, ökat 
samhällsengagemang, och sen också affärsnytta, det stärker varumärket, det stärker 
företagskulturen, det fördjupar kundrelationer, det här som jag pratade om att man 
gärna premierar ett företag som man känner att de står för någonting som jag gillar. De 
kan även skapa nya affärsmöjligheter genom att man kommer på att här finns det ju ett 
behov och vi kan utveckla en tjänst för att möta det behovet och så plötsligt har man 
hittat en ny affärsgren och sen att man blir mer attraktiv som arbetsgivare, vi vill ju 
jobba på företag som vi känner står för någonting bra och positivt. Så det är sju skäl som 
vi brukar lyfta fram för att man ska delta i samhällsdebatten och att delta i 
samhällsdebatten är ett annat ord för syftesdriven kommunikation helt enkelt. 

Ja, men tack så mycket för dina svar och för att du ville ställa upp. 

Ja, va bra.      
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Bilaga 4: Transkribering av intervju med Sarah Larsson Bernhardt & Deeped 

Niclas Strandh 

Intervjuad: Sarah Larsson Bernhardt & Deeped Niclas Strandh 

Intervjuare: Lisa Lindqvist 

Var: Waynes Coffee, Sveavägen Stockholm 

När: 27 april 2017 

Okej, ni kan väl börja med att berätta lite vad syftesdriven marknadsföring innebär för er? 

Sarah: Alltså det vi ser idag handlar ju om att det är svårt för företag att arbeta med 
traditionell kommunikation, att vi inte är mottagliga för det på samma sätt, vilket 
innebär att för att kunna slå igenom och för att kunna skapa relationer med kunder eller 
potentiella kunder eller samarbetspartners eller vad det nu är så behöver man gå 
tillbaka och titta på en djupare värderingsgrund. Alltså vad är vårt existensberättigande, 
vad är det vi brinner för och hur kan vi göra nytta i det stora, alltså i samhället snarare 
än just den produkt eller tjänst vi säljer. Det man ser, alltså vi är i ett läge idag där man 
kan i stort sätt få samma produkter och tjänst utav en konkurrent vilket innebär att vi 
behöver hitta andra nivåer på att skapa relationer, och då handlar det ganska mycket om 
att vi vill veta att företaget som vi skapar en relation med har bra värderingar, att de står 
för samma saker som vi gör, att genom att göra det valet så kan jag rättfärdiga ett val för 
att det här är ett företag som jag kan stå bakom för att de har rätt värderingar och rätt 
arbetsförhållanden eller vad det nu är som de kan lyfta fram i sin kommunikation.  

Deeped: Bra sagt! 

Sarah: Vill du addera något? 

Deeped: Nej. 

Men ni föreläser ju om sociala medier och digitala varumärken är det någonting som ni 
pratar om när ni föreläser eller någonting som folk frågar om?  

Sarah: Just nu så kör vi ju en tredagarskurs på Berghs just om att bygga varumärken och 
på förmiddagen igår handlade det väldigt mycket om just syftesdriven marknadsföring, 
att vi behöver förändra vårt sätt att se kommunikation och förändra vårt sätt att, istället 
för att prata om väldigt mycket vad så behöver man komma tillbaka och prata om varför 
vi gör saker, hur vi gör saker, varför vi brinner för det här. För annars så, vi är så 
reklamtrötta idag så vi orkar inte ta in det, och i sociala medier är det så hög densitet av 
information så man behöver hitta djupare aspekter för att kunna slå igenom. 

Deeped: Sen finns det också en position att ta, för att en av de beslutsatser som man kan 
göra är att det finns ett underskott av personer som tar vettiga värderingar och vågar 
stå för dem en längre tid, där politikerna idag, istället för strategiskt och visionära, är 
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taktiska och kyrkan har tappat hela sin influens över människan. Vi har därmed en 
ganska spretig opinionsvärld och värderingskapande värld och därmed har företag helt 
enkelt en möjlighet att göra någonting mer än att bara säga att vi säljer en bra produkt 
utan helt enkelt ”vi står för det här och vår produkt är en del av din vardag och den 
kommer faktiskt härifrån, den kommer från vår legacy”. Så det gäller att bygga upp 
bilden av företagen, inte bara utifrån produkter utan utifrån vad, det som Sarah var inne 
på, vad vi står för, och det finns en plats att göra det, en position som nu är tom och det 
är en viktig del av varför det faktiskt fungerar.  

Tror ni att den yngre, millenniegenerationen, är mer mottagliga för den här typen av 
marknadsföring?  

Sarah: Jag tror att de är mer medvetna om de val de gör och jag tror att det blir en viktig 
aspekt när man väljer ett företag eller en produkt. För de är ju uppvuxna med att filtrera 
reklam på ett helt annat sätt än vad vi kanske har varit, vilket innebär att de har en 
annan medvetenhet idag som kräver att företagen tar ställning.  

Deeped: Och sen plus också, jag har lite svårt för hela millennietanken, jag är ibland mer 
”millennial” än en del ”millennials” jag har träffat, i mitt beteende. Men vi har ett 
beteende runt att inte berätta om oss själva, där en produkt också kan bli en del av 
historian men då vill vi inte bara såhär ”åh den här produkten är bättre därför den har 
lite högre watt‑tag och så där” men vem bryr sig, då handlar storyn om produkten och 
runt det som kommer av produkten som vi också gärna vill berätta vidare, då behöver 
man arbeta med det här och göra mycket mer av historien. 

Så tror ni att det handlar om tiden vi lever i idag än generationsskillnader? Har den vuxit 
den här typen av marknadsföring?  

Deeped: Vad sa du har den…? 

Har det vuxit, alltså används det mer nu jämfört med tidigare? 

Sarah: Just nu ser vi ju en ganska stark trend. Alla marknadsföringstrender går ju i 
cykler, det vi ser nu det senaste året och ett halvt är att det här har blivit mycket mer 
påtagligt, företag går ut och sponsrar pride‑festivaler, och är öppna med det, man tar 
ställning på ett helt annat sätt idag än man brukade göra, mycket på grund utav det 
Niclas säger, det finns ett hål där varumärken kan fylla det hålet eftersom politikerna 
inte vågar och kyrkan har tappat den ställningen.   

Deeped: Och en ytterligare aspekt varför de kan göra det och varför det egentligen 
fungerar, hela den ”purpose‑branding” som det heter som började för fem, sex år sedan 
som man började med då det började poppa, handlar ju om sociala medier i sig, att vi 
plötsligt har möjlighet att göra mycket mer innehåll, göra många fler saker för inte så 
mycket pengar och därmed kan vi börja prata om mer saker runt vår produkt och runt 
det vi gör. Innan så hade man bara möjlighet att köpa en helsida eller en reklam‑spot och 
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då behövde vi ju definiera vad är det allra viktigaste för oss att göra just nu, idag kan vi 
göra så otroligt mycket mer i olika nivåer.  

Ja, så om vi pratar lite mer om sociala medier och internet. Vad har det för roll i den här 
typen av marknadsföring, förutom det att man kan göra mer idag?  

Deeped: Ja den har ju en central roll därför att du måste ha en möjlighet att hela tiden 
publicera innehåll för att kunna göra en sådan här sak, du kan inte göra en ”one‑off”, 
förut har vi haft en CSR situation där man har gjort en CSR kampanj och sen hoppats att 
folk kommer ihåg den, medan vi hela tiden idag kan prata om det, vi kan prata om det 
goda vi gör vi kan prata om vad vi hakar på och vad vi har för värderingar och sådana 
saker, samtidigt som vi också säljer, gör erbjudanden, annonserar och så. Det sker 
parallellt och seriellt hela tiden, varje dag istället för bara en gång.  

Sarah: Och här behöver vi också se till beteenden hos de enskilda individerna, vad är det 
egentligen vi är intresserade av att bjuda in, vad är vi intresserade av att dela vidare och 
sådär. Det handlar ju om saker som bygger våra egna varumärken, att dela vidare 
produkter är inte speciellt intressant men att dela vidare ett företags värderingar som 
man kan stå bakom är mycket intressantare, eftersom sociala medier har hela den här 
kommunikativa delningsuppbyggnaden så blir det jätteviktigt.  

Tror ni att företag kan påverka konsumenter och sprida sina värderingar på ett trovärdigt 
sätt? 

Sarah: Om de gör det strategiskt och långsiktigt och bygger den storyn på ett trovärdigt 
sätt där de är transparenta så ja. Och de ser vi ju de företag som lyckas, de företag som 
inte gör det, de försöker klistra på en syftesdriven marknadsföringskampanj eller något 
likande slår oftast tillbaka ganska hårt för här har ju vi som konsumenter också insett att 
vi har ju en helt annan konsumentmakt att påverka så att man kan liksom inte längre 
påstå att man gör bra saker om man inte visar det hela vägen tillbaka.  

Vad krävs då för att man ska lyckas och har ni något exempel som ni tycker är bra 
syftesdriven marknadsföring? 

Sarah: Alltså jag kan ju tycka att hela Toms affärsuppbyggnad handlar väldigt mycket om 
det och det är väl en utav dem som egentligen var ganska tidiga på att verkligen vilja 
förändra världen och verkligen prata om utsatthet och sådär. Om man tittar här i Sverige 
så tycker jag att Pressbyrån har lyckats mestadels med det de har gjort, men de har 
också gjort det under en ganska lång tid, medan Åhléns har försökt under de senaste 
åren, men någonstans när det väl smäller så inser man att det finns liksom inte en stabil 
värdegrund de står på där de faktiskt kan försvara sig när det blåser till. Vad har du för 
exempel? 

Deeped: Nej det var väl dem. Jag tycker också vi ser exempel där man gör det vanliga 
som man alltid har gjort, man kanske har gjort samarbete med FN och UNHCR och sådär 
men att de som verkligen förstår den här delen också börjar integrera det i sina 
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berättelser och inte bara klistra på att ”nu ger vi en krona för varje såld produkt, kom 
och köp” utan vi gör det här för det här är en viktig del, att bygga en story. Och där är en 
stor del att inte utnyttja en god värdering för att snygga till sitt varumärke utan faktiskt 
bygga upp sitt varumärke tillsammans med den här värderingen.  

Så har ni något exempel på vad man ska undvika och någon som inte har lyckats så bra?  

Sarah: Alltså man måste, dels varje gång man gör en sådan här sak så måste man 
någonstans gå tillbaka till rötterna på företaget alltså vad har vi för värdegrund vi står 
på så att alla är medvetna om det, fundera på kan vi driva den här storyn och vara 
trovärdiga, och sen behöva scenario planera runt det. Här har vi också sett de företag 
där man försöker driva vissa sådana berättelser när man gör samarbeten och så, man 
behöver göra mycket djupare research kring de influencers man samarbetar med, vad 
har de för värderingar, vad har de gjort tidigare, just för att det ska bli vattentätt hela 
vägen. Sen tror jag att man behöver se att det är ett långsiktigt arbete, man kan inte göra 
väldigt mycket på en gång för då blir det inte trovärdigt. Utan man måste succesivt 
bygga upp det och då förändra hela perceptionen av varumärket för att kunna lyckas.  

Deeped: Ja. 

Sarah: Tur att du håller med. 

Men oavsett, nästan, vad för åsikt som ett företag går ut med så kommer de ju möta någon 
form av opposition eftersom som det skrivs så mycket och det delas snabbt och sprids 
snabbt på sociala medier och så, hur kan man då förbereda sig på det här? 

Deeped: Först och främst tror jag det är viktigt att inte vara rädd för opposition, att det 
är extremt få varumärken som egentligen är till, eller kan bli älskade av alla. Då får man 
helt enkelt välja målgrupp men sedan behöver man veta sin motgrupp, det är ju som 
Sarah var inne på, att göra scenarioplanering där vi ser att man hela tiden måste kunna 
kolla vilka som kommer bli arga på det här då och göra samma målgruppsanalys på de 
som med stor sannolikhet blir arga som man gör på de som man vill nå för att på så sätt 
kunna veta hur ska vi bemöta dem. Av två anledningar dels för att bemöta det på ett sätt 
som gör att ens målgrupp känner att ”va bra de är, de vågar stå upp för de här 
värderingarna, de pudlar inte undan de går inte undan” och dels för att faktiskt i 
motgruppen så finns det personer som faktiskt antagligen också kan lyssna på vettiga 
argument och vändas. På något sätt blir det viktigt att när man börjar jobba med 
syftesdrivenmarknadsföring inte lite naivt tänka ”åh alla kommer älska oss nu, vi står ju 
för bra saker” utan inse att nej men det kommer komma opposition men att ta den och 
se den som positiv. 

Sarah: Det värsta man kan göra är ju att vända kappan efter vinden. Det har vi ju också 
sett när man har någonstans byggt upp någonting och så får man en motgrupp och så 
blir det en kris och så pudlar man och då blir målgruppen förbannad och så helt plötsligt 
så urvattnar man allt det arbete som man har byggt upp. 
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Deeped: Tänker du på en viss mässa nu? 

Sarah: Jag tänker på en viss en mässa.  

Ja okej, men det måste alltså, det viktigaste att tänka på är att det ska komma från 
kärnverksamheten då? 

Deeped: Ja alltså när man väljer också att, dels så måste man kunna ha värderingar, alla 
har värderingar, men sen också när man jobbar med en fråga, antingen måste man ju ha 
en korrelation med det man gör, det är svårt för, vad ska vi hitta på, ett lampföretag att 
börja jobba eller börja prata om rent vatten, det är liksom så långt emellan, det finns 
ingen koppling där. Alternativt en sådan sak att man har en stark ägare en som 
personifierar, alltså som själv brinner järnet för detta, men då blir det ju hans 
hjärtefråga som liksom ”ja jag tjänar pengar på lampor, vi har jättefina lampor, men jag 
jobbar för att rädda Östersjön” eller något sådant där, då blir det ju så att det kopplas 
men kopplingen blir inte till produkten utan till personen. Där har vi sett flera fall där 
det funkar men där som sagt varumärket behöver samtidigt då vara väldigt starkt 
förknippat med den personen för att varumärket ska finnas, annars är det ju bara en 
person som bygger sitt eget personliga syftesdrivna varumärke.   

Men i många företag så finns det ju en marknadsavdelning och någon som jobbar med 
sociala medier och så, men när man ska jobba med den här typen av marknadsföring är 
det då viktigt att man får med hela företaget? 

Sarah: Det är ju någonting som måste komma från kommunikationsstrategin, alltså vad 
innebär vår övergripande kommunikation, så det är ju inte så att man kan göra en sak i 
sociala medier och en sak någon annanstans, så det här är ju något som genomsyrar hela 
företaget och för att det då ska bli trovärdigt så måste man ha med sig hela företaget, alla 
måste veta varför man gör det, vad är målsättningen på vilket sätt ska vi driva den här 
frågan framåt. 

Deeped: Framförallt ledningen, alltså det här är en ledningsgruppsfråga på många delar, 
marknadsavdelningen kan själv inte tänka nu ska vi prata om de här värderingarna, och 
ledningsgruppen blir förvånad, då har man ju inte gjort rätt, det här måste ju vara från 
ledningen man måste, för att säkra upp, så måste ju ledningen plockas in i det här och 
om man får en opposition så måste man hantera lite mer, plus att det här kan aldrig flyga 
om inte de anställda också känner, eller åtminstone en stor del av de anställda känner 
att ”wow, det här kan jag stå bakom” och där är ju alltid problematiken när man hamnar 
i väldigt stora företag och varumärken, helt enkelt att det finns alltid anställda som 
tycker det är skit liksom, och det behöver man ju hela tiden ta med i beräkningen. 

Så vad tror ni om framtiden för den här typen av marknadsföring, har den någon framtid, 
eller är det bara en trend nu eller hur tänker ni? 

Deeped: Syftesdriven marknadsföring? 
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Ja. 

Deeped: Jag skulle säga utan syftesdriven marknadsföring så kommer företag helt enkelt 
inte överleva. Därför en av anledningarna är att produkterna är så lika, jag menar går 
man och börjar titta på en tvättmaskin så är det inte så att, ja den kostar olika men man 
fattar egentligen inte varför, därför USP:arna finns inte, alltså förut drevs 
marknadsföring från Uniqe Selling Propositions, men det finns så få USP:ar nu, därmed 
behöver man hitta andra delar som fyller värdet som USP:arna hade förut. Sen kommer 
några produkter som är så pass innovativa att de är helt unika, självklart, men de är så 
pass få och det blir svårare och svårare att göra det, och därför behöver man något 
annat. Och samtidigt så är det ganska intressant som till exempel bilar som man gärna 
använder, om man frågar de som säljer bilar, som hennes man, så är ju självklart det 
märket alldeles unikt och bäst och så, men tittar man så de flesta bilarna är relativt lika, 
förutom Tesla. Det är intressanta är att Tesla de är inte såhär att ”åh vi är så tekniskt bra 
och unika” utan Musk ska rädda världen och det är därför han bygger en bil, inte för att 
han ska bygga en bil utan för att han ska rädda världen, även där det är en så stark 
indikator på att den övergripande storyn behöver ha ett större värde och ett större syfte 
än att vi ska göra en produkt.  

Sarah: Nej jag har ingenting att tilläga. 

Deeped: Nej men jag kom på det precis, en av de intressanta sådana här långsiktiga 
saker som tidigt hade det var Saltå kvarn, som någonstans egentligen kunde driva att på 
att ”vi är de enda som har bara biodynamisk odling blablabla”, sen har de en 
jättemotgrupp som hatar dem för att de har biodynamisk odling, men där de för många 
år sedan sa att ”vår mission är inte biodynamisk odling, vår mission är att rädda 
Östersjön” och allt de gör ska ha någon sorts driv mot att rädda Östersjön, det är typiskt 
där man hela tiden behöver vara, varumärken kommer behöver hitta det här, ”the grand 
proof ”av sin existens. Nu ska jag var tyst. 

Nej det är bra. Men det var alla frågor som jag har, har ni något ni vill tillägga? 

Sarah: Nej inte direkt om det här.  

Deeped: Nej. 

Okej, tack.  
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Bilaga 5: Transkribering av intervju med David Orlic 

Intervjuad: David Orlic 

Intervjuare: Lisa Lindqvist 

När: 8 maj 2017 

Var: Primes kontor i Stockholm  

 

Men du, vad är din tes då? 

Jag har egentligen ingen tes, det här är mer för att redogöra vad man kan göra med 
syftesdriven marknadsföring och vad som kan gå fel. 

Hur definierar du syftesdriven marknadsföring? Jag vet att det är första frågan till mig… 

Det är första frågan till dig! 

Jag vet det, men jag undrar hur du definierar det. 

Jag själv definierar det som marknadsföring med ett högre syfte än att bara försöka sälja 
en produkt, och det kan ju vara på grund av de intervjuer som jag redan har haft.  Så att ja, 
sen kan det ha lite olika riktningar inom det, men att det har ett högre syfte för människor 
än bara ”köp den här produkten för det här priset”.  

Okej. 

Men ja, hur definierar du syftesdriven marknadsföring? 

Jag definierar syftesdriven marknadsföring som en term i kommunikationsbranschens 
diskurs, som ingen riktigt lyckats definiera och som dessutom är ganska problematisk av 
många orsaker.  

Kan du ge exempel på någon orsak varför den är problematisk enligt dig? 

Det första är ju hela idén om det värderingsdrivna, att det skulle finnas någon form av 
dikotomi mellan kommunikation som har värderingar och kommunikation som inte har 
värderingar. Min fru Maja Bredberg som jobbar på Forsman & Bodenfors, som gör 
mycket av den globala kommunikationen för bland annat H&M, pratar ofta om det här 
och jag har lärt mig mycket av henne, att all kommunikation har värderingar, all 
marknadsföring har värderingar, men vi vill just nu låtsas som att det finns två sorters 
kommunikation, en som är objektiv och tom på värderingar och syften och en som har 
värderingar och syften, vilket såklart är fullständigt trams, allting kommunicerar en 
värdering. Angående ordet syftesdriven så tror jag tyvärr att jag är delvis ansvarig för 
hur vi pratar om det här eftersom jag har en bakgrund inom politisk kommunikation och 
för många år sedan föreläste ganska aktivt i vad näringslivet kunde lära av politiken för 
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att kommunicera. Där den korta enkla tanken är att vi lever i en komplex verklighet med 
väldigt stora samhällsutmaningar som bara kommer att lösas genom att olika sektorer 
samarbetar, och i en tid då förtroendet för traditionella institutioner, bland annat de 
politiska, går ner, går förväntan på företag och näringsliv upp, att man ska delta att lösa 
de samhällskriser som man har varit med och ställt till med. Därför så finns det en viktig 
poäng för företag att acceptera att de är samhällsaktörer vare sig de vill det eller inte 
och adressera det ansvaret men också möjligheten som kommer av att vara en 
samhällsaktör. Det finns en amerikansk diskurs, nu använder jag ordet diskurs för 
mycket men du får ursäkta eftersom det är en akademisk rapport, det finns en 
amerikansk diskurs där ”purpose” har varit ganska centralt i tio år där Simon Sinek och 
andra överbetalda föreläsare har haft en massa åsikter om att man ska ha ett ”purpose”, 
och det är väl välmenat och så men jag tror att vi har hamnat i en punkt nu där vi håller 
på att se, vad jag vill kalla för ”purpose backlash”, av många olika anledningar och vi har 
själva satt oss i den situationen. Så det är min definition av syftesdriven marknadsföring 
att den enda rimliga definitionen är att det är en term som diskuteras i vår bransch och 
hos dig i din uppsats men att den är, den bär med sig massor med föreställningar om 
saker och ting som inte är korrekta. Sen tror jag om man frågar någon som inte svarar 
fullt så pretentiöst som jag så tror jag att de skulle svara ”ja men syftesdriven 
marknadsföring är PK‑reklam, det är reklam som är PK”, men jag vägrar att använda den 
terminologin för att jag tycker än en gång att det är att banalisera och att maskera 
mycket större skeenden.  

Ja och den behöver ju inte vara PK heller egentligen, den kan ju ha ett syfte som inte är 
politiskt korrekt.  

Yes, och om vi ska diskutera politisk korrekthet så kommer vi vara här hela dan.  

Okej.  

Så fine, liksom det är många som vill se det här som en trend. Jag tänker att vi väver ihop 
alla frågor i det här samtalet så behöver du inte liksom köra så. 

Precis okej. 

Det är många som ser det här som en trend som tänker att det här är liksom tillfälligt, 
det är reklamer som vill rädda världen, och sen kommer vi gå tillbaka till någon 
ursprunglig idé om kommunikation, eller gå vidare till någonting nytt. Och jag menar att 
man ljuger för sig själv om det är så och man är väldigt cynisk om det är så för att igen 
alla företag är samhällsaktörer, det finns de som förstår det och adresserar det och det 
finns de som inte förstår det och fortsätter bete sig som att det är ”business as usual”. 
Men det andra jag stör mig på, utöver syftesdriven, är ordet marknadsföring, det är där 
hela problematiken börjar och slutar, idén om att driva samhällsfrågor i sin externa 
kommunikation, det gränsar till appropriering, man approprierar en kamp eller en 
politisk agenda, för att sälja en vara. Okej? Och det är väl klart som fan att folk blir 
förbannade på det, jag menar om du kollar på Pepsifilmen som kom för ett tag sedan, 
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som jag kan tycka, jag tycker att diskussionen kring Pepsifilmen är inte avslutad än och 
jag tror fortfarande att vi kommer att kunna se tillbaka på det där som något annat än 
ett misslyckande, av olika intressanta skäl, men om vi tar det som exempel så är det ju 
väldigt tydlig att man approprierar någon typ av rörelse i syfte att sälja en vara och 
ställa varan i centrum, och det är för att det är syftesdriven marknadsföring och inte 
syftesdriven kommunikation. För syftesdriven marknadsföring har ju precis den rollen, 
medan kommunikation är mycket, mycket bredare en marknadsföring och inbegriper 
intern och extern kommunikation, vilken roll man har i sitt lokalsamhälle, vilken roll 
man har i världen, hur ens produkt‑ och tjänsteutveckling ser ut för att leverera på det, 
hur det ser ut i styrelse och ledningsgrupp och hur ägarskapet har en långsiktighet, hur 
man arbetar med hållbarhetsarbete och hur man arbetar med innovationsarbete, hur 
man behandlar sina medarbetare och anställda och vilka frågor man driver på riktigt. 
Och syftesdriven kommunikation, om vi vill hålla fast vid ordet syftesdrivet det är ju ett 
absolut måste för att driva ett företag över huvud taget idag. Man kan inte driva ett 
lönsamt bolag utan att ha en tydlig uppfattning om din position din roll i världen. Det är 
klart man kan göra det, jag hårdrar det, det finns massor med jätterika spelbolag på 
Malta som gör det här varje dag utan att bry sig. Men om vi tar vår tids riktigt 
framgångsrika företag, om vi tar det här århundradets mest framgångsrika företag Tesla, 
som är världens mest uttjatade exempel, så är det ett väldigt tydligt exempel på ett 
företag som är i högsta grad syftesdrivet eftersom de vill leda övergången från ett 
fossilberoende samhälle till ett fossilfritt samhälle, och de använder bilen som en motor 
i den förändringen, men de är inte ett bilföretag de är ett energiföretag, deras riktiga 
produkt är fabriker, fabriker som kan tillverka saker med solenergi och i andra hand 
batterier som kan lagra solenergi, men det är ju det som man bygger fabriker av. Men 
Tesla gör ju ingen syftesdriven marknadsföring, de gör ju ingen marknadsföring över 
huvud taget för om du gör det här rätt så kommuniceras det med din produkt, ditt 
ledarskap, och de tjänster du skapar kring produkten, och det är därför det är så svårt 
att uppnå det här för det kräver så mycket av organisationer att lösa det här. Så att vi 
fastnar i en konversation såhär ”ja men ni gör det här i er reklam men det känns falskt 
och påklistrat för att ni gör ingenting det i verkligheten” ja det stämmer. Dove är ett 
jättebra exempel på några som faktiskt lyckades med det här för att de började i rätt 
ände, de har gjort det här långsiktigt, sedan 2003 så det är inget som de liksom har 
kommit på i en handvändning, de verkar i en bransch och en sektor som historiskt sett 
och än idag får kvinnor att må dåligt, vilket gör att det finns en relevans, de har en fond 
som är separerad från deras bolag som de avsätter pengar till där de gör skolbesök och 
gör andra undervisningsaktiviteter, så du kommer tillbaks till det här relevans och 
trovärdighet, relevans och trovärdighet. Och så länge man gör det så är det bra, men låt 
mig vara tydlig igen, det finns en bild just nu av att all reklam är någon jävla PK‑reklam 
och att alla sitter och gör syftesdriven marknadsföring, det stämmer inte, det är en 
promille av den totala kommunikationskakan som utgörs av den här sortens 
kommunikation, och det faktum att den angrips är i sig ett tecken på att det finns större 
agendor som hotas av det här sättet att se på det.  
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Men om man tar syftesdriven marknadsföring och så backar man den hela vägen så 
landar man ganska fort i Porters shared value modell, CSV, CSR är liksom sedan länge 
dött och begravet och har ersatts av någon form av delad värde modell som har någon 
form av tydlig idé om vilket avtryck man gör och vilka samhällsutmaningar man deltar i 
att lösa och hur det är ens affärsmodell och hur man tjänar pengar på det, och om man 
gör det rätt, ja då kan man ju kommunicera hur bra syftesdriven marknadsföring som 
helst, dilemmat är ju att kommunikationskonsulter har ju sällan varken kunskap eller 
mandat om sådana här frågor. Och där går det ju också, det är stor skillnad mellan 
reklam och PR, för att reklambyråer och reklammakare, de är skolade i att genom 
kreativ höjd påverka beteendet hos en målgrupp och förändra det beteendet, en attityd 
eller ett beteende, medan människor som har en relationsbakgrund, tänker i 
stakeholder form och analyserar implikationerna i många olika målgrupper, i många 
olika sektorer, vilket är mycket mer komplext, men det är därför som PR‑jobb ofta blir 
mycket tråkigare reklamjobb. Dilemmat idag är ju att allt smälter samman i ett nytt 
medielandskap så det finns ingen skillnad mellan saker, reklam bygger relationer över 
stakeholders och saker som du gör som interna policys blir din externa kommunikation. 
Det här ställer ju enormt höga krav på kommunikationsbyråer idag att lyckas kombinera 
den kreativa spetsen i ett reklamkoncept med den komplexa förståelsen för en 
stakeholder‑modell. De som lyckas med det lyckas också göra intressanta saker som 
vissa kan kalla syftesdriven marknadsföring.  

Men okej, om vi tar begreppet har det blivit, du sa att många vill se det som en trend, men 
tycker du att det har blivit mer använt i branschen, är det fler som pratar om det här och 
som vill jobba med den typen av marknadsföring eller kommunikation?  

Jag tror att det är allt fler som på ett rationellt plan ser effekten av det här eftersom 
distributionen av kommersiella budskap kraftigt har förändrats, där man traditionellt 
sett har förlitat sig på att distribuera sin marknadsföring i linjära kanaler med hög 
räckvidd, ser vi idag ett fragmentiserat, eller fragmenterat medielandskap där alla 
annonsörer har blivit beroende av någon form av organisk räckvidd eller 
engagemangsdriven distribution, det betyder inte att man inte betalar mediepengar för 
att nå ut, man måste betala mer än tidigare för att nå ut, det betyder bara att man skiftar 
sina investeringar från ofta linjära kanaler till mer digitala, också för att det är mycket 
lättare att nå de personer som man vill nå. Men för att få den utväxlingen som man 
behöver i kommunikation så måste man säkra någon form av engagemang hos 
mottagaren och det engagemanget går ju ofta att koppla upp sig på genom att adressera 
en samhällsfråga, något som personerna man pratar med tycker är viktigt, och sen kan 
man göra det på ett trovärdigt sätt och ett respektfullt sätt och så kan man göra det på 
ett exploaterande approprierande sätt, och det har att göra med ambitionen och 
hantverket och kunskapen hos den som kommunicerar.  

Ja men vad krävs då för att man ska lyckas med den här typen av kommunikation eller 
marknadsföring som företag eller varumärke?   
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Det som krävs för att man ska lyckas är en mycket bredare kunskap inom 
kommunikation än det som finns idag på någon enskild byrå. Jag tror att man behöver 
hitta ett sätt att koppla samman kompetens inom reklam, PR och samhällsfrågor och 
innovation för att genom mer innovativa samarbeten, både internt på en byrå och 
mycket närmare samarbeten med kund, faktiskt börja i rätt ände och göra saker som är 
både trovärdiga och relevanta. Jag tror att integrerad kommunikation under den 
närmaste femårsperioden kommer handla om att koppla samman intern och extern 
kommunikation. För alla företag och organisationer befinner sig i någon form av väldigt 
stort förändringsarbetet vare sig de vill eller inte, ofta på grund av digitaliseringen som 
vi ser just nu. Det här förändringsarbetet är fruktansvärt plågsamt för att det ställer alla 
processer på huvudet och tvingar dem att bygga om mycket av sina organisationer men 
de är också en enorm möjlighet att göra bra förändringar som skapar en bättre kultur, 
en bättre organisation, en bättre produkttjänst. En sådan förändring är att slå ihop 
marknadsavdelningen och kommunikationsavdelningen vilket är jätteplågsamt men 
viktigt. En annan bra lösning är att ta in kommunikationskompetens i styrelsen så att 
man faktiskt kan utforma en strategi som har en tydlig kommunikativ tyngd i sig. Jag 
tror att när det kommer till hållbarhetsarbete så måste man lyckas hitta ett sätt att 
transcendera hållbarhetsstrategin från en egen silo in i affärsstrategin och låta det ligga 
som ett raster över allting, när man gör det så kan man helt plötsligt börja göra massa 
bra saker på riktigt, i sin organisation, i sin produkt, i sin tjänst och i sina handlingar och 
då kan man berätta om det på ett sätt som är kreativt, spetsigt, engagerande, och gärna 
roligt, humoristiskt, lite självdistanserat sådär, då tror jag att man kan göra jättebra 
grejer. 

Om vi tar specifikt marknadsföring, finns det något ansvar som marknadsföring har i 
samhället, anser du? 

Något ansvar som marknadsföring har i samhället? 

Ja alltså att sprida goda budskap eller… 

Goda budskap? 

Ja eller göra skillnad och påverka konsumenter positivt. Har marknadsföring något ansvar 
till det, enligt dig? 

Ja, marknadsföring har ett enormt ansvar precis som alla sektorer, företag eller 
organisationer och människor har ett enormt ansvar. Alla har ett enormt ansvar. Det 
börjar med medvetenheten om det ansvaret och sen fortsätter det med att man agerar 
för det. Sen så vänder jag mig mot den här idén om att det finns goda värderingar som 
ska spridas, jag tycker att man ska vara väldigt försiktig i hur vi pratar om gott och ont 
och ljust och mörkt för att det är långt ifrån självklart vad som är vad och dessutom 
mycket mer komplext. Om vi tar en sådan företeelse som normkritisk reklam eller 
normbrytande reklam så måste vi acceptera komplexiteten i normer och inte banalisera 
det till att handla om identitet. Däremot så är ju representation en självklarhet och det 
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är ju väldigt okontroversiellt eftersom om du som företag har en massa olika kunder 
men bara visar en sorts kund i din kommunikation så är ju det inte jätteeffektivt rent 
lönsamhetsmässigt, när det kommer till identifikation. Jag tycker att 
representationsfrågan är väldigt okontroversiell, tyvärr verkar representationsfrågan i 
sig har blivit någon manifestation av hela syftesdrivna marknadsföringen och det tycker 
jag är tråkigt och konstigt för att det är ju bara en parameter som jag tycker är rätt 
självklar. Vad tycker du själv? 

Om representation?    

Mm… 

Ja jag tycker att det är självklart att man borde ha det och att det är nästan konstigt att 
det inte finns så mycket representation och att om det är det så får företaget kritik eller, 
företag som har det hyllas ju också, men nej det är ju jättekonstigt som Åhléns den här 
Luciareklamen att den fick så mycket hat… 

Ja, det är konstigt om man inte ser till vad som faktiskt hände, för vi har en situation just 
nu där vi har en framväxt av en internationell rörelse av extremism som har hittat sätt 
att sprida sina budskap i digitala kanaler på nya sätt, ett av de sätten är genom nya 
mediehus och nya infrastrukturer för att distribuera nyheter som inte är granskade utan 
är felaktigt utformade, ett annat sätt är att i sociala medier mobilisera och skapa drev 
mot företag och organisationer för att lyfta sin fråga och driva sitt budskap framåt, den 
här sortens media aktivism har ju traditionellt sätt kommit från vänster, där man 
kritiserar företag för bristande mångfald eller andra sorters exkludering, det vi ser nu är 
en mobilisering från extremhögern och organiserade nazister som approprierar samma 
sorts taktiker och ofta budskap, som vänstern tidigare gjort, för att sprida sitt hat. Och 
sen så finns det i mitten någon sorts goda liberaler som tycker att de är objektiva och 
står utanför detta som säger att det är samma sak, det är samma sak från båda håll, 
vilket det absolut inte är, för att den ena sidan vill vara inkluderad och vill vara en del av 
ett demokratiskt utrymme och den andra sidan vill exkludera, hata, hota och stänga ner. 
Så om vi tittar på Luciabilden så rapporterades det som att det var en mediestorm eller 
drev mot Åhléns för att Åhléns hade gjort en reklamkampanj med en svart pojke i 
Luciakrona och då blev samtalet såhär ”va cyniskt av Åhléns att exploatera ett barn i det 
här sammanhanget” och det menar jag är en fruktansvärd anklagelse, för det som hände 
var att Åhléns, i linje med sin strategi, hade en rimlig representation, inte ens en bred 
representation, en rimlig representation, i sin julkatalog, alltså i sin katalog, i sin tidning, 
där det fanns väldigt många bilder och en av de här bilderna var det här barnet, när hela 
den situationen också uppstod spontant på den plåtningen att han tog på sig den 
luciakronan, inte att det var en idé. Av alla de här bilderna så publicerades de i sociala 
medier för att företag behöver innehåll, och bilden på den här pojken låg ute i fem dygn 
utan att någonting hände, innan ett nazistiskt drev mobiliserat från ett antal 
facebookgrupper startade med hat från olika länder riktade hit. Det här rapporterades 
som en kritikstorm, och det här upprepas, vecka efter vecka efter vecka på olika platser, 
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ofta i det digitala rummet, och då måste vi förstå här att det här är inte kritik, det här är 
en politisk kampanj som bedrivs med målet att tysta och eftersom marknadsförare inte 
är journalister och inte har bett om att få sina hemadresser uthängda i hatforum på 
nätet och sina barn hotade så finns det en stor risk att den här rörelsen lyckas med det 
och lyckas tysta och lyckas skapa det här tvivlet där man i en castingsituation tänker 
”ska vi verkligen ha någon som är icke‑vit, orkar vi det?” oavsett vad man då väljer, bara 
att man hamnar i den situationen visar ju att de har vunnit. Min inställning är följande 
att om man har mage att kritisera detta som någon form av PK‑reklam, då sällar man sig 
till det gänget, det här gänget med snubbar som sitter hemma i sina kalsonger och 
skriver hatkommentarer för man gör ingenting för att motverka det. Men det betyder 
inte att det är syftesdriven kommunikation för jag vill verkligen hålla 
representationsfrågan helt utanför. Alltså syftesdriven kommunikation för mig är att 
driva en större samhällsfråga, det finns de som lyckas göra det relevant och trovärdigt 
och det finns de som säljer mer, de lyckas attrahera bättre talang från skolorna och de 
lyckas attrahera bättre kompetens till sitt ledarskap och sina styrelserum, de lyckas få 
bättre mediarelationer och en mycket större utväxling, och de lyckas dessutom skapa en 
kultur där bättre produkter och tjänster kommer fram för att man vet varför man gör 
det man gör. Och sen finns det dem som inte lyckas bottna det här i sin egen 
organisation, som helst ser det här som ett sätt att distribuera kommersiella budskap i 
ett nytt medielandskap, och de slits i stycken av vilda hästar.  

Ja, men oavsett vilket budskap eller så, syfte man har med kommunikationen så kommer 
man ju få någon form av opposition, troligtvis, eftersom det finns många människor som 
sprider det här på internet och det går fort. Så hur ska man då som företag, för även om 
man kan anse att det är konstigt att folk har de här åsikterna så är det ju inte förvånande, 
man kan ju förvänta sig opposition och hur ska man då förbereda sig på det? 

Man ska inte, bli förvånad.  

Nej. 

Jag ska bara svara på ett meddelande om ett möte som är senarelagt. Hur ska man 
hantera det? 

Mm… 

Man ska hantera det genom att säkerställa att, istället för att man aktivera saker, ankrar 
dem, för att när du ger dig ut i det nya medielandskapet så kan saker ta vägen precis vart 
som helst om du inte har den här relevansen och trovärdigheten. Det andra är att du 
måste omfamna konflikt och inte vara rädd för konflikt och förstå att priset för att driva 
en samhällsfråga, priset av att använda sig av någon form av politisk kommunikation, är 
konflikt, för konflikt är samhällsdebattens livsluft, utan konflikt finns ingenting. Konflikt 
tycker vi är lite jobbigt, vi vill helst inte att folks ska bli arga, men jag menar att det är 
tvärtom, om det inte blir konflikt med någonting så har man misslyckats. Det tredje är 
att vi måste ändra vår syn på risk och arbeta med risk mycket mer som kanske 
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finansmarknaden arbetar med risk som ett nödvändigt verktyg för att göra vårt jobb och 
för att växa snabbare än marknadens genomsnitt och det är ju inte jättepopulärt inom 
marknadskommunikation som är väldigt riskminimerande av naturen för att det är 
stora investeringar med oklar utväxling där man helst vill vara säker. Så det är de tre 
sakerna: ankra istället för att aktivera, omfamna konflikt, arbeta med risk. Jag måste 
anteckna det här för jag ska föreläsa senare i veckan. Du kanske kan skicka mig 
inspelningen?   

Ja det kan jag göra. 

Så jag får höra exakt hur mycket douchebag jag låter som.   

Det är bra att du är lite kritisk, det behövs ju den synvinkeln också. Måste du, hur mycket 
tid…? 

Har du några fler frågor? Vi kan ta en sista. 

Ja men okej, framtiden, vad tror du för syftesdriven marknadsföring eller kommunikation? 

Jag tror vi betraktar en klassik hegeliansk process, tes, antites, syntes, vi har liksom en 
väldigt stark uppgång för det som man på ett felaktigt sätt kan kalla syftesdriven 
marknadsföring, där det väldigt snabbt blir någon form av ”best practice” inom en 
sektor, följt av en lika stark backlash som problematiserar, ifrågasätter och hånar det, 
följt av någon form av mognad där vi hittar ett sätt att göra det på ett trovärdigt sätt. 
Tes, antites, syntes. Det vill säga att vi tar med oss det som faktiskt funkar från 
marknadsföring generellt och anpassar det till den nya verkligheten som vi har. 

Toppen, har du någonting du vill tillägga? Annars så nöjer vi oss med dem frågorna. 

Jag läser jättegärna uppsatsen när den är färdig för att jag är nyfiken.   

Ja självklart! 

Är det som jag har pratat om på något sätt annorlunda jämfört med det som de fem 
föregående personerna har sagt? 

Nej egentligen, till grunden, inte, men du har varit mest kritisk till själva uttrycket 
syftesdriven marknadsföring eller termen som används. 

Jag upplever att det är en bransch där många söker efter ett svar istället för att se till att 
det finns flera svar. Många letar hela tiden efter någon sorts slutgiltig lösning på den 
komplexitet och de problem som möter oss och så överinvesterar de, istället för att se 
att varje sak, varje uppdrag, varje situation är olika och kräver olika lösningar.  Men vad 
tycker du själv är riktigt bra syftesdriven kommunikation då? 

Den som kommer från grundverksamheten eller kärnverksamheten egentligen, för att det 
är det som krävs för annars blir det bara påklistrat. Men sen tycker jag i och för sig att det 
inte finns, eller det finns såklart dåliga exempel som Pepsi var ju kanske inte så bra, men 
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om företag, ja men typ H&M sprider att man ska ”recykla” sina kläder eller så, så är väl det 
bra, oavsett om det bara tjänar på det, så är det väl bra att de försöker göra någon form av 
skillnad, det är ju ändå kommunikation som går ut.    

Ja någonstans är det ju så att H&M någonstans, de har ju tagit beslutet, väldigt 
insiktsfullt och upptäckt att de kommer inte att ha en affärsmodell kvar om 20 år och att 
de måste ändra på det för att överleva som företag, det innebär att det här är en 
hållbarhetsfråga inte bara för miljön utan för H&M som ett globalt företag, det tycker jag 
är rimligt, det andra är att de har tagit beslutet att övergå till en cirkulär ekonomi, vilket 
jag tycker är väldigt ambitiöst, och det tredje är förståelsen att en cirkulär ekonomi 
innebär att man efter att ha sålt varorna på något sätt lyckas få tillbaks varorna eller att 
på något sätt lyckas få tillbaks en restprodukt för att kunna få in den i början av en 
produktionsprocess igen och därför så är det ju oerhört relevant kan man tycka, att 
H&M ställer alla sina butiker och det distributionsnätverk som det innebär till 
förfogande för klädinsamling. Det för mig är inte ”greenwashing”, sen har de precis som 
alla globala företag stora utmaningar kring saker, men att kritisera dem för det är jävligt 
slött, det är en extremt lat aktivitet att gnälla på det. Ja men det handlar ju mycket om 
hantverk också, hur man gör. Relevans, trovärdighet, hantverk. Så tror jag. Ja men dåså 
Lisa. 

Ja va bra. Tack för att du ställde upp.  

Ja men det var det lilla.  

 

 

 

 


