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Sammanfattning 
 
Majoriteten av svenska företag säger sig idag arbeta med integrerad kommunikation, vilket 

innebär att samordna och planera kommunikationen från olika delar av företaget under ett 

gemensamt budskap som utgår ifrån företagets affärsidé och som kommuniceras i flera olika 

kanaler samtidigt. Ett ökat informationsbrus och allt mer krävande kunder sägs vara 

bakgrunden till att man arbetar med integrerad kommunikation och chanserna att nå ut med 

sitt budskap och att framstå som ett trovärdigt företag sägs vara större för företag som arbetar 

med integrerad kommunikation. 

 

I litteraturen om integrerad kommunikation så talas det om svårigheter med att implementera 

den här typen av arbete i organisationer, samt svårigheter med att mäta effekterna av vad den 

integrerade kommunikationen åstadkommer. Jag saknade dock en kritisk reflektion kring 

effekterna av integrerad kommunikation och föreställde mig att det även skulle kunna finnas 

negativa aspekter med integrerad kommunikation, som en ökad sårbarhet för varumärket och 

minskad flexibilitet i kommunikationen. Jag formulerade därför frågeställningen: 

Hur resonerar informationsansvariga på företag kring potentiella negativa konsekvenser av 

integrerad kommunikation?  

 

Syftet med uppsatsen var att genom en analys av integrerad kommunikation ge en beskrivning 

av en eventuellt kommande problematik i imageskapande av varumärken för företag som 

arbetar med integrerad kommunikation. Jag undersökte detta genom att sammanställa teori på 

området, samt genomföra sex intervjuer med informationsansvariga på företag.  

 

Den eventuellt kommande problematik med integrerad kommunikation som jag identifierade 

var att kommunikationen kan komma att bli väldigt övergripande, vag och opersonlig då 

samma budskap och värderingar ska kommuniceras till en bred målgrupp. Jag såg även att de 

övergripande budskap som företagen kommunicerade var påfallande lika och att detta kan 

komma att påverka företagens positionering negativt. 
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1. Inledning 
 
När PR-byrån Rewir år 2004 gjorde telefonintervjuer med informationschefer på de 400 mest 

reklamintensiva företagen i Sverige så kom de fram till att man i 84 % av företagen anser sig 

arbeta integrerad kommunikation (Rewir 2004, s 12). Företags informations- och 

marknadsföringsarbete har i allt högre grad börjat handla om att integrera och planera 

företagets kommunikationsaktiviteter, och att kommunicera samma budskap genom flera 

olika kanaler för att nå fram med budskap till de målgrupper som man riktar sig till.  

Marknads- och informationsavdelningen på företag har börjat samarbeta och koordinera sitt 

arbete allt mer för att skapa trovärdighet och igenkännande hos målgrupperna för det man 

kommunicerar.  

 

Budskap, val av kanal och tidsplanering koordineras för att skapa en samstämmig och 

sammanhängande bild av företaget och dess aktiviteter. Att kommunikationsarbetet har 

utvecklats i den här riktningen förklaras ofta med att det ökade informationsutbudet gör att det 

inte räcker med enskild kommunikationsaktivitet för att nå målgruppens uppmärksamhet och 

intresse. Kunder har blivit allt kräsnare i vilken kommunikation de tar till sig och kraven på 

att känna till produkters ursprung och vilka värderingar som företagen står för har blivit allt 

högre (Aburdene 2006).  

 

Det är det klassiska bruset mellan sändare och mottagare som man försöker tränga igenom 

med hjälp av en konsekvent och sammanhållen bild av företaget i allt från design och 

prissättning av produkter, till val av kommunikationskanaler och distributörer. Att bruset har 

ökat kan i sin tur förklaras med den snabba tekniska utvecklingen som bland annat skapat fler 

kommunikationskanaler, samt avreglering och globalisering av marknader (Holm 2006, s 31). 

 

Varumärkets ökade betydelse för trovärdighet och förtroende i kundrelationer, samt de ökade 

avkastningskraven på marknadsföringsbudgeten har bidragit till att företags alla 

kommunikationsaktiviteter blir allt mer koordinerade och planerade (Rewir 2004). Man har 

dragit slutsatsen att det budskap som man vill kommunicera behöver kommuniceras till de 

tänkta målgrupperna under en längre tid och genom olika kanaler för att nå fram genom 

informationsbruset och bli trovärdigt.  
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Inom PR- och informationsbranschen råder det nästintill konsensus om att arbetet med 

integrerad kommunikation är mycket värdefullt och det skapar synergieffekter för företagens 

varumärken. Integrerad kommunikation anses skapa tydlighet och öka möjligheten för företag 

att nå fram med sitt budskap till sin målgrupp. Företaget talar med ”en röst”, vilken utgår från 

företagets affärsstrategi och förhoppningsvis är förankrat genom hela organisationen.  

 

Den aktuella diskussionen kring begreppet Integrerad kommunikation handlar framförallt om 

svårigheter med att implementera tankesättet i hela organisationen, samt svårigheter med att 

mäta resultatet av arbete med integrerade kommunikation (Swain 2004). Någon diskussion 

kring baksidor, eller problematiska aspekter av att som företag integrera alla sina 

kommunikationsaktiviteter är väldigt svårt att hitta när man söker efter artiklar och tidskrifter 

på ämnet, både i Sverige och internationellt.  

 

Uppfattningen om vart gränserna för den integrerade kommunikationen bör gå kan komma att 

vidgas då fokus och utgångspunkten i diskussionen om integrerad kommunikation entydigt 

finns kring de synergieffekter som företaget kan uppnå. Genomslagskraften för tanken om 

fördelarna med att integrera kommunikationen kan skönjas företag som går från att 

marknadsföra varumärken separat till att utnyttja ett övergripande varumärke för alla sina 

verksamhet. Kempe & Jansson 2002 skriver att man kan skönja en trend mot att gränsen 

mellan produktvarumärke och företagsvarumärke försvinner.  

 

1.1 Problemdiskussion 
 
Teorin om integrerad kommunikation lägger tonvikten på de fördelar och positiva synergier 

som anses kunna uppnås genom en integration av kommunikationen under en gemensam 

affärsidé. Potentiella nackdelar med integrerad kommunikation skulle dock kunna vara att det 

leder till sårbarhet och till eventuella negativa synergieffekter då en stor verksamhet går under 

samma varumärke och kommunicerar samma värderingar. Imagen för olika 

verksamhetsområden kommer onekligen att kapitalisera på varandra, vilket kan vara positivt, 

men kanske även negativt.  

 

Det skulle även kunna vara en negativ aspekt att integrerad kommunikation kräver en viss 

grad av centralisering av kommunikationen, vilket kan komma att hämmar flexibilitet och 

lokal anpassning av kommunikationen utifrån olika förutsättningar. Företag behöver kanske 
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göra ett övervägande mellan den styrka som finns i att kommunicera samma budskap i flera 

kanaler samtidigt, och den sårbarhet och stelbenthet som integrerad kommunikation kan 

tänkas medföra.  

 

Om det är så att integrerad kommunikation skapar synergier på så sätt att 

kommunikationseffekten blir större och arbetet blir mer kostnadseffektivt när samma budskap 

kommuniceras i flera kanaler samtidigt (till exempel från säljare, på hemsidan, i media och 

genom vilka sponsorsavtal som företaget har) och då kommunikationen är tidsmässigt 

disponerad och planerad, så borde det rimligtvis vara så att det även kan förekomma negativa 

synergier. 

 
Som framgår ovan så ser jag en fara i att gränsdragningar och baksidor med den integrerade 

kommunikationen inte diskuteras. Den här typen av kritisk reflektion saknas i litteratur och 

artiklar på området. Jag vill därför ta reda på om informationsansvariga på företag funderar 

kring eventuella negativa aspekter som kan finnas med integrerad kommunikation och i 

sådana fall vilka aspekter de funderar kring.  

 

Den frågeställning som jag därför har formulerat, och utifrån detta forskningsarbete avser att 

bevara, är: 

 

Hur resonerar informationsansvariga på företag kring potentiella negativa konsekvenser av 

integrerad kommunikation?  

 

1.2 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att genom en analys av integrerad kommunikation ge en beskrivning 

av en eventuellt kommande problematik i imageskapande av varumärken för företag som 

arbetar med integrerad kommunikation. Analysen baserar sig på informationsansvarigas 

tankar, sammantaget med teori kring integrerad kommunikation och varumärkesbyggande. 

1.3 Definition 
 
Den definition av integrerad kommunikation som jag utgår ifrån i denna studie är: 
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”En planerad marknadskommunikation som ser värdet av en sammanhängande plan som 

utvärderar den strategiska betydelsen av ett antal kommunikationsdiscipliner och kombinerar 

dessa för att tydlighet, konsistens och uppnå en maximal kommunikationseffekt (Schultz 

2000, s 64)”. 

 

Schultz skriver också att alla delar av ett företags kommunikationsansträngningar ska vara  

koordinerade så att de talar till målgruppen med ett samstämmigt och konsekvent budskap. 

Företagsledningen, marknadsföringsavdelning och informationsavdelning ska samarbeta för 

att uppnå integrerad kommunikation.  

 

1.4 Perspektivval 
 
Det här forskningsarbetet skrivs för att personer som arbetar med integrerad kommunikation 

och länge fokuserat på hur man ska uppnå fördelarna med integrerad kommunikation även ska 

börja fundera kring eventuella negativa aspekter som kan finnas med integrerad 

kommunikation. Arbetet är dock även anpassat till studenter och lärare vid 

Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet. 
 

2. Teori 

2.1 Kommunikationsteori 
 
Shannon & Weaver presenterade på slutet av 40-talet en modell i fem delar över hur en 

kommunikationsprocess ser ut. Modellens består av en sändare som skickar ett meddelande 

till en mottagare. Det utvalda meddelandet omvandlas av sändaren till en signal som sänds 

genom en kanal till mottagaren. Innan meddelandet når mottagaren så går det igenom ett så 

kallat brus, vilket gör att de koder som sändaren applicerat på meddelandet sätts i ett nytt 

sammanhang och om det når fram till mottagaren genom bruset av annan information så 

avkodas och tolkas meddelandet av mottagaren, vilket gör att meddelandet ser annorlunda ut 

hos mottagaren än vad det gjorde hos sändaren. Brus kan vara allt ifrån dålig teknik för 

mottagning av kommunikationen, till annan konkurrerande kommunikation som upptar 

mottagarnas medvetande (Fiske 1990, s 17 ff). 
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Figur 1. Shannons och Weavers kommunikationsmodell. 

 

 

Skillnaden mellan meddelandet som sänds och det som mottas kan jämföras med den identitet 

som ett företag försöker kommunicera och den image som företaget har hos mottagarna 

(Aaker 2002, s 71). Efterföljare till Shannon & Weaver har lagt till Feedback som ett 

komplement till kommunikationsmodellen. Feedback är överföring av mottagarens reaktion 

tillbaka till sändaren (Fiske 1990, s 37).  

 

Eftersom avsikten med kommunikation är att få en respons från mottagaren så är det viktigt 

att mottagaren förstår sändarens synsätt på de symboler och tecken, genom vilka sändaren 

skickar sitt budskap. För att detta ska vara fallet så krävs att sändaren och mottagarens 

bakgrund, förståelse och förutsättning för tolkning i åtminstone viss mån överlappar varandra 

(Holm 2006, s 31).  

 

En trend i företagens användande av kommunikationskanaler är att PR får allt större andel av 

företagens marknadsföringsbudgetar (Holm 2006, s 1). En av fördelarna med PR gentemot 

reklam är att PR som kommunikationsform kan uppfattas som mer trovärdig av mottagarna då 

avsändaren och syftet med kommunikationen inte framgår lika tydligt som i reklam. Kotler 

skriver att trovärdighet grundar sig på hur opartisk och uppriktig en kanal för kommunikation 

anses vara, samt vilken status och uppskattning som kanalen har. Kotler skriver vidare om tre 

huvudorsaker till att målgruppen inte mottar det skickade meddelandet (Kotler 2003, s 565).  

Dessa är: 

1) Selektiv uppmärksamhet, människor bombarderas dagligen av en mängd budskap och 

endast en mycket liten del av dessa uppfattas och en ännu mindre del leder till någon form av 

reaktion. 

2) Selektiv förvridning, mottagarna lyssnar till vad som passar in i deras värdesystem och 

reviderar därför meddelandet för att det ska passa dem. För att en kommunikatör ska nå fram 
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med sitt huvudbudskap så bör man sträva efter enkelhet, tydlighet, repetition av budskapet 

och efter att göra meddelandet intressant.  

3) Selektivt minne, endast en liten fraktion av de meddelanden som en person nås av bevaras i 

långtidsminnet. Om mottagaren har en positiv ursprungsattityd till meddelandet så är 

sannolikheten större att meddelandet accepteras och memoreras.   

 

2.2 Integrerad kommunikation 
 
På 90-talet talade man i Sverige om totalkommunikation, vilket senare kom att kallas 

integrerad kommunikation (Dagens Media 2003-04-30). Begreppet Integrerad 

Marknadskommunikation introducerades av den amerikanske professorn Don E Schultz på 

80-talet. Begreppet syftar bland annat till att företag ska koordinera alla sina 

kommunikationsaktiviteter under en längre tid för att uppnå samstämmighet och därigenom 

tillföra extra värde till företaget. Schultz skriver att varumärket är den del av företag som 

binder samman kunder, anställda, ledning och ägare. Han menar att en konsistent 

kommunikationsplan som genomsyrar hela företaget kommer att skapa tydlighet och öka 

möjligheten för att företagets viktigaste budskapen når målgrupperna. Schultz beskriver 

integrerad kommunikation som:  

 

”En planerad marknadskommunikation som ser värdet av en sammanhängande plan som 

utvärderar den strategiska betydelsen av ett antal kommunikationsdiscipliner och kombinerar 

dessa för att tydlighet, konsistens och uppnå en maximal kommunikationseffekt (Schultz 

2000, s 64)”. 

 

Han skriver vidare att alla delar av företagets kommunikationsansträngningar ska vara  

koordinerade så att de talar till målgruppen med ett samstämmigt budskap och en konsekvent 

image. Företagsledningen, marknadsföringsavdelning och informationsavdelning ska 

samarbeta för att uppnå integrerad kommunikation.  

 

Schultz har tagit fram olika nivåer i arbetet med integrerad marknadskommunikation, vilket 

Holm 2006 har utvecklat. Holm hänvisar till Smith et al 1999 som presenterar sju nivåer av 

integration. Dessa nivåer är: 

 

- Vertikal integration  
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- Horisontell integration  

- Integrering av företagets marknadsföringsmix 

- Integrering av företagets alla kommunikationsverktyg 

- Integrering av den kreativa designen av produkten men den valda positioneringen 

- Integrering av internt och externt (alla interna avdelningar och alla externt anlitade byråer 

samarbetar efter en överenskommen plan och strategi).  

- Finansiell integrering (budgeten används på effektivaste sätt för att skapa skalfördelar och 

optimera den långsiktiga investeringen). 

 

Reid et al 2005 förklarar vertikalt integrerad kommunikation som att målen med 

kommunikationen ska vara förenade med företagets övergripande affärsstrategi och vision. 

Även produktutveckling och prissättning ska vara i linje med affärs- och 

kommunikationsstrategin. Marknadsstrategin översätts till marknadskommunikation, vilken 

blir en del av organisationens strategiska ledning.  

 

Horisontellt integrerad kommunikation beskrivs som en koordinering av arbetet och de 

budskap som sänds ut från de olika avdelningarna på ett företag. Alla marknadsaktiviteter ska 

koordineras för att försäkra att de är i linje med den övergripande strategin för varumärket och 

dess produkter. Den tredje nivån förklarar de med att olika delarna i marknadsföringsmixen, 

det vill säga produkt, pris, distribution och kommunikation, alla ska kommunicera samma 

budskap.  

 

Det finns fyra delar i kommunikationen som ska integreras enligt Lesley 2004. Dessa är:  

1) Budskapet, vilket är det som man vill förmedla. Man kan dela upp budskapet i 

huvudbudskap, underbudskap och olika bevis för underbudskapen, vilka indirekt ger 

huvudbudskapet trovärdighet.  

2) Kanaler, där man förmedlar budskapet. Det finns egna kanaler (säljare, vd, anställda, 

hemsida, brevpapper etc), köpta kanaler (annonser, events, återförsäljare etc) och icke-köpta 

kanaler (pr, mun-till-mun, experter etc). 

3) Påverkan, hur budskapet passar in och vilka källor det är som påverkar målgruppen.  

4) Tid, när man förmedlar budskapet. Man bör försöka skapa en logisk helhet i det som 

kommuniceras och planera kommunikationen tidsmässigt så att man upprätthåller intresset för 

budskapet under en längre tid.  
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Utöver att skapa tydlighet och öka möjligheten för att de viktigaste budskapen når 

målgrupperna, så avser företag att med integrera kommunikation att öka trovärdigheten för de 

budskap som företaget kommunicerar. Enligt Kotler så gör man detta genom att använda sig 

av kanaler som anses uppriktiga och opartiska. Tanken med integrerad kommunikation är att 

skapa trovärdighet genom att nå fram till målgrupperna med samma budskap genom flera 

olika kanaler och under en längre tid.   

 

Ovanstående teorier baserar sig på det amerikanska konceptet Integrated Marketing 

Communication (IMC), vilket är lite snävare än begreppet Integrerad kommunikation som vi 

talar om i Sverige. IMC riktar sig främst till kunder, medan Integrerad kommunikation utöver 

kunder även riktar sig mot anställda, partners, leverantörer, distributörer etc. Men i praktiskt 

taget och än så länge så används begreppen synonymt. 

 

2.3 Svårigheter med integrerad kommunikation 
 
Som jag nämnt ovan så är svårigheten med att implementera integrerad kommunikation, samt 

svårigheten med att mäta resultatet av arbete med integrerad kommunikation, de aspekter 

kring konceptet som främst diskuteras och undersöks för närvarande. Det bästa sättet att mäta 

resultatet av integrerad kommunikation är, enligt Swain 2004, är att mäta hur man lyckats öka 

kännedomen om företaget och dess produkter, hur man förändrat attityder och beteenden, 

antalet nya användare, antalet återanvändare eller försäljningsvolymen. Schultz skriver i sin 

stående kolumn i Marketing News i år om författaren Prasad Naiak som snart släpper en bok 

som bland annat handlar om att den övergripande kommunikationsinverkan på företaget är 

vad som påverkar företagets affärer och därför bör mätas. Författaren, och Schultz, menar att 

man därför bör mäta effekten av all kommunikation sammantaget, vilket leder till ett ökat 

samarbete mellan ett företags olika avdelningar. 

 

En svårighet med att implementera integrerad kommunikation kan enligt Lesley 2004 vara att 

företagen inte kan kontrollera många av de kanaler genom vilka de vill kommunicera. Det kan 

handla om allt från kommunikation genom media, till kommunikation genom den kundservice 

som kunderna ges av företagets anställda.  

2.4 Varumärkesidentitet 
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Ett företags identitet är vad företaget vill vara och det är den bild av företaget som företaget 

självt försöker kommunicera till sin omgivning. Identiteten består bland annat av företagets 

historia och dess placering i samhället. Företagets image är hur företaget uppfattas av 

omgivningen, det är de värderingar, tankar och uppfattning som människor i företagets 

omgivning har om företaget. Människor attityder och beteende gentemot företaget påverkas i 

hög grad av den image som de har av företaget. Företagets image kan skilja sig från hur 

företaget upplever sig självt och vill uppfattas av sin omgivning eftersom imagen påverkas av 

många fler faktorer än de som företaget har kontroll över (Kotler 2003, s 326). 

 

Aaker skriver att ett företag bör utgå ifrån sin varumärkesidentitet när de väljer vilken typ av 

kommunikation som är mest effektiv för dem att använda sig av. Det blir annars mycket svårt 

att upprätthålla ett konsekvent budskap genom företagets alla aktiviteter och för att ett 

varumärke ska förbli starkt så måste alla dess aktiviteter vara förenliga med företagets 

identitet. Man bör därför ha som målsättning att skapa en identitet som effektivt kan 

kommuniceras på lång sikt utan att bli obsolet eller tröttsam. Varumärkesidentiteten bör vara 

varaktig, samstämmig och realistisk. Resultatet kan då bli ett konsekvent kommunicerat 

budskap, vilket skapar positionering, kostnadseffektivitet och besittningsrätt över en 

identitetssymbol, vilket sammantaget ger en stark konkurrensfördel för företaget (Aaker 2002, 

s 202 ff).  

 

Aaker menar att varumärkesidentiteten består av en kärnidentitet och en utvidgad identitet. 

Kärnidentiteten är den tidlösa essensen av varumärket, som är central för att ge mening och 

framgång för varumärket. Kärnidentiteten innehåller de associationer som är mest sannolika 

att kvarstå när varumärket utvidgas till nya marknader och produkter. Positionering och 

kommunikationsstrategier för ett företag kan förändras, liksom den utvidgade identiteten, men 

kärnidentiteten bör vara mer tidlös (Aaker 2002, s 85 ff). 

 

Kärnidentiteten bör innehålla element som gör varumärket unikt och värdefullt, och det är den 

bas som skapar trovärdighet. Om man lyckas identifiera de värderingar och den kultur som 

finns i företaget och låter detta vara en del av kärnidentiteten så kommer 

varumärkesidentiteten att mer eller mindre skötas automatiskt, menar Aaker. För många 

varumärken är det viktigt att organisationens värderingar och kärnidentiteten är korrelerade.  

Den utvidgade identiteten består av stödjande element som tillför struktur och helhet till 
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varumärket. Det kan vara själva produkterna och distributörernas uppfattning och erfarenhet 

av produkterna (Aaker 2002, s 88). 

 

Aaker menar att ett företag kan se sin varumärkesidentitet på fyra olika sätt; som en produkt, 

en person, en organisation, eller som en symbol.  

 

Varumärket som produkt 

Om man ser varumärket som en produkt så lyfter man fram attribut som är direkt relaterade 

till köpet eller användningen av företagets produkter. Funktionella, och ibland emotionella, 

fördelar för kunderna lyfts fram. Det kan till exempel vara produkternas design. 

 

Varumärket som organisation 

Om man ser varumärket som en organisation så fokuserar man på organisatoriska attribut som 

innovation, kundorientering, teknikorientering, miljömedvetenhet och kvalitetstänkande, 

vilket skapas av medarbetare, värderingar och företagskultur. Ibland kan dessa attribut även 

lyftas fram som produktattribut. Organisatoriska attribut är mer pågående och 

motståndskraftiga mot konkurrerande argument, än vad produktattribut är. Aaker presenterar 

flera fördelar med att se varumärket som en organisation istället för som en produkt. Dessa 

fördelar är att: 

 

- det är lättare att kopiera en produkt än en organisation bestående av människor och 

värderingar etc. 

- det är svårt att mäta och utvärdera organisatoriska attribut, vilket gör att det är svårt för 

konkurrenter att påvisa att företaget inte lever upp till den här typen av attribut. 

 

Varumärket som organisation passar då: 

- företaget består av anställda, värderingar och en företagskultur där dessa delar är vad som 

skapar mening och differentierar varumärket. 

- då man vill motivera medarbetarna i organisationen. 

 

Varumärket som person 

Man kan se varumärket som en person för att göra det mer starkt och intressant. Varumärket 

kan då ha egenskaper som kompetens, pålitlighet, intellekt, humor och formalitet. Varumärket 
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som en person gör att kunder kan utrycka sin egen personlighet genom varumärket, och det 

kan även användas för att skapa relationer till kunder.  

 

Varumärket som symbol 

Ett varumärke som är en stark symbol kan bidra med sammanhang och struktur till 

identiteten, samt göra det lättare att uppnå igenkännande. Vad som helst som representerar 

varumärket kan användas som en symbol. En chef på företaget eller en användare av 

företagets produkter kan användas som en symbol för företagets identitet. Symbolen kan 

symbolisera en funktion, en känsla eller status och vara en hörnsten i företagets 

varumärkesstrategi.  

 

Don och Heidi Schultz presenterar hur man bör bygga upp sin varumärkesidentitet i dagens 

samhälle. De menar att man idag bör bygga ett varumärke genom att: 

1) Tydliggör företagets grundvärderingar. 

2) Implementera varumärkesstrategier i organisationen för att få medarbetare att acceptera och 

agera i enlighet med varumärkets värderingar (detta är avgörande för ifall varumärket 

kommer att bli framgångsrikt eller inte). 

3) Ta fram en hanterbar plan för varumärkesbyggandet som innefattar alla företagets 

aktiviteter (t ex events, försäljning, marknadsföring av produktnyheter). 

4) Identifiera varumärkets grundbudskap och se till att detta budskap kommuniceras i alla 

företagets aktiviteter. Lokal verkställning kan skilja sig så länge varumärkeskänslan 

kommuniceras. 

5) Företagets grundläggande budskap måste användas som vara en nyckelfaktor i företagets 

affärsstrategi.  

6) Varumärkesbyggandet bör mäta hur företagets värderingar uppfattas, hur nöjda kunderna 

är, hur stor del av kundernas budget som går till företaget, hur många kunder som stannar med 

företaget och hur mycket kunderna behöver anstränga sig. 

 

2.5 Positionering 
 
Porter menar att Internet bland annat bidragit till att skillnaden mellan konkurrenter har 

minskat och att konkurrenterna har blivit fler i och med att geografiska skillnader har minskat 

i betydelse. Han menar att den ökande informationsmängden och det ökande antalet kanaler 

gör att företag tvingas utveckla en ny och hållbar strategisk positionering, vilket innebär att 
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man definierar en unik värderingsposition och ser till att bara göra vad som är i linje med 

detta. För att denna strategiska position ska kunna fortlöpa så krävs att värderingarna är väl 

integrerade i organisationen och att alla aktiviteter är sammanflätade, vilket gör att 

konkurrenter tvingas till att kopiera ett helt värderingssystem istället för endast en 

produktutformning eller ett produktionssätt (Porter 2001, s 6 ff). 

 

Aaker (1991, s 111) skriver att differentiering kan vara företagets främsta konkurrensfördel. 

Om ett varumärke är tydligt positionerat efter vissa attribut i produkten så kommer det att vara 

svårt för konkurrenter att angripa detta. Trout & Rivkin skriver vidare att ett företag behöver 

vara emot någonting för att få medieutrymme för sin positionering, samt att för att företag ska 

lyckas positionera sig genom sitt PR-arbete så krävs att de fokuserar på att uppnå affärsmålen 

framför att synas och höras till vilket pris som helst (Trout & Rivkin 1996, s 146). 

 
Kapferer skriver att varumärkets främsta uppgift traditionellt har varit att differentiera en 

kategori produkter från dess konkurrenter, men att det idag finns en trend mot att snarare 

använda varumärket för att skapa trovärdighet, autencitet, garanti, expertis och etik (Kapferer 

2001, s 10). Företag ser det som allt viktigare att bygga upp ett förtroende i relationen till 

kunderna eftersom man insett att kunder handlar efter sina värderingar, vilket bland annat kan 

handla om hälsa, rättvisa och en hållbar utveckling. Kunder idag vill känna till vad de handlar 

och kunna lita på produkterna och företaget som producerar dem (Aburdene 2006). Man kan 

också se att mottagarna av kommunikation har fått mer makt i och med digitaliseringen, 

vilken gör att de enkelt kan sålla ut vilken information de vill ta till sig, och enkelt 

kommunicera över nätet med tidigare kunder till företaget (Bryntesson et al 2002).  

 

3. Metod och tillvägagångssätt 

3.1 Vetenskaplig positionering 
 
Jag har utifrån litteraturen bildat mig en hypotes om att en mer centraliserad kommunikation, 

samt ett mer sårbart varumärke, skulle kunna vara negativa aspekter med integrerad 

kommunikation som de som arbetar med detta förhåller sig till. Jag har därför frågat 

respondenterna om hur de ser på dessa hypoteser, men i övrigt ställt mer öppna frågor för att 

ta reda på om de resonerar kring några andra eventuella negativa aspekter med integrerad 

kommunikation. Detta framkommer tydligt i intervjuunderlaget i Bilaga A.  
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Den empiri som jag har samlat in under intervjuerna har jag sedan sammanställts och 

analyserat. Utifrån denna sammanställning och analys av empirin har jag dragit vissa 

slutsatser, vilket inneburit att jag skapat ny teori på området. Forskningsarbetet är 

därmed både teoritestande och teorigenererande (Gustavsson red 2004, s 119 ff). 

 

Det finns två anledningen till att jag har valt en kvalitativ ansats. För det första är en 

kvalitativ ansats att rekommendera när kunskapen inom ett område är relativt 

outvecklad, vilket är fallet för negativa aspekter med integrerad kommunikation 

(Gustavsson red 2004, s 23). Med en kvalitativ forskning kan jag gå in på djupet och 

fokusera på att skapa mig en förståelse och en helhetsbild kring en eventuellt 

kommande problematik i imageskapande av varumärken genom integrerad 

kommunikation.  

 

För det andra är företags arbete med integrerad kommunikation ett relativt nyanserat 

och mångfacetterat arbete. Eftersom jag vill att resultatet ska ge en förståelse för hur 

informationsansvariga på de företag som ingår i studien ser på potentiella risker och 

negativa aspekter med integrerad kommunikation, så krävs en djupare inblick i 

företagen än vad jag men en kvantitativ metod, med exempelvis enkäter, skulle kunna 

åstadkomma.  

 

Studien består av en explorativ, eller utforskande, ansats i och med att ingen forskning 

är gjord kring synen på eventuella negativa aspekter med integrerad kommunikation. 

Denna explorativa ansats bör kunna bidra till att skapa lämpliga ingångar för fortsatta 

studier på området (Gustavsson red 2004, s 118). 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 
Eventuella negativa aspekter som skulle kunna förekomma med integrerad 

kommunikation kan tänkas vara relaterade till både organisatoriska och till 

kommunikativa aspekter. Fokus för den här uppsatsen är effekter av integrerad 

kommunikation på företags bild utåt, det vill säga på företagets image. Det är eventuella 

negativa effekter av integrerad kommunikation för företags varumärke som jag har 

undersökt i fall informationsansvariga resonerar kring. Det kan vara aspekter kring 

varumärket som kan hänföras till hur integrerad kommunikation påverkar företagets 



 17

organisation och den interna kommunikationen. Men för att det ska vara av relevans för 

den här uppsatsen så ska dess tänkbara effekter påverka företagets varumärke och 

image. 

 
För att besvara min frågeformulering om hur informationsansvariga på företag resonerar kring 

eventuella negativa aspekter med integrerad kommunikation så har jag genomfört intervjuer 

med informationsansvariga på sex företag som arbetar med integrerad kommunikation. Jag 

har utgått ifrån befintlig teori om kommunikation och om integrerad kommunikation, när jag 

tagit fram mina intervjufrågor. Majoriteten av frågorna är öppna och allmänna om arbetet med 

integrerad kommunikation, men jag frågade även två direkta frågor om hur de förhåller sig till 

min hypotes om två negativa aspekter med integrerad kommunikation som jag tänkt mig att 

man i arbetet med integrerad kommunikation behöver förhålla sig till.  

 

Efter att ha identifierat intressanta företag (se urval nedan), samt dess informationsansvariga 

så ringde jag upp dem för att presentera mig själv och mitt uppsatsarbete, samt för att be om 

en intervju. Jag e-postade dem därefter det förberedda intervjuunderlaget, samt min 

övergripande frågeformulering. Intervjuerna som jag sedan genomförde varade i cirka 45 

minuter och jag bandade intervjuerna efter att respondenterna godkänt detta. Efter 

intervjuerna gjorde jag en sammanställning utifrån bandningen och jag e-postade sedan detta 

till respondenten för att få ett godkännande av sammanställningen.  

 

I Empiriavsnittet presenterar jag delar av vad som framkom under intervjun. Det som 

presenteras är det som är relevant för arbetets frågeformulering, samt beskrivningar av 

företagens organisation kring informationsarbetet. Jag redovisar i Empiriavsnittet företag för 

företag och jämför sedan svaren i Analysavsnittet. 

 

3.3 Urval av intervjupersoner 
 
Jag har valt att intervjua informationsansvariga på stora företag i olika branscher. Stora 

företag valde jag eftersom jag bedömde att sannolikheten att de arbetar med integrerad 

kommunikation var stor. Anledningen till att jag valde företag i olika branscher var för att jag 

ville undvika ett resultat som skulle kunna komma att vara branschspecifikt. Att fem av sex 

respondenter är kvinnor är resultatet av att informationsbranschen domineras av kvinnor. 
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De personer som jag har intervjuat är: 

 

Andersson, Johan. Pressansvarig, Alecta. 2006-05-30. 

Barsness, Åsa. Informationschef på IBM i Sverige. 2006-05-10. 

Finnstedt-Möller, Margaretha. PR-chef för Electrolux i Skandinavien. 2006-05-05. 

Caroline Lagergren. Internkommunikatör på Folksam. 2006-06-07. 

Linge Bergman, Elisabeth. Informatör SEB. 2006-05-09. 

Westelius, Börs Britt. Informationschef för extern kommunikation på Kraft Foods Norden. 

2006-06-02. 

 

3.4 Intervjuerna 
 
Framtagningen av intervjufrågorna har skett mot bakgrund av teorin om integrerad 

kommunikation, samt artiklar på området. Frågorna syftade till att få respondenterna att 

förklara hur de arbetar med integrerad kommunikation, hur de ser på integrerad 

kommunikation, samt om de ser eventuella negativa aspekter med integrerad kommunikation. 

Av intervjufrågorna framgår att jag även frågat direkt om hur de ser på sårbarhet och 

centralisering i samband med integrerad kommunikation. 

 

Intervjuerna var så kallade icke-standardiserade intervjuer, vilket innebär att jag 

baserade frågorna på det bifogade frågeformuläret men själv valde frågeformulering och 

frågornas ordningsföljd vid de olika intervjuerna. Jag använde mig även av olika 

följdfrågor och förtydliganden i de olika intervjuerna för att få fram den information 

som är relevant för arbetets syfte och frågeformulering. Icke-standardiserade intervjuer 

är enligt traditionella uppfattningar mest lämpliga vid explorativa undersökningar och 

vid insamling av empiri om kvalitativa förhållanden, vilket är två kriterier som stämmer 

väl in på detta forskningsarbete (Lundahl & Skärvad 1982, s 73).  

 

Samtidigt var de icke-standardiserade intervjuerna strukturerade på så vis att de var 

informationsorienterade. Målsättningen med intervjuerna, liksom vilket resultat som 

intervjuerna skulle ge, var på förhand klart fastställt. Frågeformuläret, liksom 

följdfrågorna, utformades för att stödja en systematisk genomgång av det 

forskningsområde som detta forskningsarbete berör, det vill säga att ta reda på hur 
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informationsansvariga på företag resonerar kring eventuella negativa aspekter med 

integrerad kommunikation (Lundahl & Skärvad 1982, s 73).  

 

Gustavsson et al skiljer i sin bok Kunskapande metoder på intervjuer och samtal. 

Intervjuer har som huvudmålsättning att överföra objektiv data från respondent till 

intervjuare och samtal har som huvudmålsättning att samla subjektiv data om hur 

respondenten upplever och ser på vissa områden (Gustavsson red 2004, s 238 ff ). 

Intervjuerna i detta forskningsarbete är enligt denna beskrivning genomförts i form av 

samtal då det är subjektiv data kring hur respondenterna resonerar kring eventuella 

negativa aspekter med integrerad kommunikation som är av relevans. 

 

Anledningen till att jag valde att genomföra personliga intervjuer var dels att det är 

praktiskt att kunna spela in intervjun, vilket skulle bli svårt om jag valt att intervjua över 

telefon. Dels för att få ut så mycket som möjligt av svaren med hjälp av ansiktsuttryck 

och kroppsspråk.  

 

4. Empiri 

4.1 Electrolux 
 
Electrolux är en stor global koncern som tillverkar hushållsmaskiner för inonmhusbruk (efter 

att man sålt av utomhusskötseln under varumärket Electrolux Huskvarna). Samtidigt vidgar 

Electrolux användandet av sitt varumärke då det finns en ambition om att två tredjedelar av 

alla märkesprodukter inom Electroluxkoncernen år 2007 ska ha varumärket Electrolux. Idag 

äger Electrolux även verksamheter som går under egna varumärken, men de flesta är 

dubbelmärkta som till exempel AEG-Electrolux. Karakteristiskt för Electrolux produkter ska 

vara innovation, design och hållbarhet till överkomliga priser.  

 

Intervju med Electrolux PR-chef för Skandinavien 

Margaretha Finnstedt-Möller som är Skandinavisk PR-chef på Electrolux berättar att de 

arbetar integrerat på så sätt att man försöker samarbeta mellan olika avdelningar. Marknads- 

och informationsavdelningarna har ett nära samarbete och ingår gemensamt i den 

övergripande avdelningen Corporate Communication and Branding som leds av en 

kommunikationsdirektör som sitter med i företagsledningen. Vid lansering av banbrytande 
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produkter så samarbetar flera olika avdelningar för att ta fram en lämplig 

kommunikationsstrategi. Man utvecklar ett så kallat 360 gradigt kommunikationspaket där 

Internet, PR, produktplacering, events, annonsering och försäljningsstrategier samordnas för 

att skapa en enad front och stötta distributörer och försäljningen på bästa sätt. 

 

På min fråga om hon ser nackdelar med att kommunikationen kan bli centraliserad i 

organisationen då den integreras så svarar hon att de går ut och in i centralisering och man gör 

kommunikationen mer eller mindre enhetlig beroende av vad man anser är nödvändigt. De 

lokala anpassningarna av kommunikationen sker på de lokala kontoren och förankras sedan 

centralt. Ibland vill man från centralt håll göra ändringar så att bolaget får en enhetlig 

kommunikation, ”vilket är nödvändigt för att ett varumärke i ett globalt samhälls- och 

marknadsklimat ska kunna ta mark”, säger Finnstedt-Möller. Hon säger vidare att det absolut 

finns risker med att man inte anpassar kommunikationen tillräckligt lokalt och att man får 

göra en övervägning mellan vad som kommuniceras centralt och hur man anpassar 

kommunikationen lokalt. Finnstedt-Möller säger att det måste finnas en balans och att det 

aldrig ska vara 100 procent det ena eller det andra. Electrolux grundbudskap är dock alltid 

detsamma.  

 

Bakgrunden till Electrolux utvecklingen mot att allt fler märkesprodukter i koncernen ska gå 

under Electrolux varumärke tror Finnstedt-Möller delvis kan vara ett resultat av teorin om 

integrerad kommunikation. Man anser att varumärket på det här sättet blir starkare. 

Några av Electrolux varumärken, som AEG-ELECTROLUX, har dock en egen profil för att 

möta behovet av en annan målgrupp. 

 

4.2 SEB 
 
SEB är den av de svenska storbankerna som har flest storföretag som kunder. Sammantaget 

har man en bred kundbas med alla typer av företag och även privatkunder. Över hälften av 

SEB:s anställda finns utomlands. 

 

Intervju med Elisabet Linge Bergman, informatör på SEB 

Elisabet Linge Bergman är informatör på SEB sedan november 2005, men har under en längre 

tid, som konsult på Journalistgruppen, arbetat med SEB:s intranät. För Linge Bergman 
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innebär integrerad kommunikation att man samordnar budskapen och får ut dem i flera olika 

kanaler, på olika sätt, till olika målgrupper. 

 

Hon berättar att de på SEB just nu går från en decentraliserad till en mer centraliserad 

organisation, vilket bland annat har lett till ett utökat samarbete mellan IR-, informations- och 

marknadsavdelningarna. En ny tjänst som kommunikationsdirektör har nyligen inrättats, med 

övergripande ansvar för marknads-, informations- och IR-avdelningarna, och dessa har 

tillsammans regelbundna möten.  

 

SEB arbetar just nu med att implementera One SEB i hela organisationen. Målet är att skapa 

gemensamma arbetssätt och ett ökat samarbete mellan olika avdelningar och 

verksamhetsområden. Målet med tanken om One SEB är att det ska leda till att medarbetare 

automatiskt tänker tvärs över divisionerna och inte endast inom sin närmaste verksamhet. 

Man ska till exempel kunna samarbeta för en och samma kund och sälja in varandras 

lösningar till kunder. Man arbetar efter devisen One function, One solution, vilket syftar till 

att arbetet inom organisationen blir mer effektivt om man samlar kompetensen på ett ställe. 

Med detta vill man åstadkomma ett arbetssätt som man kallar The SEB Way.  

 

 På informationsavdelningen talar man mycket om hur man ska få ut bankens kärnbudskap 

internt för att nå de uppsatta målen, som är att bli bäst inom kundnöjdhet och lönsamhet. 

Linge Bergman säger att man sållar i budskapen och försöker att bara kommunicera det allra 

viktigaste. Informationschefer och informatörer på olika enheter inom SEB träffas 

regelbundet för att stämma av att man arbetar med samma budskap och se till att 

kommunikationen inte spretar för mycket. Linge Bergman menar att det är viktigt att alla 

medarbetare, framförallt de som arbetar med kommunikation, har företagets kärnvärden i 

huvudet.  

 

Linge Bergman arbetar på informationsavdelningen med främst intern kommunikation. Hon 

ser att det kan finnas en risk att kommunikationen blir för hårt styrd centralt. Det skulle kunna 

hämma kreativiteten, flexibilitet och motivationen på de lokala enheterna.  Man uppmuntrar 

ju samtidigt inom organisationen proaktivitet och egna initiativ. Hon säger att det är svårt att 

få en balans mellan hur mycket personerna inom en organisation ska tillåtas att göra och hur 

mycket som först ska godkännas från huvudkontoret. Ett gemensamt ramverk med riktlinjer 
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och regler finns, så att det är tydligt vad som gäller inom organisationen. Alla 

pressmeddelanden i Sverige skickas exempelvis från huvudkontoret. 

 

SEB vill vidga sin målgrupp och uppfattningen av SEB som en bank för mer välbärgade. Man 

försöker rikta sig till alla typer av kunder och även till yngre. SEB har redan idag en bred 

kundbas med allt ifrån storföretag till privatkunder. Det är en utmaning att försöka integrera 

kommunikationen och man måste samtidigt anpassa den efter olika målgrupper. Detta gäller 

även kommunikationen internt då många anställda arbetar utomlands där villkoren kan vara 

helt andra. Men det finns vissa övergripande värden som alltid ska finnas med i 

kommunikationen. 

 

Linge Bergman tror på fördelarna med att arbeta på ett gemensamt sätt, även om hon ser en 

del risker. Budskapet kan bli för opersonligt, för övergripande, anonymt, slätstruket och 

intetsägande. ”Det kan bli svårt att tränga igenom bruset med vaga värderingar. Det är en risk 

som finns, men det beror självklart på hur man arbetar med detta, och många stora företag har 

ju lyckats väldigt bra”, säger Linge Bergman.   

 

När man arbetar mer enhetligt riskerar också sårbarheten att öka. Skulle missnöjet öka inom 

ett område kan det leda till att fler delar av varumärket SEB ”dras med”. Men Linge Bergman 

tror ändå att fördelarna uppväger dessa risker. 

 

4.3 IBM  
 
IBM är ett globalt business-to-business företag som finns i 160 länder och har 320 000 

anställda. IBM riktar sig mot företagskunder, samt till distributörer och partners. IBM har i 

Sverige cirka 3 000 anställda. 

 

Man har på IBM tre grundvärderingar. Dessa är:  

Innovation that matters for our company and for the world, vilket syftar till att man vill 

uppfinna sådant som har ett värde på så vis att det löser ett problem för kunden.  

Trust and personal responsibility in all relationships. Eftersom IBM är ett företag, vars 

huvudsakliga produkt är den kompetens som konsulterna besitter, så kan man inte styra exakt 

hur saker och ting ska vara, säger Barsness, utan man litar till den kunskap och det sunda 

förnuft som medarbetarna besitter. 
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Dedication to every client’s success. Med detta menar man att uppdraget är att göra kunderna 

framgångsrika. 

 

Intervju med Åsa Barsness, Informationschef på IBM Sverige 

Barsness är chef på IBM Sveriges informationsavdelning som består av fyra personer. Hon 

sitter med både i företagsledningen och i ledningsgruppen. Företagsledningen har möte en 

gång i månaden och ledningsgruppen har möte varannan vecka. Marknadschefen sitter bara 

med i ledningsgruppen. Barsness säger att det är helt avgörande att hon sitter med i ledningen 

så att hon vet vilka affärsstrategier det är som hon ska kommunicera. Vid större förändringar 

av verksamheten, som till exempel vid ett uppköp, så sitter hon med under hela processen 

(vilket kan vara flera år).  

 

Barsness sitter även med i ett globalt informationsnätverk för IBM som består av 1 000 

personer. Nätverket består bland annat av varje lands informationschef, samt 

informationschefer för kontoren som arbetar med forskning och utveckling. Man har inom 

nätverket telefonkonferenser en gång i månaden. Informationscheferna i Europa har 

telefonkonferens varje vecka. Barsness är i daglig kontakt med informationschefen för Europa 

och informationscheferna har en gång i kvartalet kontakt med den globala 

kommunikationschefen.  

 

Informations- och marknadsavdelningen på IBM har ett tätt samarbete. På 

informationsavdelningen har de bland annat ansvar för att förbereda personer på IBM som ska 

vara i kontakt med media. De måste känna till företagets värderingar och man har en 

skyldighet att kontakta informationsavdelningen innan man är i kontakt med media.  

 

Barsness berättar att det finns tydliga ramar för vad som är viktigt för en kommunikatör på 

IBM och hur man får agera. Inom dessa ramar är det dock fritt att agera efter vad man anser 

lämpligt för den marknad som man agerar på. Man har på IBM ett dokument som kallas för 

Business Conduct Guideline. Detta är till för alla anställda och talar om hur man får och inte 

får bete sig som medarbetare på IBM. Barsness ser en risk i att kommunikationen inte blir 

tillräckligt anpassade efter situation, då all kommunikation ska vara integrerad. Det är viktigt 

att skilja mellan när kommunikationen bör vara säljande och situationer när kommunikationen 

inte alls bör vara säljande, utan mer informativ. Det kan till exempel handla om den interna 

informationen. Man bör även hålla isär tillfällen då man vill synas så mycket som möjligt och 
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situationer då man kanske inte alls bör sträva efter att synas. Detta är ett avvägande som 

Barsness menar är viktigt att tänka på när marknads- och informationsavdelningarna 

samarbetar allt mer. Det är viktigt att avdelningar har en förståelse för vad den andra 

avdelningen har för syfte med sin kommunikation.  

 

Barsness betonar även att det är viktigt att anpassa den integrerade kommunikationen efter 

bland annat hur stort företaget är. 

 

4.4 Alecta 
 
Alecta arbetar med tjänstepensionen ITP (Industrins- och handelns tilläggspension) på 

uppdrag av Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK. Nya ITP är 

konkurrensutsatt (i dag är det kollektivavtalat) och det är sagt att det ska vara en upphandling. 

Villkoren för den framtida marknaden är med andra ord inte helt klarlagda.  Alecta har idag 

27 000 kundföretag i det privata näringslivet och cirka 1,2 miljoner försäkrade personer. Man 

har även en sjukpension och en efterlevnadspension. Den huvudsakliga målgruppen för 

kommunikationen framöver kommer att vara yngre som är i början på sitt pensionssparande. 

 

Alecta använder Trygghet som varumärkeslöfte och man finansierar forskning kring hälsa, 

samt har en tävling som heter Sveriges bästa arbetsplats. Alecta har hittills inte satsat på 

marknadsförings- och varumärkeskampanjer, men man är en av de största ägarna på börsen 

och är därför intressanta för medier och andra. Alectas kärnvärden är Pålitlighet, Enkelhet, 

Effektivitet, Öppenhet, Engagemang och Respektfullhet, och visionen är Tillsammans sätter 

vi standarden för tjänstepensioner.  

 

Intervju med Johan Andersson, pressansvarig på Alecta 

Andersson säger att kärnvärdena främst kommuniceras internt för att visa på vilka man vill 

vara, och att Trygghet är det löfte som de försöker kommunicera externt. Ett kärnvärde som 

Pålitlighet kommuniceras internt för att man genom konkret agerande, till exempel genom att 

alltid ge korrekt information och att inte ge kortsiktiga placeringstips, vill visa att man är ett 

pålitligt företag. Man arbetar även med att vara öppna och tillgängliga för omgivningen då 

man har kärnvärderingar som säger att man är ett öppet och engagerat företag.  
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Andersson säger att de i de aktiviteter som de genomför försöker komma ut med ett enhetligt 

budskap i så många kanaler som möjligt. Andersson berättar att de har en 

kommunikationsavdelning som arbetar med den övergripande kommunikationen, samt en 

avdelning för kundkommunikation som kommunicerar med befintliga kunder. Man för en 

dialog mellan avdelningarna. En övergripande kommunikationsdirektör sitter med i 

företagsledningen. 

 

Man arbetar på Alecta internt med att göra företagets kärnvärden välkända för att alla ska 

arbeta i samma riktning och Andersson menar att dessa redan är relativt välkända inom 

organisationen. De som är i kontakt med media tar ofta kontakt med 

kommunikationsavdelningen för att man tillsammans ska planera hur man bör kommunicera i 

det konkreta fallet. 

 

4.5 Kraft Foods 
 
Kraft Foods är ett globalt livsmedelsföretag med flera olika varumärken inom 

affärskategorierna livsmedel, konfektyr, kaffe, snacks och ”away from home” (försäljning för 

konsumtion utanför hemmet). Några varumärken inom Kraft Foods är Marabou, Gevalia, 

O´boy, Philadelphia och Estrella. Kraft Foods vision är att Hjälpa människor världen runt att 

äta och leva bättre.  De värderingar som företaget har är:  

Innovation –Tillfredsställa vardagliga behov med unika idéer 

Kvalitet – Hålla löftet att leverera det bästa 

Säkerhet – Säkerställa att allt vi gör håller hög standard 

Respekt – Bry oss om människor, samhället och miljön 

Integritet – Göra det rätta 

Öppenhet – Lyssna till andras idéer och uppmuntra öppen dialog 

 

Intervju med Börs Brita Westelius, informationschef för extern kommunikation på 

Kraft Foods Norden.  

Kraft Foods har olika målgrupper för de olika varumärkena samt för olika delar av samma 

varumärke, men sammantaget kommunicerar Kraft Foods till i princip hela befolkningen. På 

Kraft Foods hemmamarknad USA består Kraft Foods av mycket livsmedel och baslivsmedel. 

Kraft Foods har där börjat ta ansvar för överviktsproblematiken. I Sverige, där man främst har 



 26

en annan typ av produkter, får man agera lite annorlunda. Kraft Foods gör lokala anpassningar 

av kommunikationen och anpassningar till olika produktkategorier. 

 

Westelius tycker inte att den integrerade kommunikationen gör att kommunikationsarbetet 

blir mer centraliserat. Hon menar att arbetet är väldigt decentraliserat, men att alla har ett 

regelverk att utgå ifrån. Hon anser inte att man kan säga att beslutsnivån är tillbakadragande 

och central. Kraft Foods kommuniceras som ett bakomliggande varumärke för de olika 

dottervarumärkena i syfte att redovisa vart produkterna kommer ifrån och vad man står för, 

något som Westelius påpekar blir allt viktigare när kunderna blir allt mer krävande och 

informerade. Att kunderna förändrats tror Westelius är en följd av den ökade användningen av 

Internet vilket gör att kunderna har en bättre inblick i vad som händer runt om i världen. En 

kund kan lätt ta reda på åsikter som kunder har på andra marknader och ställa samma 

synpunkter mot företaget och vad det står för på den lokala marknaden.    

 

En negativ aspekt med integrerad kommunikation som Westelius ser är att integrerad 

kommunikation skulle kunna bli lite platt. Man har vissa riktlinjer för vad som ska 

kommuniceras inom Kraft Foods varumärken för att man ska framstå som lika. Westelius 

anser att detta är bra, men den lilla hållhaken gör att man inte kan kommunicera något 

extraordinärt och väldigt udda. ”Allt man gör blir ganska likt, istället för att vika ut och 

beröra, skulle man kunna tycka”, säger Westelius. Det är svårare att vara snillrik och komma 

på något extra genialiskt under varumärken som samtidigt måste följa grundläggande 

riktlinjer för företagsvarumärket. Denna aspekt hänför Westelius enbart till de enskilda 

varumärkena under Kraft Food och inte till kommunikationen direkt från Kraft Foods. Hon 

litar dock på att de har riktigt bra kreatörer som lyckas hålla förankringen till Kraft Foods och 

ändå göra riktigt bra kommunikation för varumärkena.  

 

En annan aspekt med integrerad kommunikation som Westelius anser att man behöver beakta 

är att se till så att inte modervarumärket tar över i kommunikationen och gör så att 

dottervarumärkena urvattnas, försvagas och tappar i betydelse för konsumenterna. Det är 

viktigt att dottervarumärkena fortsätter med att ha sin egen kommunikation och 

kommunicerar sina värden utöver de grundvärderingar som modervarumärket står för. Men på 

Kraft Foods Norden så handlar det idag snarare om att lyfta Kraft Foods värde till samma nivå 

som dottervarumärkena.  
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4.6 Folksam 

Folksams vision är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet. 

Affärsidén är att i samverkan med kunderna för att skapa och tillhandahålla 

trygghetslösningar med hög kvalitet, största möjliga trygghet och bästa ekonomiska nytta. 

Vidare så är Motståndskraft ett centralt ord för Folksam. Det ska vara allt man gör för att 

bidra till ett säkrare, tryggare och bättre samhälle, samt det man ger kunderna för att klara av 

att stå emot olycka och otrygghet i livet. Folksam har ett antal värderingar som ska genomsyra 

allt som företaget gör. Dessa är: Trygghet, Engagemang, Medmänsklighet och 

Professionalism. Folksam vill även stå för Samhällsansvar. Den huvudsakliga målgruppen är 

barnfamiljer.  

 

Intervju med Caroline Lagergren, Internkommunikatör på Folksam 

Caroline Lagergren arbetar med kommunikation på Folksam och främst med 

internkommunikation. Hon sitter på Folksams kommunikationsavdelning tillsammans med 

sju medarbetare och man arbetar på avdelningen både med information och med 

marknadskommunikation. Lagergren ser Integrerad kommunikation som att man arbetar med 

ett gemensamt budskap i flera olika kanaler för att skapa tydlighet. Hon säger att det är viktigt 

att man anpassar kanalerna efter budskapet och inte tvärtom.  

 

Sedan hösten 2004 har avdelningarna samarbetat systematiskt i samband med Folksams stora 

kampanjer. Man arbetar med att de profilskapande kampanjerna ska hänga samman med och 

stötta alla företagets försäljningsaktiviteter. Man har därför projektmöten med representanter 

för de olika marknadsområdena. Man börjar vid dessa kampanjer tidigt med planeringen då 

det finns en svårighet i att samordna alla aktiviteter och personer involverade, för att på så sätt 

skapa en helhet.  

 

Det integrerade kommunikationsarbetet i samband med företagets kampanjer har lett fram till 

att kommunikations- och marknadsavdelningarna nyligen har tagit fram en gemensam 

Marknadskommunikationsplan och representanter för avdelningarna ses numera regelbundet 

ungefär två gånger i månaden följa upp att företagets aktiviteter är i enlighet med 

Marknadskommunikationsplanen och att man tidsmässigt håller sig till de profilskapande 

aktiviteter som man valt att prioritera. Lagergren säger att det är viktigt att man ser till att inte 

etablera för många aktiviteter, utan istället se till att de aktiviteter som man satsar på är 
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integrerade och samordnade för att man ska framstå som tydlig. Syftet med 

Marknadskommunikationsplanen är att tydliggöra kommunikationen för befintliga och 

potentiella kunder. Lagergren berättar att de vill att de prioriterade målgrupperna ska känna 

sig träffade av alla aktiviteter i alla kanaler.  

 

Lagergren säger att Folksam arbetar aktivt med åtgärder inom de områden där företaget vill 

positionera sig. Hon säger att många företag vill stå för till exempel Trygghet men att det 

gäller att även agera för att leva upp till denna värdering om man vill skapa trovärdighet, 

vilket Folksam till exempel gör genom att genomföra krocktester av bilar. Lagergren säger att 

det gäller att verkligen ta fasta på de budskap som man kommunicerar så att det inte bara blir 

tomma ord. Hon säger att de till exempel har en miljöchef för att visa att de vill bidra till ett 

långsiktigt hållbart samhälle. 

 

Lagergren ser inte att det är en nackdel att man inte kan vara mer flexibel med vilka 

aktiviteter som företaget anordnar och kommunicerar. Hon menar att det bidrar till en 

tydlighet för kunderna när man avgränsar sig och att det även blir mer kostnadseffektivt när 

man inriktar sig på aktiviteter framtagna utifrån affärs- och marknadskommunikationsplanen. 

Däremot så betonar hon att den integrerade kommunikationen kräver mycket tid i form av 

samarbete och möten, och att man därför måste följa upp och mäta resultatet av den 

integrerade kommunikationen för att se att det verkligen är kostnadseffektivt.  

 

Lagergren säger att desto fler verksamhetsområden och desto komplicerade produkter som ett 

företag har, desto svårare kan det vara att lyckas med integrerad kommunikation. Det finns 

alltid en risk för att budskapet ska bli förvirrat och att företaget kopplas för hårt till endast en 

del av verksamheten. Hon menar att det är viktigt att tänka på att kommunicera de olika 

delarna av företaget, samt företagsvarumärket. Hon menar även att det är viktigt att anpassa 

den integrerade kommunikationen efter hur företaget ser ut.  

 

5. Analys 
 
De informationsansvariga som intervjuats i den här uppsatsen har gemensamt att de är 

medvetna om att det kan finnas negativa aspekter med integrerad kommunikation, men 

samtliga betonar att de tror att fördelarna överväger eventuella nackdelar som till exempel 
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begränsningar i hur mycket man kan anpassa kommunikationen lokalt. Företagen gör 

övervägningar mellan vad som ska bestämmas centralt och när man kan göra en lokal 

anpassning av kommunikationen. Vissa av respondenterna ser en nackdel i att kreativitet och 

flexibilitet kan hämmas, i och med att kommunikationen för hela verksamheten ska vara 

samstämmig, men de menar att de fördelar som man uppnår genom att kommunicera en 

samstämmig bild (främst tydlighet och trovärdighet) överväger eventuella nackdelar som 

minskad lokal anpassning av kommunikationen. 

 

I Shannon & Weavers kommunikationsmodell så betonas att det krävs att sändare och 

mottagare har samma synsätt och förståelse för de symboler och tecken, genom vilka 

kommunikationen förmedlas. Detta kan kopplas till när vi idag talar om vikten av att 

kommunikationen ska vara anpassad till målgruppen, vilket i vissa fall handlar om en lokalt 

anpassad kommunikation. Shannon & Weaver talar även om det brus som kommunikationen 

måste ta sig igenom och att anpassa kommunikationen till målgruppen är ett sätt att nå fram 

till dem genom allt brus. Att likrikta all kommunikation i en organisation, vilket tidigare 

användes och anpassades efter situation och en specifik målgrupp, är ett relativt nytt sätt att se 

på hur man tar sig igenom kommunikationsbruset.  

 

Samtliga respondenter i den här undersökningen är överens om att det krävs en konsekvent 

och enhetlig kommunikation för att man ska nå fram med sitt budskap och skapa ett 

igenkännande och en trovärdighet för företaget. Några av respondenterna såg det som möjligt 

att varumärket skulle bli mer sårbart i och med att kommunikationen integreras och det ges en 

enhetlig bild av hela företaget. Men det var inget som de funderade över och även här ansåg 

de att fördelarna överväger. Elisabeth Linge Bergman på SEB kunde tänka sig att det finns en 

sårbarhet i den mån att missnöjda privatkunder kanske även är företagskunder hos dem, och 

att detta därför påverkar deras relation till banken som företag och vice versa. 

 

Några av respondenterna hade inga övriga tankar om eventuella negativa aspekter att lägga 

till, utöver de om central styrning av kommunikationen och sårbarhet för varumärket som jag 

presenterade. Brita Börs Westelius på Kraft Foods, Johan Andersson på Alecta och Caroline 

Lagergren på Folksam påpekade att de inte anser att den integrerade kommunikationen gör att 

kommunikationsarbetet blir mer centraliserat. De menar att arbetet är väldigt decentraliserat, 

men att alla har ett regelverk att utgå ifrån. Westelius på Kraft Foods påpekade dock att man 

måste se till så att inte modervarumärket tar över i kommunikationen och gör så att 
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dottervarumärkena urvattnas, försvagas och tappar i betydelse för konsumenterna. Lagergren 

på Folksam menade att det är viktigt att man kommunicerar hela företagets verksamhet så att 

inte en del blir för dominerande i kommunikationen och det blir otydligt vilka produkter och 

verksamheter som företaget har. 

 

Åsa Barsness på IBM betonade att det när man arbetar integrerat mellan marknads- och 

informationsavdelning är viktigt att skilja på, och vid varje kommunikationsaktivitet noga 

överväga, om kommunikationen ska vara informativ eller säljande till sin karaktär. Hon 

menade att det finns en fara i att dessa delar beblandas då de olika typerna av kommunikation 

är olika lämpliga i olika sammanhang. Hon menar att det är viktigt att anpassa paketeringen 

av kommunikationen efter situation.  

 

Caroline Lagergren på Folksam betonade vikten av att inte engagera sig i fler aktiviteter än 

vad företaget klarar av att samordna i de olika kanalerna och kommunicera ut i företaget. Hon 

menar att arbetet med integrerad kommunikation kräver att man avsätter tid och att det därför 

inte är rimligt att arbeta med för många aktiviteter samtidigt. Lagergren tror att effekten blir 

bättre om man arbetar ordentligt och fullt ut med de aktiviteter som man fokuserar sig på.  

 

Både Barsness på IBM och Lagergren på Folksam betonar att det är viktigt att anpassa den 

integrerade kommunikationen efter vilket typ av företag man är. Kommunikationen måste 

anpassas till företagskulturen, branschen, företagets storlek, samt till företagets verksamhet. 

Lagergren påpekade även att det kan vara svårare för företag med en komplex verksamhet och 

väldigt olika produkter att lyckas med integrerad kommunikation. 

 

Elisabeth Linge Bergman på SEB kunde tänka sig att det finns en risk i att ett integrerat 

budskap från ett stort företag med många målgrupper kan bli vagt och opersonligt. Hon tar i 

intervjun upp att en svaghet med integrerad kommunikation från stora företag är att budskapet 

kan komma att bli vagt och opersonligt. Börs Brita Westelius på Kraft Foods tog också upp att 

kommunikationen blir väldigt likriktad när den integreras och att man då kanske inte sticker 

ut och berör, men hon menar att denna aspekt endast gäller för de enskilda 

dottervarumärkena, och inte för kommunikationen direkt från varumärket Kraft Foods. 

 

Att de budskap som företagen försöker förmedla till sina målgrupper är så pass lika kan bero 

på att man, i likhet med vad Aaker skriver, försöker skapa en identitet som effektivt kan 
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kommuniceras på lång sikt utan att bli obsolet eller tröttsam. Detta skulle kunna vara något 

som bidrar till att budskapen blir vaga och opersonliga. Man kan också tolka de övergripande 

värderingarna som företagen försöker förmedla samstämmigt från hela företaget som att 

företagen försöker hitta en ny strategisk positionering (i likhet med den som Porter beskriver)  

i och med den tilltagande konkurrensen och det ökande informationsbruset.  

 

Som Aburdene skriver så behöver företag, i och med allt mer medvetna och kräsna kunder, 

tydligt kommunicera vilka värderingar som de står för om de ska lyckas vinna kundernas 

förtroende och appellera till de värderingar som är viktiga för kunderna. Aburdene menar att 

kunder handlar efter sina värderingar och eftersom värderingar som hälsa, nytänkande, 

kundanpassning och vikten av en hållbar utveckling är värderingar som idag är vitt spridda i 

samhället så kan detta vara bakgrunden till att företagen kommunicerar värderingar som kan 

relateras till dessa.  Att företag kommunicerar värderingar som är viktiga för kunderna gör att 

kunderna blir mer mottagliga för kommunikationen då den passar in i deras värderingssystem. 

Kraven på enkelhet, tydlighet och repetition, som Kotler skriver om, uppnås ofta med den 

integrerade kommunikationen. Vad som saknas kan däremot vara det unika och intressanta 

som skapar uppmärksamhet för kommunikationen. 

 

Om man jämför Aakers olika sätt att positioner ett varumärke (som produkt, person, 

organisation eller symbol) med hur företagen som förekommer i denna uppsats positionerar 

sina varumärken så kan man se att det i hög grad handlar om att varumärket positioners som 

organisation eller som symbol. De värderingar som företagen vill kommunicera är påfallande 

lika och man bedömer dessa värderingar som effektiva för att skapa trovärdighet och 

igenkännande.  

 

Det skulle kunna vara så att företag tack vara den integrerade kommunikationen når ut med 

sitt budskap både internt och externt, men att detta kan bli på bekostnad av en stark och 

tydligt positionering. Man kan koppla denna tanke till Kapferer som menar att varumärkens 

främsta syfte tidigare var att differentiera verksamheten och produkterna, men att det idag 

främst används för att skapa trovärdighet och ge någon slags garanti för vad företaget står för 

(Kapferer 2001, s 10).  

 

Om man ska kommunicera en enhetlig bild till en väldigt stor målgrupp så kan man gå miste 

om en gemensam bakgrund, förståelse och förutsättning för tolkning, mellan sändare och 
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mottagare, som Holm skriver om (2006, s 31). Aaker är också inne på att ett varumärkes 

identitet lättast kommuniceras om den utgår ifrån de värderingar och den kultur som finns i 

organisationen och bland de människor som ska kommunicera budskapet.  

 

När samma värden ska kommuniceras från en stor organisation så skulle det kunna bli så att 

dessa värden inte alltid är korrelerade med hur organisationen ser ut. Som Lagergren på 

Folksam tar upp så är det då viktigt att företagen lever upp till de värderingar som de 

kommunicerar och visar med konkreta aktiviteter, som till exempel sponsring, att företaget 

verkligen står för de kommunicerade värderingarna. Johan Andersson på Alecta berättar att de 

börjat i andra änden genom att med konkret agerande visa på hur man lever upp till de 

kärnvärderingar som företaget har, men ännu inte aktivt kommunicerar.  

 

Lesley 2004 delar upp budskapet i huvudbudskap, underbudskap och bevis för 

underbudskapen, vilka indirekt ger huvudbudskapet trovärdighet. Man kan se företagens 

övergripande värderingar som det långsiktiga huvudbudskapet, och att detta kommuniceras 

genom underbudskap som tas fram i olika kampanjer, samt att de olika aktiviteterna är 

indirekt pekar på att man lever upp till sitt huvudbudskap. Att Folksam till exempel har en 

miljöchef som kontrollerar de företag som man förvaltar pengar i kan ses som ett bevis för att 

de vill bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.   

 

Att informationsansvariga generellt sätt inte ser några allvarligare och sannolika negativa 

aspekter med integrerad kommunikation kan tolkas på flera olika sätt. Dels kan det vara för 

att de befinner sig i ett tidigt stadium i arbetet med integrerad kommunikation, dels kan det 

vara så att de inte vill framhålla nackdelar med sitt sätt att arbeta. Men det kan även vara så att 

man faktiskt ser att integrerad kommunikation endast är till stor hjälp för företaget och att de 

negativa aspekterna snarare ligger kring att det kan vara svårt att implementera och mäta 

effekterna av arbetet med integrerad kommunikation.  

 

Respondenterna funderar inte mycket alls kring eventuella negativa aspekter med integrerad 

kommunikation. Deras tankegångar påminner mycket om dem som man kan hitta i litteraturen 

på området, det vill säga, de kretsar mycket kring vad man kan vinna med integrerad 

kommunikation och hur man ska lyckas implementera arbetssättet effektivt i organisationen.  
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6. Slutsatser 
 
En eventuellt kommande problematik i företags imageskapande genom integrerad 

kommunikation är att de värden som företagen kommunicerar kan komma att bli väldigt 

övergripande och vaga, och på så sätt sudda ut företagens positionering. Samtidigt som 

kunderna kräver att få reda på vilka värderingar som företagen arbetar efter och vad de står 

för så blir konkurrenterna allt fler och skillnaden mellan företagen allt mindre. Det verkar som 

att alla stora företag vill kommunicera ungefär samma bild av ansvarstagande, vilket i 

förlängningen gör att företagen blir allt mer lika och därmed kanske kan upplevas som 

opersonliga. 

 

Integrerad kommunikation ser ut att bidrar till att skapa trovärdighet, tydlighet och 

igenkännedom. Men detta kan komma att uppnås på bekostnad av en unik image och 

företagskommunikation. Ett företag som kan bygga upp integrerad kommunikation utifrån 

mer konkreta och slagkraftiga värderingar skulle kanske i längden upplevas som mer 

trovärdiga eftersom de inte bara kommunicerar vad alla andra kommunicerar och vad de 

förväntas stå för. Det skulle även kunna vara en fördel att arbeta med både moder- och 

dottervarumärken eftersom man då kan använda modervarumärket till att ge tillit och 

trovärdighet för produkterna, och dottervarumärkena för att lyfta fram mer konkreta och unika 

aspekter med produkterna. Det kan förmodligen även vara möjligt att göra en sådan 

uppdelning utan dottervarumärken, då man använder sig av mer konkreta kampanjer och 

aktiviteter utifrån företagsvarumärket. 

 

I en stor organisation kan det kanske vara nödvändigt att företaget står för några övergripande 

värderingar som skapar riktlinjer för arbetet inom organisationen och visar för medvetna 

konsumenter och andra vilka grundvärderingar som företaget står för. För att företagen ska 

lyckas skapa trovärdighet genom dessa värderingar är det dock väldigt viktigt att företagen 

kontinuerligt visar i allt sitt arbete att de verkligen lever igenom de värderingar som de 

kommunicerar. Genom att göra detta på ett tydligt sätt och skapa uppmärksamhet för arbetet 

så har företag kanske ändå möjlighet att positionera sig med värderingar som konkurrenter 

och många andra företag också vill stå för. 

 

För man kan fråga sig hur trovärdiga och intressanta värderingar som kvalitetstänkande och 

innovationskraft blir då alla stora företag kommunicera detta. Detta är visserligen bara en bas 



 34

för kommunikationsarbetet som sedan kan konkretiseras och målgruppsanpassas i olika 

kampanjer och aktiviteter i form av bevis för att företaget verkligen lever upp till 

huvudbudskapet. Men kanske är det ändå värt att se över om man kan kommunicera någon 

mer unik värdering än de värderingar som de flesta andra företag också står för. 

 

Den medvetna kapitalismen som Aburdene 2006 skönjer handlar om att både kunder och 

företag efterfrågar ett ökat ansvarstagande för omgivningen som en egenskap hos de företag 

som man gör affärer med, helt enkelt för att man då kan lita på dem. Idag kan man fortfarande 

till viss del använda dessa värden kring socialt ansvarstagande för att positionera sig, men om 

det i en framtid bara är de företag som överlever som står för ansvarstagande så kan det 

komma att krävas nya grundvärderingar för att positionera sig, alternativt att företag 

differentierar sig genom de kampanjer och aktiviteter som man väljer för att visa att man lever 

upp till de budskap som man kommunicerar. 

 

7. Kommentarer 
 
Företagen som medverkat i den här studien är på många sätt väldigt olika. Hur långt företagen 

kommit i arbetet med integrerad kommunikation, vad de har för produkter, 

branschförutsättningar, typ av kunder och försäljning, samt vilken bakgrund respondenterna 

har, är aspekter som har inverkat på svaren i mina intervjuer.  

 

Då de jag intervjuat varit i full färd med att implementera det här sättet att arbeta på så kan det 

vara svårt för dem att se hur arbetet med integrerad kommunikation kommer att förändras och 

se ut framöver då integrerad kommunikation implementerats ordentligt i flera organisationer 

och pågått i stor omfattning under flera år. Jag upplever att de informationsansvariga som jag 

intervjuat till stor del fortfarande är i introduktionsfasen av arbetet med integrerad 

kommunikation. 

 

8. Vidare forskning 
 
I en vidare forskning skulle man lämpligen kunna undersöka djupare hur arbetet med 

integrerad kommunikation skiljer sig mellan olika företag. Som Holm skriver så finns det 
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olika nivåer av integrerad kommunikation och det är rimligen så att företag som menar att de 

arbetar med integrerad kommunikation kan befinna sig på helt olika plan i sitt arbete. Det 

skulle också vara intressant att undersöka om och hur varumärkesorientering och 

kundorientering hänger samman med integrerad kommunikation. Reid et al 2005 menar ju att 

detta är förutsättningar för att lyckas med integrerad kommunikation.  

 

Man skulle även kunna undersöka hur företags storlek, verksamhet och situation påverkar hur 

man ser på arbetet med integrerad kommunikation. Hur och om man försöker åstadkomma en 

krishantering och krisberedskapen som är i linje med företagets övriga kommunikation, kan 

också vara intressant att undersöka närmare. 
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Bilaga A 

Intervjufrågor om Integrera kommunikation 
 
1) Vad har du för uppfattning av begreppet Integrerad kommunikation (IK)? 
 
2) Arbetar ni med IK? Hur påverkar det ert varumärkesarbete och er krisberedskap? 
 
3) Hur skiljer sig arbetet med IK för egna, köpta (t ex reklam) och icke-köpta kanaler (PR)? 
 
4) Det talas mycket om synergieffekter som kan vinnas genom arbete med integrerad 
kommunikation. Hur ser du på det? 
 
5) Ser du att det även skulle kunna finnas negativa synergier och i sådana fall, vilka? 
 
6) Ser du några varumärkesrisker med IK? 
 
7) Kan IK hämma kommunikationen då arbetet kan komma att bli mer centraliserat? 
 
8) Hur förhåller ni er till svårigheten med att styra kommunikationen i de icke-köpta 
kanalerna? 
 
9) Kan det ibland vara problematiskt att man inte kan vara mer flexibel och anpassa budskapet 
efter kanal, tidpunkt och sammanhang i större utsträckning när man arbetar med IK? 
 
10) Påverkas arbetet med IK av digitaliseringen, som bl a innebär att informella och ibland 
anonyma experter på sk communities på Internet kan få stort inflytande på både journalister 
och kunder? 
 
 
 
 

 


