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The purpose of this study has been to examine a few Swedish advertisment 
producers opinions on the subject of viral advertising and especially the ethical 
aspects of hidden viral advertising. The specified purpose of this paper is to: 
  

• To clarify the underlying reasons for the use of viral advertising. 
• To clarify the advertising producers ethical views on hidden viral 

advertising. 
 

The essay is based on a qualitive research metod of an abductive nature where the 
empirical data is derived from interviews with three advertisment producers. 
Through a stratified selection method we contacted agencies that in one way or 
another uses digital solutions as an advertisment method. All interviews were 
conducted via the digital chat room Skype, one of the interviews were conducted 
with both picture and sound and the other two with audio-only.  
 
The following points are the essential conclusions of our study: 
 

• Hidden viral advertising is seen as a rare promotional method in Sweden 
today, however, the viral-spread effect is more commonly used. 

• The economic factors together with the spreading capacity of the viral 
advertising is contributing to one of the biggest reasons behind the use of 
viral advertising. In addition to these, viral advertising is seen as an effective 
way to stand out from traditional advertising. 

• Viral advertising where the sender is hidden or unclear is always seen as 
unethical. It is not seen as unethical to spread advertisements through social 
media as long as the sender is apparent. To produce viral advertising with 
the intent of generating effective spread is seen as ethically acceptable as 
long as the sender is apparent. 

• The openness of the Internet creates an opportunity for the consumer to 
criticice questionable advertising unimpeded, this means that hidden viral 
advertisment is not seen as a sustainable approach in the long run. 
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1. INLEDNING 
 

I följande inledande kapitel kommer vi presentera bakomliggande tankar kring valet av 

ämne till vår forskningsstudie. Syftet är att leda in läsaren på de problemdiskussioner 

som ligger till grund för uppsatsens syfte och forskningsfråga. 

 

1.1 Bakgrund  
 

”From homeless to being featured on Biography in only six short months. Such is the 

amazing power of viral marketing.” (Jackson, 2011) 

 

Vi anser att vi lever i en tid där bloggar, forum och sociala plattformar skapar ett 

effektivt kommunikationsnät. Detta skulle kunna leda till att vårt verkliga liv blir allt 

mer sammanlänkat med det sociala livet på Internet. Samtidigt anser vi att våra 

möjligheter att synas och höras idag är stora, då vi obehindrat kan dela med oss av vad 

vi tycker och tänker på Internet. Vi kan dessutom med en grund i nedanstående siffror 

konstatera att det går enkelt och snabbt att sprida dessa budskap vart vi än befinner oss. 

Enligt Findahl (2011) utnyttjar 70 procent av Internetanvändarna i åldern 16-35 Internet 

när de är på resande fot, där dessutom 35 procent av dessa gör det dagligen eller någon 

gång i veckan. Vi anser därför att det digitala livet har blivit mer rörligt och det är 

enklare än någonsin att spela in videoklipp, fota, kommentera och dela materialet direkt 

via smartphones, läsplattor och det mobila nätverket. Enligt Internationella teleunionen 

uppgår användandet av det mobila nätverket idag till mer än 90 procent av jordens 

befolkning (Merrman, 2011). Hur mängden information och meddelanden sprids i detta 

nätverk har blivit ett populärt forskningsämne som medievetare och reklamproducenter 

har stor nytta av att studera för att förstå sig på dagens digitala samhälle. En av de 

viktigaste delarna inom denna forskning är begreppet viral, det är ett begrepp som 

förklarar meddelandets spridningsmöjligheter och kraft att påverka. Uttrycket viral 

kommer ursprungligen från biologin och beskriver ett virus spridning mellan 
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värdkroppar, det multipliceras och utvecklas allt snabbare ju mer offer som infekteras. I 

datorsammanhang kan detta associeras med ett datorvirus som skadar systemet. Viral 

spridning skiljer sig dock från biologiska virus och datorvirus eftersom bäraren av 

smittan är villiga att sprida den vidare och dess effekt är oftast mer positiva. (Clow & 

Baack, 2010) Ett exempel på en uppmärksammad viral video är Baby Laughing 

(YouTube, 2006). På filmen ses en bebis som skrattar åt pappans märkliga ljud bakom 

kameran och det är egentligen allt. I september 2008 hade filmen visats 63 miljoner 

gånger och låg på listan över de topp tio visade YouTubefilmerna (Media Culpa, 2008). 

Detta ser vi som ett tecken på att i stort sett vad som helst har möjligheten att bli viralt 

och dessutom hur svårt det kan vara att förutse en videos spridningskapacitet.  

 

Samtidigt som det virala fenomenet uppmärksammas mer och mer ser forskare 

tendenser till att den traditionella reklamen börjar bli mer ineffektiv (Clow & Baack, 

2010). Grusell (2007) framhäver att reklamen idag ofta ses som något fult. Hon betonar 

att det är ofta lättare att ge reklamen negativa egenskaper än positiva. Dessutom visar en 

undersökning gjord av SIFO (2008) att 22 procent av svenskarna undviker reklam i de 

traditionella medierna. Vi anser att det virala fenomenet är något som många av dagens 

reklamproducenter har tagit tillvara på och sett möjligheter med. Kirby och Marsden 

(2006) menar att begreppet viral marknadsföring användes för första gången 1989 i 

samband med att datorn Macintosh SEs introducerades på företaget Ernst & Whinney, 

uppskattningen bland de anställda blev så stor att de krävde att alla gamla modeller 

skulle bytas ut. John Bownes från City Band kommenterade händelsen med att säga: 

 

”It’s viral marketing. You get one or two in and they spread throughout the company.”  

(Kirby & Marsden, 2006, s.89). 

  

Ett bra exempel på en viral reklam som har fått stor uppmärksamhet, är filmen 

Quicksilver dynamite surfing som har spridits på Internet till mer än 10 miljoner tittare 

(Daily Mail, 2007).  I filmen ser vi ett gäng unga killar som springer längs en kanal, en 

av killarna tar fram en dynamitladdning. Efter ett tag slänger de ner laddningen i 
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kanalen varpå en av killarna simmar ut och surfar på vågorna som uppstår efter 

explosionen. Klippet avslutas med avsändarens logotyp och slogan: ”Original 

Thinking”. Filmen ser ut att vara inspelad med en mobilkamera, tagen från verkligheten 

med en hemmagjord känsla som passar in bland resterande amatörfilmer på YouTube 

(YouTube, 2007). 

 
Ytterligare ett exempel på en viral film som har fått stor uppmärksamhet är Crazy 

Marriage Proposal (YouTube, 2011). I filmen ser vi en samling människor som har en 

fest uppe på ett tak. Plötsligt ber en av killarna om sällskapets uppmärksamhet varpå 

han inleder ett frieri till sin flickvän. När han ber om ringen från sin kompis och han 

kastar den råkar mannen som ska fria till flickvännen ramla av taket. Det hela visar sig 

vara ett stunt, för när flickvännen i skräck springer fram till kanten ligger mannen på en 

stor luftmadrass tillsammans med skyltar där det står ”Will you marry me?”. Sett till 

kommentarerna på YouTube finns det en salig blandning av positiva kommentarer som 

ger stöd till det nya paret och kommentarer som ifrågasätter om videon är fejk. I 

kommentarerna tas det bland annat upp kritiska synpunkter som ifrågasätter varför 

folket på taket är stereotypa och dricker samma dryck. Det finns inga fasta bevis för att 

detta är en reklam, filmen har ingen avsändare och man nämner aldrig något varumärke 

i filmen. Vad vi kan se har företaget bakom drycken varken bekräftat eller förnekat 

deras inblandning i produktionen av denna virala video. 

 

1.2 Problematisering och forskningsfråga 
Det är allmänt känt, som vi nämnde i inledningen, att traditionell reklam idag präglas av 

attityden att den försöker lura och manipulera mottagaren snarare än att ge en sann bild 

av nya produkter och tjänster. Kaikati och Kaikati (2004) poängterar att eftersom vi 

människor varje dag bombarderas med reklambudskap, har vi en tendens att snabbt inta 

en försvarsställning när vi märker att ett budskap handlar om försäljning av en vara eller 

tjänst. I en studie gjord av Boyle visade det sig att för att nå ut till 80 procent av 

kvinnorna mellan 18-49 år krävdes det år 1995 tre stycken TV-reklamer, en siffra som 

år 2000 hade ökat till 97 stycken (Kaikati & Kaikati, 2004). Detta är siffror som skulle 
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kunna visa på att vi har blivit mer immuna mot den traditionella reklamen som florerar i 

dagens medier. Niederhoffer, Mooth, Wiesenfeld och Gordon (2007) framhäver bland 

annat att forskare har spekulerat i att den traditionella reklamen har blivit mer irrelevant 

för oss konsumenter. Reklamproducenterna måste därför enligt Kaikati och Kaikati 

(2004) förlita sig till mer subtila metoder för att kommunicera ett budskap till 

konsumenterna. Vi tolkar detta som att konsumenterna med andra ord lockas att ta till 

sig reklam som inte uppfattas som traditionell. Men vad innebär det att reklamen 

smälter samman med vårt sociala liv på Internet och sprids utan att vi i många fall inte 

vet om att det är reklam? Är det en fråga om harmlös spridning av humor och 

personliga intressen eller handlar det om dolda meddelanden och förklädd påverkan? Vi 

ställer oss därför frågan:  

 
Hur förhåller sig svenska reklamproducenter till viral reklam, och då i synnerhet 

till de etiska aspekterna där reklamen uppfattas vara dold? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att genom ett strategiskt urval undersöka svenska 

reklamproducenters syn på viral reklam som metod. Vårt mål med uppsatsen är: 

• Att klargöra bakomliggande orsaker till användandet av viral reklam. 

• Att tydliggöra reklamproducenternas syn på dold viral reklam.  

 

1.4 Avgränsning och förklaring 
Vi har i vår uppsats valt att använda begreppet Viral Reklam och syftar då på den 

reklam som är ämnad att få en viral spridning på Internet. I många fall benämner 

teoretiker och forskare detta fenomen som viral marknadsföring eller viral 

marknadskommunikation. Vi har dock, på grund av utbildningens inriktning valt att se 

bortom detta. Den största anledningen är att vi riktar vår fokus på den del inom det 

virala fenomenet som handlar om renodlad reklam, och inte den mer strategiska 

marknadsföringsdelen. 
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Vi kommer i vår studie enbart fokusera på svenska reklamproducenter, då de är mest 

relevanta för vår tillvaro och vårt framtida arbetsliv. Vi kommer dock dra paralleller, 

hänvisa och ta upp exempel på reklam som kommer ifrån andra länder. Fenomenet viral 

reklam kan definieras olika och enligt Kirby och Marsden (2006) finns det de som säger 

att viral spridning helt enkelt är Word of Mouth, men att spridningen sker genom 

digitala kanaler. Vi väljer att följa denna teori och begränsa oss till den virala reklamen 

som sker på Internet. Viral reklam kan enligt forskarna presenteras i en mängd olika 

format så som filmer, bloggar, spel, mail, hemsidor, artiklar och bilder. Vi har valt att 

avgränsa oss till filmer och skriven text på Internet, då vi anser att dessa två är de mest 

använda och relevanta i Sverige idag. Vi ser även att det idag kan uppstå ett antal etiska 

tveksamheter när det handlar om viral reklam, anledningarna för de etiska frågorna är 

många och beror alla på specifika fall. Vi anser dock att många av de etiska 

tveksamheterna härstammar ifrån dold viral reklam. Därav koncentreras denna studie i 

första hand på viral reklam där avsändaren är otydlig eller gömd. 
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2. METOD 

 
I följande kapitel kommer vi beskriva de metoder som vi har valt att använda i 

uppsatsen. Vi inleder med att motivera vårt val av kvalitativ forskningsmetod, därefter 

förs en diskussion om valet av intervjuteknik. Fortsatt beskrivs hur 

informationsinsamlingen gått tillväga, forskningsansatsen och kunskapsprocessen 

tydliggörs och slutligen avslutas kapitlet med vetenskapliga kriterier som validitet och 

metodkritik. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Vi har valt att basera vår rapport på en kvalitativ forskningsmetod bestående av 

intervjuer med respondenter som anses vara väl insatta i den Svenska reklambranschen. 

En kvalitativ forskningsmetod lämpar sig, enligt Repstad (2007) bäst när man 

undersöker det mest grundläggande inom en viss miljö, och då inte minst när det 

handlar om att undersöka hur något konkret har förändras över sikt. En kvalitativ studie 

ska utföras då uppsatsens mål är att förstå sig på eller hitta mönster (Trost, 2010). Den 

kvalitativa metoden är också enligt Repstad (2007) den som lämpar sig bäst när man 

inte bryr sig om hur ofta eller hur vanligt förekommande någonting är. Därav föll valet 

naturligt, för vår del, att utföra en kvalitativ studie då vårt syfte avser att ta reda på 

personliga och erfarenhetsbaserade åsikter om dagens reklambransch, den virala 

reklamen samt synen på den dolda virala reklamen. Ytterligare hade vi som avsikt att få 

fram djupgående åsikter snarare än att ta del av korta och koncisa svar. En kvalitativ 

forskningsansats passar då ypperligt i dessa sammanhang när det i slutändan handlar om 

att karaktärisera samt se de egenskaper och framträdande drag som förekommer hos ett 

fenomen (Repstad, 2007). Denscombe (2009) redogör för nedanstående fyra principer 

som ska beaktas i samband med denna typ av forskning: 

• Analysen måste vara grundad i de teorier och belägg som har samlats in, 

ingenting får vara rena spekulationer eller resonemang.  
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• Forskarens förklaring av ämnet ska bestå av noga avläst data men måste vara 

forskarens egna tolkning. Forskaren ska med andra ord inte bara redogöra för 

informationen utan härledas av den för att skapa egna förklaringar.  

• I analysen får det inte förekomma några personliga fördomar eller influenser 

från egen tidigare forskning.  

• Analysen ska vara skriven i ett repetitivt mönster där forskaren ständigt ska röra 

sig fram och tillbaka mellan teorier, empiririsk data och frågeställningar.  

 
Dessa fyra principer har vi som forskare tagit ställning till och haft i åtanke under hela 

forskningsprocessen. Vi har dessutom varit väl medvetna om att varje detalj kan ha haft 

betydande roll för forskningens slutresultat. Vi har därför i det sista kapitlet i 

metoddelen valt att kritisera, motivera och belysa vår medvetenhet bakom de val och 

tillvägagångssätt som vi har använt oss utav. 

 

2.2 Informationsinsamling 

 
2.2.1 Primärkällor 

Patel och Davidson (2011) definierar en primärkälla som en ögonvittnesskildring och 

förstahandsrapportering. Repstad (2007) skriver att en primärkälla kan vara ett 

originaldokument eller en videoinspelning. Han understryker att ”Ju fler led som 

informationen passerar, desto mindre värde har källan.” (Repstad, 2007, s 119). Som 

primärkälla i uppsatsen har vi valt att använda oss av intervjuer med personer som är 

verksamma inom reklambranschen. Via mail och telefon tog vi kontakt med ett 30-tal 

personer på byråer runtom i Sverige. Valet av respondenter gjordes utifrån en strategisk 

urvalsmetod där urvalet anpassades utefter hur pass relevanta vi ansåg att personerna 

var för vår tänkta studie. Vi vände oss i första hand till personer med chefsposition inom 

byrån, men vi hade lika stor benägenhet att prata med personer på byrån som ansåg att 

de hade relevant information att komma med. De krav som vi ställde på respondenterna 

var dock att de skulle vara väl insatta i dagens reklambransch och på ett eller annat sätt 
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arbeta eller ha arbetat med alternativa digitala reklammetoder. Byråerna behövde alltså 

inte nödvändigtvis direkt arbeta med viral reklam som metod. I de mail som skickades 

ut till respondenterna framgick tydligt vad för typ av kunskap som krävdes. 

Intervjuguiden skickades ut till respondenterna i de fall där det fanns önskemål att se 

guiden innan de kunde ta ställning till om de ville ställa upp på en intervju eller inte. I 

detta läge fick de även ta ställning till om de ansåg att de kunde komma med kunskap 

inom de teman vi nämnt. Det var många som tackade nej till att medverka på en intervju 

med motiveringen att de hade brist på tid och ett antal svar uteblev helt och hållet. Vi 

fick slutligen fram tre personer som vi ansåg vara relevanta för en vidare intervju.  

 
Personerna som intervjuades var: 

 

• Mikael Engvall - Community Manager på Social Factory i Karlskrona. Social 

Factory är en byrå vars kundbas består av allt ifrån enmansföretag till stora 

koncerner, i grund och botten är de en webbyrå som efter behov har utvecklat en 

expertis på de sociala medierna. Byrån har funnits sedan 2004 och har i 

dagsläget fem anställda. Mikael bloggar och föreläser även om sociala medier 

för företag och organisationer. 

• David Hakeberg - Interactive Director på Vinter AB. Byrån har deras 

huvudkontor i Luleå men har också kontor i Skellefteå och Stockholm. Vinter 

AB är en integrerad kommunikationsbyrå som levererar kommunikation i alla 

kanaler, såväl digitalt som analogt. De jobbar med kunder från både närregionen 

och med större nationella kunder som Bosch och Sharp. Byrån har funnits sedan 

1999 och har i dagsläget 34 anställda. 

• Emma Hising - Delägare och Art director på kommunikationsbyrån MOOW 

Kommunikation AB i Stockholm som har en inriktning på digitala lösningar och 

sociala medier. Byrån har funnits i drygt ett år och har i dagsläget fyra anställda. 

Emma håller också i seminarium om hur man jobbar i de sociala medierna. 
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Alla tre intervjuer genomfördes över det digitala samtalsrummet Skype och var cirka 

40-50 minuter långa. En av intervjuerna genomfördes med både bild och ljud och de 

övriga två utan bild med enbart ljud. Vi gav respondenterna själva möjligheten att välja 

om de ville ha bild eller inte och uppmanade de till att använda tillvägagångssättet som 

var mest bekvämt.  

 

Intervjuteknik 

Vi har utgått ifrån den intervjuteknik som forskarna nedan beskriver som den öppna 

strukturerade intervjun, där vi lät respondenterna svara fritt på öppna frågor. Deacon 

(2007) styrker vårat val av metod, då han menar att den öppna intervjun är lämplig då 

respondentens kunskap av fenomenet eftersöks. Ekström och Larsson (2000) betonar att 

denna typ av kvalitativa intervjuer lämpar sig bäst när forskaren vill få grepp om 

personliga uppfattningar enskilt, utan att deras åsikter påverkas av andra. En 

respondentintervju ger direkt information om en individs egna känslor, åsikter och 

uppfattningar samt där den huvudsakliga frågan är att generera data som ger en äkta 

inblick i människors erfarenhet (Repstad, 2007; Ekström & Larsson, 2000). Vi fick 

utifrån den här tekniken fram det empiriska materialet vars grund består av personliga 

och erfarenhetsbaserade åsikter. Denna teknik lämpade sig bäst då vi inte eftersökte 

kortfattade svar utan ingående svar i ett öppet samtal som mer kan liknas vid en 

diskussion. Patel och Davidson (2011) understryker att vi som forskare med denna 

intervjuteknik aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ eller avgöra vad som är ett 

rätt eller fel svar. 

 
Trost (2010) menar också att det är viktigt, som forskare, att tänka på standardisering 

och strukturering av intervjun. Han betonar att dessa varierar beroende på intervju och 

att det inte finns ett sätt som är bättre än det andra. Författaren påvisar ytterligare att vid 

hög grad av standardisering ställs frågorna noggrant på samma sätt och i samma ordning 

varje gång. Vi har använt oss av en låg grad av standardisering vilket innebär att 

intervjun styrs och anpassas efter respondenten (Trost, 2010). Frågorna ställs efter den 
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ordning som faller mest naturligt och frågorna formuleras även olika beroende på 

respondenternas språkbruk påvisar Trost (2010). 

 
När det gäller struktur går detta att definiera på ett antal olika sätt påvisar Trost (2010). 

Han menar att vissa källor säger att det är en fråga om öppna eller fasta svarsalternativ 

och om man ska undvika för spridda svar behöver frågorna vara strukturerade. Man kan 

också prata om struktur i den bemärkelse att de frågor man har är relevanta för ämnet 

och intervjun är fri från det oväsentliga. Trost (2010) betonar att man i allmänhet kan 

säga att de flesta kvalitativa intervjuer som genomförs präglas av en hög grad av 

strukturering och låg grad av standardisering. Med andra ord understryker han att 

forskaren ska vara insatt i sitt ämne och ha relevant material, samt att frågorna ska vara 

öppna så att de kan anpassas för att skapa en värdefull intervju. Vi har använt oss av den 

teknik som Trost (2010) beskriver som låg standardisering och hög strukturering. 

 
Under våra intervjuer har vi tagit hjälp av en öppen intervjuguide, vilket enligt Deacon 

(2007) ska finnas till hands vid den öppna strukturerade intervjun. Ruane (2006) 

förklarar att en intervjuguide fungerar som ett ostrukturerat hjälpmedel som innehåller 

generella teman eller frågeställningar som ska tas upp under intervjun. Han påvisar att 

en intervjuguide lämpar sig bra för ostrukturerade och kvalitativa intervjuer då ansvaret 

att bestämma innehållet i intervjun delvis lämnas över till respondenterna. Eftersom 

empirin som vi var ute efter i första hand byggde på personliga åsikter och erfarenheter 

kring reklamklimatet och den virala reklamen i Sverige idag, lämpade sig denna metod 

enligt oss bäst. Ruane (2006) påpekar nämligen vidare att dessa typer av intervjuer 

lämpar sig vid explorativ forskning, då forskaren letar efter en detaljerad och deskriptiv 

bild av ett fenomen. Han understryker att den ostrukturerade intervjun även passar bra 

då man som forskare försöker få en förståelse av en respondents erfarenheter eller 

synsätt.  

 

Intervjuguiden, som finns bifogad som Bilaga 1, utformades precis som Ruane (2006) 

har redogjort här ovan med en tydlig uppdelning av frågor och teman. Strukturen är 
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uppbyggd utifrån inledande grundläggande frågor om respondenten och byrån denne 

representerar. Detta för att tydliggöra bilden av respondenten och omgivningen som han 

eller hon befinner sig i. Att klargöra detta ansågs relevant för att som forskare kunna 

styra intervjun utifrån de kunskaperna som respondenten sedan tidigare hade. Det första 

riktiga ämnet som vi berörde var dagens reklamklimat där vi i huvudsak var ute efter 

deras syn på reklamens utveckling och hur de allmänt ser på reklamen i dag. Detta för 

att få en bild av vad som skulle kunna ligga till grund för användandet av nya 

alternativa digitala reklammetoder. Därefter ledde vi frågorna in till huvudämnet viral 

reklam, där vi lät respondenterna fritt framföra deras åsikter om hur de förhåller sig till 

denna typ av reklammetod, både ur etiska synvinklar och mer praktiska. Efter att vi 

byggt upp en stabil grund till vad som kan tänkas ligga bakom användandet av viral 

reklam, förde vi samtalet vidare mot den dolda virala reklamen. Syftet med denna del 

var att få ut respondentens etiska ställningstagande till dold viral reklam. Avslutningsvis 

ville vi även, med tidigare frågor i åtanke, reda ut deras syn på den virala reklamens 

framtid, då denna del ansågs värdefull för våra egna slutsatser.  

 
2.2.2 Sekundärkällor 

En sekundärkälla är enligt Patel och Davidson (2011) alla de övriga insamlingskällorna 

som inte direkt framgår vara en primärkälla, som exempelvis statistik och artiklar. Som 

grund i vår teoretiska referensram har vi därför använt oss av litteratur och 

vetenskapliga artiklar som berör viral reklam, etiska lagar samt metodböcker som berör 

den kvalitativa forskningsansatsen. De dokument som vi har utgått ifrån är starkt 

förankrade i de svenska organisationerna SIFO och .SE (Stiftelsen för 

Internetinfrastruktur) och innehar således en hög trovärdighet. Vi har även tagit del av 

Facebook och YouTube’s egen statistik för att få fram siffror rörande besökarantal, 

uppladdningar, delningar och visningar. Utöver ovanstående har vi även tagit del av 

ICC’s (Internationella Handelskammaren) regler för reklam och marknadsföring. 

Slutligen bygger vår teori på artiklar från dagstidningar, så som GöteborgsPosten och 

Svenska Dagbladet, samt artiklar från branschorganisationstidningarna Resumé och 

Dagens Media. 
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2.3 Forskningsansats    
Det finns tre sätt att koppla teori och empiri menar Patel och Davidson (2011). De tre 

ansatserna som en studie kan vara uppbyggd utifrån är genom ett deduktivt, induktivt 

eller abduktivt arbetssätt (Bryman & Bell, 2011). Vi gick in i uppsatsförfarandet med 

utgångspunkten att använda oss av den ansats som Patel och Davidsson (2011) 

beskriver som deduktiv. Med en deduktiv ansats påvisar författaren att forskaren utgår 

från teorin och kopplar sedan den till empirin, till skillnad från det induktiva där empirin 

kopplas till teorin. Under arbetets gång har det dock visat sig att vårt arbete har antagit 

en abduktiv ansats. Vi har jobbat parallellt med teori och empiri, där utgångspunkten 

har legat i teorin. En abduktiv ansats är när forskaren kombinerar den induktiva och 

deduktiva forskningsansatsen vilket är när det teoretiska och empiriska materialet 

växelvis justeras (Patel & Davidson, 2011). I vårt fall har det induktiva och deduktiva 

arbetssättet kombinerats då vi har utgått från en förutbestämd teoretisk grund och 

växelvis gått tillbaka och anpassat det teoretiska materialet utifrån det empiriska och 

vice versa. 

 

2.4 Kunskapsprocessen 
Vi läser båda två programmet Reklam, Grafisk design och Visuell kommunikation som 

i dagsläget har stor fokus på den del som berör den grafiska designen. Detta valde vi 

dock bort för att istället koncentrera oss på den mer vetenskapliga delen av vår 

utbildningen och då fokusera på marknadskommunikationen. Vi ansåg att denna del 

med dess teorier och modeller var mer motiverat att utföra en forskningsstudie på i 

jämförelse med att utföra en studie på den estetiska delen som ofta anses vara mer 

personlig. Valet av ämnet har också sin grund i att det idag redan finns mycket 

forskning kring den estetiska och praktiska utformningen av dagens virala reklam. Dock 

upplevde vi att det saknades forskning kring reklamproducenters etiska syn på detta 

tämligen nya fenomen. Därav föll valet naturligt på att undersöka den etiska aspekten av 

viral reklam ur remklamproducenters synvinkel. 
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Den slutgiltiga inriktningen av vårt ämne formulerades utifrån en ständig dialog mellan 

oss och handledaren. Uppsatsen tog sin start med utformandet av det första inledande 

kapitlet och bakgrunden till vårt forskningsområde. Utifrån denna del utformades sedan 

en problemformulering som, efter diskussion med vår handledare, ledde till en 

forskningsfråga och ett specificerat syfte. Den teoretiska delen av uppsatsen byggde vi 

upp utifrån en konstant diskussion mellan teorier och tidigare forskning. Informationen 

hämtades från de sekundärkällor som omnämns i kapitlet 2.3.2 Sekundärkällor, där den 

största delen bygger på teorier hämtade från litteratur och vetenskapliga artiklar.  

 
Den empiriska delen bygger på intervjuer, vilket finns redogjort för i kapitel 2.2.1 

Primärkällor. Efter varje genomförd intervju transkriberades materialet i enskilda 

dokument för att kunna gå vidare med den empiriska analysen. I denna del av uppsatsen 

kopplar vi samman det empiriska materialet med de teoretiska utgångspunkterna och 

vår egen diskussion, samt försöker hitta mönster som antingen särskiljer eller stämmer 

överens med varandra. Detta kapitel leder sedan till det sista kapitlet där vi utifrån 

tidigare omnämnda kunskaper drar en egen slutsats och visar de tendenser som berör 

vår forskningsfråga samt de två delsyften som vi tidigare har redogjort för i kapitel 1.3 

Syfte.  

 

2.5 Vetenskapliga kriterier 
 

2.5.1 Validitet och trovärdighet 
  

”Ett påstående som är sant är inte mer vetenskapligt än ett påstående som är falskt.” 

(Ekström & Larsson, 2000, s.12) 

 

Inom vetenskapen ställs höga krav på att vi ska kunna underbygga våra påståenden och 

slutsatser. Dessa ska kunna styrkas med giltighet (validitet) och tillförlitlighet 

(realibitet). Det handlar om att man som forskare studerar det man avsett att studera 

samt att man bearbetar materialet på ett forskningsmässigt korrekt sätt. (Ekström & 
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Larsson, 2000) Trost (2010) menar att begreppet realibitet handlar om huruvida en 

mätning är stabil och tillförlitlig nog och bygger vanligtvis på att man gör en kvantitativ 

studie. Han hävdar att det därför blir en aning konstigt att prata om realibitet i 

kvalitativa sammanhang, då realibiteten ses som en självklarhet inom den kvalitativa 

studien. Därför fokuserar vi på validiteten i uppsatsen, men nämner begreppen för att 

reda ut vår vetskap om begreppen i sig. När det handlar om kvalitén och trovärdigheten 

i en kvalitativ uppsats använder Patel och Davidson (2011) främst begreppet validitet 

och betonar att det, i en kvalitativ studie, omfattar hela forskningsprocessen. För att 

tydliggöra undersökningens hållbarhet krävs enligt Ekström och Larsson (2000) att 

uppsatsen bygger på ett genomtänkt urval, relevanta frågeställningar, ett fullödigt 

material och en god analys. De menar vidare att grunden bygger på valet av 

undersökningsmetod. Detta är vi väl medvetna om och något vi har redogjort för i 

tidigare delar av metodkapitlet, bland annat i kapitel 2.1 Kvalitativ forskningsmetod, 2.2 

Informationsinsamlig och 2.4 Kunskapsprocessen. 

 
Ekström och Larsson (2000) skriver om forskarens inblandning som ett problem man 

kan stöta på när det handlar om kvalitativa intervjuer. De hävdar att det finns en risk att 

man som forskare går in och styr samtalet så till vida att det stödjer egna antaganden 

och intentioner som gör att svaren blir självuppfyllande. Detta är något vi har tagit 

ställning till i utformandet av vår intervjuguide samt vid intervjutillfället. Vi kan inte 

fullt ut garantera att vi undvikit ledande frågor. Vi bedömer dock att vi inte har påverkat 

deras svar utan snarare lett respondenterna till rätt tankegångar när de hade det svårt att 

förstå frågor eller när de avvek från ämnet. En annan viktig fråga som vi har tagit 

ställning till i vår studie är den gällande konfidentialitet och anonymitet. Ekström och 

Larsson (2000) menar att man bör bereda respondenten så god anonymitet som möjligt i 

studien. Vi har tillfrågat alla respondenter huruvida de föredrar att framträda anonymt 

eller inte. Detta påpekar även Ekström och Larsson (2000) vikten av, att respondenterna 

bör tillfrågas om behov och grad av anonymitet. Dock såg ingen av de berörda 

respondenterna några problem med att framträda öppet med deras åsikter. Frågorna 

berörda ställningstagande och personliga åsikter som respondenterna kunde stå för. 
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Däremot uppmanade en av respondenterna oss att vara försiktig i användandet av 

kommentarer angående pågående eller tidigare kunder. Intervjun berörde i vissa fall 

känsliga etiska frågor, dock upplevde vi snarare att frågorna som ställdes var sådana 

som alla reklamskapare i Sverige bör ta ställning till någon gång för att kunna framträda 

professionellt. 

 
Ännu en aspekt som Ekström och Larsson (2000) tar upp vikten av gällande den 

kvalitativa metoden är generaliseringen. De menar att det är ett omdiskuterat ämne 

huruvida man kan generalisera i en kvalitativ studie eller inte. Författarna påvisar att det 

skulle gå att dra en allmän slutsats om flera företag uppvisar ett gemensamt mönster 

utifrån samma frågor, då dessa mönster skulle kunna göra anspråk att även gälla i andra 

sammanhang. De poängterar dock att det givetvis är svårare att uttala sig mer allmänt 

om man bara har ett fåtal intervjuer att dra slutsatser från än om det rör sig om flera 

respondenter. Därmed är vi medvetna om att trovärdigheten med uppsatsens slutsats kan 

uppfattas som låg med tanke på antalet intervjuer som ligger till grund för den 

empiriska delen. Dock menar Repstad (2007) att om intervjuerna är för många blir 

analysen lätt ytlig och därmed faller ett av motiven med att göra en kvalitativ studie. 

Han menar att det vanligtvis blir ett bättre slutprojekt om man gör ingående analyser av 

ett fåtal intervjuer än ytliga analyser av många. Vi fick tag på tre byråer som alla hade 

åsikter om fenomenet i sig. Byråerna hade varsin huvudinriktning där storleken samt 

kundbasen var varierande på alla tre byråer. De kom alla med intressanta synpunkter 

som både styrkte och sa emot varandra och tidigare teorier. Dock gav den tredje 

intervjun likartade svar som de två tidigare genomförda intervjuerna, vilket ledde till att 

vi nöjde oss med det antalet intervjuer som vi hade att arbeta med. Det är också vid 

detta läge som Repstad (2011) menar att man bör sluta med intervjuandet, när man inte 

längre får reda på eller lär sig något nytt, utan att det som sägs blir en upprepning av 

tidigare åsikter. Sett till det tidsmässiga ramverket vi anpassade oss till, anser vi i 

slutändan därför att de tre intervjuer vi genomförde ändå är tillräckligt legitima och 

sakliga för att kunna styrka de tendenser och mönster som ligger till grund för 

uppsatsens slutsats. 
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2.5.2 Metodkritik 

Vi är medvetna om att våra tidigare värderingar och fördomar inte helt går att förbise 

trots vår medvetenhet om att framträda objektivt i den här typen av studie. Denscombe 

(2009) och Patel och Davidsson (2009) skriver dessutom att vid en kvalitativ 

analysprocess kan inte forskarens identitet och värderingar helt elimineras, de menar att 

alla forskare är färgade av erfarenheter och tidigare forskning. Denscombe (2009) 

menar att forskarens värderingar och övertygelser i en kvalitativ analys går att hantera 

på två olika sätt. Forskaren kan antingen göra sig medveten om effekterna dennes 

åsikter kan ha på materialet, men att han eller hon kommer kunna vänta med att ta 

ställning till frågorna så länge forskningen pågår. Den andra typen av forskare, enligt 

Denscombe (2009), accepterar att materialet kommer formas utifrån personliga 

värderingar och redogör istället för vilka dessa är och hur de har påverkat forskningen. 

Vi har sedan dag ett varit väl medvetna om att våra åsikter och tankar kan ha en 

inverkan på materialet, men vi har sett bortom detta och utformat denna studie ur ett så 

objektivt synsätt som möjligt. 

 
Vi är också medvetna om att teorier från bland annat Repstad (2007) menar att 

kvalitativa intervjuer bör skötas på plats, ansikte mot ansikte med respondenten. Men på 

grund av de omständigheterna som rådde kring uppsatsen med tidsplanering, 

ekonomiska förutsättningar och den geografiska spridningen blev detta alternativ näst 

intill omöjligt för oss. Därav föll valet på att göra intervjuerna över Skype. Repstad 

(2007) skriver tydligt att det inte finns någon anledning till att avvisa den här typen av 

lösningar, men att man måste vara medveten om att man förlorar något i jämförelse med 

en intervju som genomförs ansikte mot ansikte. Intervjun som genomfördes med både 

bild och ljud kan dock enligt oss liknas vid en intervju på plats med respondenten, där vi 

på samma sätt kunde läsa av kroppsspråk och andra icke-verbala budskap som tydde på 

nervositet, uppriktighet och kroppsliga förtydligande. Dock anser vi att de intervjuer 

som genomfördes utan bild gav lika värdefull och trovärdig information som den med 

bild. Värt att notera är att den här typen av videokonferens håller på att bli mer 
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tillgänglig i forskningssammanhang av både praktiska och ekonomiska skäl hävdar 

Repstad (2007). 

 
Det finns en allmän vetskap om att ämnet etik är laddat med en viss osäkerhet kring 

huruvida tankar och åsikter enligt satta normer, är rätt eller fel. Vi är därför medvetna 

om att det finns en risk att respondenterna inte har svarat helt ärligt, för att framställa sig 

själva eller företaget i bättre dager, då delar av våra frågor berörde känsliga etiska 

aspekter. Dock märkte vi inga tendenser till att det som sades under intervjun var falskt 

eller oärligt, dessutom bedömer vi att respondenten inte verkade ha något att dölja för 

att framställa sig själv eller företaget i bättre dager. 

 
Ytterligare är vi medvetna om att ena intervjun skedde med en viss tidspress där det 

finns en risk att respondenten inte var helt avslappnad och därav kan ha svarat på ett sätt 

som de inte skulle gjort under lugnare omständigheter. Gällande samma intervju 

skickade respondenten senare ett kompletterande mail med förklaring och ett 

tydliggörande angående ett tidigare uttalande.  

 

Alla tre intervjuer spelades in via en programvara på datorn. Detta kan enligt oss liknas 

och sättas i relation till de aspekter som man bör tänka på vid en vanlig bandupptagning. 

Repstad (2007) menar bland annat att respondenter i allmänhet lätt kan vara allergiska 

mot att bli inspelade, att de då blir hämmade och hela situationen blir konstlad. Detta 

var dock inget vi märkte av under våra intervjuer. Alla respondenter blev tillfrågade vid 

intervjuns start om det var okej att spela in intervjun och vi förklarade tydlig hur 

materialet skulle bearbetas. Fördelarna med att spela in intervjun framför att anteckna 

är, enligt Repstad (2007), att vi som forskare lätt kan följa med i vad som sägs och ha 

full fokus på samtalet.  
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3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

I kronologisk ordning kommer vi nedan gå igenom de teorier och den tidigare forskning 

som värderas vara mest relevant för uppsatsens teoretiska referensram. Teoridelen är 

strukturerad historiskt med en start på reklamens utveckling från då till nu. Vi förklarar 

begreppet Word of Mouth samt lyfter fram teorier kring dagens Cyberkultur och 

Spridningen som forskare anser ligger till grund för dagens virala fenomen. 

Avslutningsvis tar vi upp teoretiska infallsvinkar av den etiska aspekten kring reklam. 

 

3.1 Reklam 
Falkheimer (2007, s.76) definierar reklam som ”En betald presentation i ett medium för 

att främja försäljning eller öka kunskapen om ett företags produkter eller tjänster”. 

Chonko (1995) fyller i och menar att reklam är en form av kommunikation där det finns 

en identifierad sponsor bakom informationen.   

 
3.1.1 Reklamens ursprung 

Ursprunget till dagens reklam uppstod, enligt Bergström (2009), efter andra världskriget 

då reklamen bestod av enkla och raka budskap där ett problem uppmärksammades och 

löstes, i stil med: ”Kommer du inte fram tillräckligt snabbt över prärien? Köp nya 

forden” (Bergström, 2009, s.42).  Han skriver vidare att reklamproducenterna spelade 

på dramatik och känslor, en metod som ansågs vara mycket effektiv. Det massiva flödet 

av reklam gick enligt honom hand i hand med den enorma produktion av varor och 

tjänster som då rådde i västvärlden. Ett beteende som enligt Bergström (2009) ledde till 

överkonsumtion i samhället. På 60-talet kom så en reaktion på den rådande 

reklamsituationen där en skepticism inför fenomenet växte fram. Folket började tröttna 

på den påträngande reklamen som skapade ett behov av varor och tjänster som 

konsumenterna egentligen inte behövde (Bergström, 2009). Brytting (2005, s.173) 

förklarar den här generationen som den som ”från och med sin allra första blöja varit 

föremål för en aldrig tidigare skådad kanonad av reklambudskap”. Författaren skriver 
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vidare att den här generationen står för den cyniska generationen, en generation som har 

förmågan att se igenom alla försök till manipulation och som har gjort sig okänslig för 

reklamens locktoner. Under 1980 och 90-talet började sedan reklamproducenterna 

istället fokusera på upplevelsen av företagen bakom varorna och tjänsterna och ett starkt 

varumärke blev avgörande för överlevnad. (Bergström, 2009) 

 
3.1.2 Den traditionella reklamen idag 

För att tydliggöra de tendenser som vi tillsammans med många andra forskare anser ha 

gett upphov till viral reklam, behöver vi förstå vad forskare och teoretiker anser om 

dagens status på den traditionella reklamen (tv, tidningar, skyltar, radio etcetera). Här 

nedan presenteras därför i stora drag det som omnämns angående dagens traditionella 

reklam. 

 
Hvitfelt och Nygren (2008) hävdar att för att nå ut till den stora målgruppen man 

tidigare nådde med enbart ett fåtal annonseringar, behöver företag idag sprida reklamen 

över ett stort antal medier. Med utgångspunkt i detta har Marie Grusell (2008) skrivit en 

debattartikel i GöteborgsPosten rörande ämnet i fråga. Hon menar att: 

 

“I takt med att mängden reklam ökar kraftigt, har det enskilda reklambudskapets 

förmåga att tränga igenom och nå fram till mottagaren minskat.”  

Marie Grusell (2008) 

 
Hon betonar vidare att orsakerna till ovanstående kan vara flera. Författaren menar att 

mediebruset ständigt ökar, vilket gör att reklambudskapen lätt riskerar att drunkna som 

en del i den stora massan. Hon hävdar också att det kan bero på att antalet produkter och 

varumärken ökar, vilket gör det svårare för reklamen att stå ut och locka publikens 

intresse. Samtidigt som Hvitfelt och Nygren (2008) menar att fördelen med 

utvecklingen som sker med fler spridda reklamkanaler, är att den ökar chansen för 

annonsörerna att exakt rikta sin kommunikation till specifika målgrupper och därmed 
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minska de utgifter de förr hade i allmänna medier. Peter Callio framhäver å sin sida att 

den tidigare spänning och förväntan som funnits i mottagarens attityd har bytts ut mot 

trötthet och irritation (SIFO, 2008). Han menar att reklam som söker upp oss har 

negativa effekter, får oss att känna oss överfallna och i behov av att avvärja attacken. 

Kirby och Marsden (2006) poängterar att det inte är konstigt att vi har lärt oss att stänga 

ute reklam med tanke på all den information som vi utsätts för dagligen. Peter Callio 

poängterar att vi varje dag nås av cirka 1500 kommersiella budskap (SIFO, 2008). 

Niederhoffer, Mooth, Wiesenfeld och Gordon (2007) skriver att bra reklam aldrig 

tidigare har varit så viktig som den är idag. De lyfter fram att forskare har spekulerat i 

att den traditionella reklamen har blivit mer irrelevant för oss konsumenter. Kirby och 

Marsden (2006) betonar att vi idag till och med har hjälpmedel för att stänga ute 

reklamen från vår vardag. Hjälpmedel i form av program som till exempel blockerar 

pop-uppannonser på Internet och tekniker som gör det möjligt att spela in TV-program 

och se dessa i efterhand utan reklamavbrott (Kirby & Marsden, 2006). 

 

3.2 Virala reklamens ursprung 

 
3.2.1 Word of Mouth 

För att förstå sig på det virala fenomenet anser vi att det är av stor vikt att ha 

förförståelse kring innebörden av begreppet Word of Mouth som kan ses som ett viktigt 

begrepp inom dagens moderna reklam. 

 
Kirby och Marsden (2006) förklarar Word Of Mouth utifrån historien om de holländska 

tulpanerna från 1559. Människan hade precis upptäckt den nya blomman i Asien och 

rykten började spridas om tulpanens gudomlighet. Historier om tulpanen spreds sedan 

genom handelsmän till Holland där adeln började importera blomman som en exotisk 

symbol för lyx och god smak. Priset för dessa blommor steg till extrema summor fram 

till 1637 då ryktet helt plötsligt fick en negativ vändning. På bara några veckor insåg 

folket att tulpaner inte alls hade det värdet som de hade trott och Hollands ekonomiska 



  21 (59) 
 

haveri var således ett faktum. Enligt författarna är Word of Mouth alltså inget nytt 

begrepp, utan ett begrepp som stöds av över 50 års forskning inom ämnet. För att 

tydliggöra begreppet ytterligare lyfter författarna fram ett par faktorer som skapar Word 

of Mouth. Det första kravet är att kommunikationen ska vara interpersonell och grunda 

sig i språkliga meddelanden. Informationen som delas ska vara opåverkad av någon 

producent, något företag eller annan extern källa. Det ska dessutom vara ett utbyte som 

baseras på en enkel vilja att förmedla något. Word of Mouth i en allmän kontext handlar 

i första hand om rykten och skvaller medans Word of Mouth inom reklam och 

marknadsföring beskriver ett kommersiellt fenomen. (Kirby & Marsden, 2006) 

 
3.2.2 Cyberkulturen 

Ännu en viktig del i uppsatsen är att som läsare få en inblick i hur våra Internetvanor i 

Sverige ser ut idag och hur dessa formar den kultur som vi främst rör oss inom när det 

handlar om viral reklam. Vi har i det här fallet valt att kalla denna kultur för 

Cyberkulturen. 

 

Siffror visar att antalet dagliga användare av Internet ständigt ökar. År 2003 låg siffran 

för det dagliga Internetanvändandet på 43 procent, en siffra som 2011 hade ökat till 81 

procent. Internet har med andra ord blivit en del av det vardagliga livet hos åtta av tio 

Internetanvändare i Sverige. Samtidigt visar siffror att även aktiviteten på de sociala 

nätverken på Internet idag ständigt ökar. Det pågår dessutom en ökning av användandet 

av de sociala nätverken bland i stort sett alla åldersgrupper i Sverige idag. (Findahl, 

2011) Facebook har i dagsläget cirka 850 miljoner aktiva användare över hela världen 

varje månad (Facebook, 2012) och ungefär 100 miljoner människor världen över gör 

något socialt, gillar, delar och kommenterar, på YouTube varje vecka (YouTube, 2012). 

Hälften av alla svenskar är med i ett socialt nätverk, 1,5 miljoner kommenterar 

regelbundet vad andra har skrivit på Internet och lika många statusuppdaterar (Findahl, 

2011). Sociala nätverk, webbgemenskaper och communities har alltid funnits och finns 

där för att människor med gemensamma intressen ska kunna träffas och prata med 

varandra menar Findahl (2011). Han visar även statistik som talar för att vi blir mer och 
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mer positiva till att se på video och TV på Internet. Siffror från undersökningen 

understryker att åtta av tio någon gång har besökt den sociala distrubitionsplattformen 

YouTube, nästan hälften (44%) av dessa gör det minst en gång eller några gånger i 

veckan. Detta är siffror som Findahl (2011) menar visar på att det idag är mycket 

populärt, i alla åldrar, att besöka videowebbplatser. Hela 99 procent av unga i åldern 16-

25 år säger att de har som vana att besöka YouTube. 

 

3.2.3 Spridning 

För att ett budskap ska bli viralt krävs det ofta kanaler med möjligheten att enkelt 

kunna sprida ursprungskällans länk vidare. I den kommande delen av uppsatsen 

kommer vi förklara vad forskarna och teoretikerna anser ligga till grund för att vi ska 

sprida ett meddelande vidare sam hur och var spridningen sker. 

 

Utvecklingen som har skett med konsumenters publicerande, delande och sökande på 

Internet har lett till att all information numera har möjligheten att snabbt spridas över 

Internet (Niederhoffer, Mooth, Wiesenfeld & Gordon, 2007). Berger och Milkman 

(2011) framhäver att det är en självklarhet att vårt delande i de sociala nätverken kan 

påverka produkten och dess försäljning. Samtidigt poängterar författarna att 

utvecklingen av de sociala medierna så som Facebook och Twitter har ökat intresset för 

Word of Mouth och viral reklam (Berger & Milkman, 2011). 

 

Sett till spridandet av material på Internet hävdar Huang och Chen (2006) att de 

rekommendationer som kommer från personer i konsumentens personliga nätverk har 

större effekt än rekommendationer från en expert. De betonar att vi människor tenderar 

att tro på det den stora massan tror på, även om det inte är sant. Även Kaikati och 

Kaikati (2004) påvisar teorier om att till exempel en personlig rekommendation via e-

post från en person du känner är mer trovädrig än ett anonymt e-post. Dessutom ses 

reklambudskap som mer positiva då spridningen av reklamen är gjord av 

privatpersoner, helt frivilligt, snarare än när ett företag till exempel har betalat för en 

stor kampanj (Dobele, Toleman & Beverland, 2005). Enligt en studie gjord i USA av 
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Forrester Research framkom siffror som visar att 75 procent av det videoinnehåll som 

sprids över Internet idag är användargenererat innehåll. Samma studie visar att 39 

procent delar reklamer som tidigare har visats på TV och ännu mindre, 29 procent, delar 

videor som är skapta särskilt för reklam på Internet. (Belko, 2011) Även Henrik Sjödin 

som är forskare inom konsumentmarknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm 

menar att, om det känns som att man sprider ett kommersiellt budskap kan man bli 

mindre benägen att sprida det vidare (Levin, 2009). Belko (2011) understryker dock att 

man som reklamproducent inte ska försöka imitera användargenererat innehåll. 

Författaren menar att mottagarna känner igen skillnaden och det kan då istället uppfattas 

negativt. Han förklarar vidare att företag inte heller ska låtsas jobba utifrån en låg 

budget när företaget egentligen har en hög. Däremot lyfter han fram att ett bra exempel 

som bör övervägas är tävlingar där konsumenterna själva får chansen att skapa 

egenproducerade reklamfilmer. Han hävdar att videon faktiskt kan få mer exponering 

om den är skapad av ett fan. Vidare menar han att detta är en perfekt 

marknadsföringsstrategi då det skapas en stor fördel där publiken får en möjlighet att 

känna sig involverade i företaget.  

 

Ser man till det genomgående temat för de videor som delas på Internet visar studien, 

gjord av Forrester Research, att nästan 50 procent av Internetanvändarna delar klipp där 

humor är inblandat (Belko, 2011). Samma studie visar även att 70 procent av 

Internetanvändarna uppger att anledningen bakom delningen är att det är underhållande 

material. Berger och Milkman (2011) poängterar i sin tur att ett positivt innehåll har 

större chans att bli viralt än något med ett negativt innehåll. De hävdar dock att 

relationen mellan känslor och ett delande är mer komplext än så. Den virala spridningen 

är enligt författarna driven av det de kallar fysiologisk upphetsning. De skriver att 

innehåll som väcker hög upphetsning, både positiv (vördnad) och negativ (ilska eller 

ångest), har en större chans för bredare spridning. Däremot menar de att innehåll som 

har låg upphetsning (sorgsenhet) minskar möjligheten till en viral spridning. Slutligen 

poängterar Berger och Milkman (2011) att delandet i stor mån är driven och påverkad 

av den grad aktivering som klippet framkallar. Kevin Alloca som är YouTube’s 



  24 (59) 
 

trendmanager hävdar att det finns tre huvudfaktorer som är betydelsefulla för att ett 

videoklipp ska bli viralt, få tusentals visningar och bli en del av det kulturella 

samtalsämnet (YouTube, 2012). 

 

1. Den första faktorn är att det behövs en Tastemaker. En inflytelserik person som 

introducerar oss till nya intressanta trender och sprider de vidare till en större 

massa. Han beskriver en tastemaker som en individ eller grupp som tar ställning 

till något och visar det till sin omgivning, på så sätt accelererar 

spridningsprocessen. 

2. Den andra faktorn är Community participation. Att vi blir en del av fenomenet, 

antingen att vi sprider vidare det i olika kanaler eller att vi gör någonting nytt 

med materialet. Han menar att det viktiga är den kreativitet som finns i 

Internetkulturen att utveckla redan befintligt material.  

3. Den tredje och sista faktorn som spelar stor roll är det oväntade. Två dagars 

video laddas upp varje minut, därför måste innehållet vara unikt och stå ut i 

mängden. Han menar slutligen att det bästa sättet att nå ut till ett stort antal 

tittare är att vara humoristisk och överraskande. (YouTube, 2012) 

 

3.3 Viral reklam 
Det virala fenomenet är, som vi nämnde i det inledande kapitlet 1.1 Bakgrund, något 

dagens reklamproducenter i många fall har sett möjligheter med och använt sig av. För 

att förstå vad begreppet innebär har vi i nedanstående del valt att, utifrån historia och 

teorier, förklara begreppet Viral Reklam.  

 

3.3.1 Begreppet viral reklam 

För att förklara begreppet viral reklam utgår Bryce (2005) från exemplet då 

gratistjänsten Hotmail lanserades år 1997. I varje meddelande som skickades med 

Hotmail fanns en liten reklamtext där mottagaren kunde läsa, Get Your Private Free 

Email from Hotmail. På ett och ett halvt år hade tolv miljoner personer skaffat Hotmail 
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och företaget hade enbart spenderat $500.000 på marknadsföring. Författaren förklarar 

begreppet vidare utifrån nedanstående faktorer som går att urskilja från 

Hotmailexemplet: 

 

1. Viral reklam är nära besläktat med Word of Mouth men sker i en Internetbaserad 

värld. På grund av den stora mängd människor man teoretiskt sätt kan nå ut till 

kallas den virala reklamen ibland för Word of Mouth på steroider. 

2. Viral reklam måste innehålla något som får mottagaren att sända budskapet 

vidare. Det kan vara chansen att vinna något eller att du får förmåner om du 

skickar vidare reklamen. Det behöver dock inte vara direkta och tydliga 

belöningar, spridningen kan även uppfylla sociala behov och tillföra något till 

den kultur man tillhör. 

3. Det finns olika typer av viral reklam på Internet och utformningen av reklamen 

beror på produkten och budskapet samt vilka kanaler sändaren väljer, vilken 

målgruppen är och vilka kulturella trender som råder på Internet just då. (Bryce, 

2005) 

 
Kirby och Marsden (2006) menar i sin tur att det är ganska onödigt att försöka hitta en 

definition och istället viktigare att förstå hur och varför den virala reklamen används. 

Årtionden av säljande budskap har enligt författarna lett till ett överflöd av reklam i 

olika former. De hävdar att reklamproducenterna använder den virala reklamen som ett 

verktyg för att tränga igenom myllret av information. Författarna ger vidare exempel på 

ett av de knep som kan tas till för att göra den virala reklamen extra effektiv. De betonar 

att företag kan försöka åstadkomma en känsla av exklusivitet genom att lägga upp 

reklamfilmen på Internet en tid innan den visas på TV. På så sätt kommer den som hittar 

videon på Internet känna sig speciell och möjligen sprida denna exklusivitet vidare till 

sina vänner. Författarna påvisar även att det finns stora möjligheter för en innovation 

inom viral reklam. De framhäver att reklamproducenterna har en frihet att hitta nya 

knep för att sprida deras budskap så effektivt som möjligt. Vidare skriver författarna att 

det idag har experimenterats mycket kring viral reklam och företag samt byråer har 
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förstått att fenomenet går att applicera på olika sätt, som ett komplement till en kampanj 

eller enbart för sig själv. (Kirby & Marsden, 2006) 

 
Ett exempel på en uppmärksammad viral reklamfilm, se kapitel 1.1 Bakgrund, är 

YouTubefilmen Quicksilver Dynamite Surfer (YouTube, 2007) som har spridits på 

Internet och setts av mer än 10 miljoner tittare. (Daily Mail, 2007). Kirby och Marsden 

(2006) förklarar att en stor bidragande faktor till den virala reklamens popularitet är den 

ekonomiska fördelen. De säger också att mottagaren vinner mycket på viral reklam då 

det hela handlar om ett maktskifte. Det är alltså inte längre sändare till mottagare 

kommunikation utan en mottagare till mottagare konversation. Mottagaren väljer själv 

hur mycket av informationen denne vill ta till sig och bestämmer även själv vad som ska 

göras med informationen. Virala kampanjer drivs framåt av konsumenterna själva men 

de kan lika gärna få kampanjen att spåra ut. (Kirby & Marsden, 2006) 

 

3.3.2 Fördelar och Risker 

Det finns ett stort behov av att tränga igenom informationsflödet för att synas med sin 

reklam (Bryce, 2005; Kirby & Marsden, 2006). Detta leder till att viral reklam, enligt 

Kirby och Marsden (2006), fungerar effektivt i dagens uppkopplade samhälle, där 

individen själv har kontrollen. Författarna menar vidare att reklamproducenter har varit 

mycket entusiastiska över viral reklam, inte bara på grund av dess påverkningskraft utan 

också för att det kan vara mer kostnadseffektiv (Kirby & Marsden, 2006). Samtidigt är 

den enorma spridningsmöjlighet som kännetecknar viral reklam också dess största risk. 

Det går inte att kontrollera vilka kanaler meddelandet sprids genom och det är därför 

svårt att styra i vilken kontext budskapet kommer synas. Det är dessutom mycket stor 

risk att meddelandet blir förvrängt, kopierat eller ändrat och feltolkat. (Dobele, et al., 

2005; Kaikati & Kaikati, 2004) Ett exempel på en viral kampanj som misslyckades är 

Carlsbergs virala mailkampanj. I mailet kunde man läsa deras slogan ”Probably the 

best...”, men det tog inte lång tid innan någon i den virala spridningskedjan ändrade 

meddelandet. Det stod nu, “Probably the best beer in the world, shame their lager tastes 

like p*ss”. (Kirby & Marsden, 2006) Detta modifierade meddelande fortsatte spridas 
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och hade enligt Kirby och Marsden (2006) en självklar negativ effekt på företagets 

image.  

 
Bryce (2005) lägger fram ytterligare en teori om en risk som kan uppstå. Samtidigt som 

han menar att viral reklam är en mycket populär lösning för att bryta igenom röran av 

all reklam, spekulerar han i att detta kan leda till att det produceras för mycket viral 

reklam. Han påvisar vidare att risken finns att det kan bli lika rörigt och 

svårkommunicerat på Internet som det idag är med reklambudskapen i storstäderna. 

Detta menar han i sin tur kan leda till att folk även blir trötta och slutar lita på den virala 

reklamen, följden blir således att dess påverkningskraft minskas. Avslutningsvis säger 

Bryce (2005) att det därför är viktigt att byråer och företag alltid måste vara kreativa 

med sin virala reklam och utforma den på nya sätt så att den fortsätter överraska och 

påverka.  

 

3.3.3 Dold viral reklam 

Som följd av att avsändaren i reklamen är eller uppfattas som dold alternativt mindre 

synlig kan det uppstå etiska frågeställningar som reklamproducenter bör ha i åtanke 

innan användandet av den virala reklamen som metod. Här nedan presenteras därför 

teorier som berör hur mottagaren påverkas och agerar när reklamen uppfattas vara 

dold. 

 

Det är idag enligt Grusell (2008) naturligt för de flesta människor att omedvetet 

förmedla någons sorts reklam genom de produkter och märken som används, till 

exempel mobiltelefoner, kläder och skor. Hon menar fortsatt att detta inte är något som 

uppfattas konstigt eller som människor tänker på. Den reklam som tydligt framstår som 

reklam är enligt Grusell (2008) sällan den reklam som är den mest etiskt klandervärd. 

Hon poängterar att tydlig reklam ger oss snarare möjligheten att förhålla oss till den, se 

för och nackdelar, och granska den som just reklam med dess avsikt att ändra vårt 

beteende, vår attityd eller sälja något. Fortsatt hävdar hon att dold reklam ett mycket 

mer allvarligt problem, mottagaren tittar inte kritiskt på meddelanden om de inte är 



  28 (59) 
 

medvetna om dess avsikt att sälja något. Hon menar att detta föder etiska problem som 

det ännu inte finns några definitiva regler för. Brytting (2005) pratar även han om de 

dolda meddelanden som implanterar önskningar och argument i konsumentens 

medvetande. Han menar att detta handlar om manipulativ reklam och att det inte är 

etiskt försvarbart. Han betonar att konsumenten har rätt att få reklam som respekterar 

den personliga integriteten och underlättar dennes fria val. Kaikati och Kaikati (2004) 

definierar också dold reklam genom begreppet manipulation och menar att företag 

försöker påverka mottagaren att köpa produkten genom subliminala meddelanden. De 

påvisar vidare att detta är ett kontroversiellt ämne och när diskussioner om dold reklam 

uppkommer kan det lätt skada ett företags rykte. De lyfter även fram exempel på 

forskning som visar att subliminala meddelande inte fungerar lika bra som man tidigare 

trott, avsändaren kan inte få någon att köpa en produkt om inte personen känner ett 

behov av att köpa den. Samtidigt säger Niederhoffer et al. (2007) att om man ska lyckas 

med en bred spridning krävs det ofta att budskapet maskeras eller döljs för att inte 

framstå som ett tydligt försök till att få konsumenterna att sprida företagets 

reklambudskap vidare. Dock är den unga köpstarka generationen idag okritisk till 

reklam så länge den är underhållande menar Bergström (2009). Han lyfter även fram att 

det snart kommer vara svårt att skilja på vad som är reklam och underhållning.  

 
Ett exempel på en uppmärksammad viral kampanj i Sverige där avsändaren hölls dold 

är Malmö Operans fiktiva blogg Black Ascot. Under ett antal månader drevs bloggen av 

den påhittade kvinnliga karaktären Erika Ascot. Bloggen byggdes upp utifrån en fiktiv 

historia om den stenrika föräldralösa 19-åringa tjejen från Östermalm som hade en 

förkärlek till sprit, dyra kläder (Holmkvist, 2011) och ett vilt fantiserande om självmord 

(Östlund, 2011). Efter att det hade börjat spekuleras kring huruvida bloggen var en 

påhittad historia eller inte iscensattes en riktig askspridning efter att Erika kastat sig ut 

genom fönstret från fjärde våningen. (Östlund, 2011) Historien visade sig sedan ligga 

till grund för den uppsättning som förvandlades till operaföreställningen Vanessa på 

Malmö Opera (Studio Total, 2011). Bakom kampanjen, som var utformad för att locka 

en ny, yngre målgrupp till Operan, stod byrån Studio Total. (Holmkvist, 2011) 
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Ytterligare ett exempel på en uppmärksammad viral video som väckt diskussioner om 

dold viral reklam, se kapitel 1.1 Bakgrund, är Crazy Marriage Proposal (YouTube, 

2011). 

 
3.4 Etik & Lagar 

Vi vill med denna del av uppsatsen bygga upp en förståelse kring de gränser som utgör 

regelrätt reklam och lagbrott. Det är viktigt att känna till vad etik är och vilka lagar 

som finns för att sedan kunna studera tvivelaktigheterna som uppstår i och med dold 

viral reklam.  

 
3.4.1 Etik 

Brytting (2005) menar att etik handlar om att främja det gemensamma bästa och att 

handlingar som bygger på fria val innebär ett individuellt etiskt ansvar. Han betonar att 

det handlar om att främja livsvillkoren i samhället som tillåter olika grupper och 

individer att utveckla sina möjligheter fullt ut. Chonko (1995) fyller i samma definition 

och menar att etik handlar om vad som är bra och dåligt uppförande, vilka handlingar 

och värderingar som är rätt och fel.  

 

3.4.2 Svenska regler för reklam och marknadsföring 

Eltell och Åberg (2011) skriver att all form av reklam ska presenteras och framställas så 

att det tydligt framgår att det är reklam. Detta är, enligt författarna, en grundprincip som 

framgår i 9§ i marknadsföringslagen. De menar vidare att reklamidentifiering är en 

självklarhet i marknadsrätten, reklam får inte förväxlas med redaktionellt material. 

 
Sedan slutet av 1930-talet har Internationella Handelskammaren (ICC) tagit fram etiska 

regler för reklam och marknadsföring (Konsumentverket, 2012). ICC:s etiska regler är 

ingen grundlag utan bara en etisk kod som utgör en referens och källa för vad som är 

god marknadsföringssed (Eltell & Åberg, 2011). I den svenska versionen som 

publiceras av ICC:s svenska nationalkommitté framgår följande fem delar i Kapitel 1 - 
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Grundregler för reklam och marknadskommunikation, gällande de moraliska och 

etikiska aspekterna: 

 
Marknadskommunikationen ska, enligt artikel 1, vara lagligt, hederligt och sakligt 

framställd, samt ej utformas på ett stötande sätt. Det gäller också för 

marknadskommunikationen att den, enligt artikel 2, inte strider mot goda seder i det 

aktuella landet och kulturen. Marknadskommunikationen får inte heller, enligt artikel 3, 

utformas på ett sätt där konsumentens förtroende missbrukas, eller där den är utformad 

på ett sätt där konsumenternas brist på erfarenhet och kunskap utnyttjas. Enligt artikel 9 

som berör identifiering ska marknadskommunikationen vara lätt att identifiera som 

marknadskommunikation, oavsett utformning och medium. Vid media som innehåller 

redaktionellt material ska reklamen presenteras så att det omedelbart framgår att det är 

reklam, likaså vem annonsören är. Marknadskommunikationen får inte dölja eller 

vilseleda om sitt verkliga, kommersiella syfte. Detta innebär att kommunikation som 

gynnar en produkt inte får ges ut för att vara exempelvis användargenererat material, en 

marknadsundersökning, en privatpersons blogg eller en oberoende recension, detta 

enligt artikel 9. Slutligen framgår det av ICC’s grundregler för reklam och 

marknadskommunikation, i artikel 10, att inom all marknadskommunikation skall det 

finnas en tydlig identitet och sändarangivelse bakom kommunikationen. Det ska 

dessutom, enligt samma artikel, finnas kontaktinformation så att konsumenten lätt kan 

nå annonsören eller marknadsföraren. Dock gäller denna artikel inte när 

kommunikationen är till för att promota kommande aktiviteter. (ICC, 2011) 

 
ICC har på senare år lagt till ett kapitel i deras sammanställning av regler inom reklam 

och marknadskommunikation, detta kapitel berör regler inom de digitala interaktiva 

medierna. Där framgår följande gällande de moraliska och etikiska aspekterna: 

 
Enligt artikel D1, ska det tydligt framgå i ämnesrubriken och sammanhanget att det 

finns ett kommersiellt syfte bakom interaktiva meddelanden som är personligt 
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adresserade till en konsument. Ämnesrubriken får inte vara vilseledande och 

meddelandets kommersiella syfte får inte döljas. Rekommendationer och 

produktrecensioner med kommersiellt syfte får inte utges komma från enskilda 

konsumenter eller ett oberoende organ, annonsören ska dessutom tydligt framgå. 

Obeställd personligt adresserad digital marknadskommunikation får inte, enligt artikel 

D4, skickas om det inte finns en rimlig anledning att mottagaren har ett intresse av 

ämnet eller erbjudandet. Det framgår även att konsumenten ska ha möjligheten att 

enkelt tacka nej till att få meddelanden i framtiden. (ICC, 2011) 

 

3.4.3 Anledningar bakom oetisk reklam 

Reklamens syfte är enligt Chonko (1995) att den ska vara övertygande. I detta syfte att 

vara övertygande uppstår den viktigaste etiska frågan som reklamproducenterna måste 

ta ställning till: Hur långt får man egentligen gå för att vara övertygande? (Chonko, 

1995). Han framhäver att som reklamproducent eller marknadsförare har du ofta en 

enorm press och stora påtryckningar på dig att skapa reklam som är slagkraftig och 

övertygande. Dessa påtryckningar kan i många fall, enligt författaren, leda till att 

vilseledande reklammetoder används. Författaren har skapat nedanstående modell som 

beskriver den generella processen för etiska beslut. 
  

Figur 1. Den generella processen för etiska beslut  

 
Källa: Chonko 1995, s. 69ff 
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Individen som ska fatta det etiska beslutet påverkas enligt Chonko (1995) av ett antal 

olika faktorer, han poängterar att det finns många men påvisar utifrån Figur 1 att 

nedanstående är de viktigaste: 
 

1. Motivationen att lyckas driver en individ framåt, men den kan likaväl även få 

personen att acceptera oetiska beslut i strävan efter framgång.  

2. Behov av bekräftelse motiverar individen vilket kan driva denna till oetiska 

beslut i strävan efter acceptans av någon han eller hon ser upp till.  

3. Ego styrka är en faktor som påverkar individens förmåga att lita på sig själv vid 

etiska beslut.  

4. En känsla av kontroll påverkar huruvida individen själv tar ansvar för sina 

handlingar eller om denne tror mer på slumpen och därför inte känner något 

ansvar.  

5. Kunskap är ett maktverktyg och om individen besitter mycket kunskap inför 

beslutet kan denne utnyttja detta övertag oetiskt.  

6. Erfarenhet kan också vara ett verktyg individen använder då denne tar ställning 

till huruvida något är etiskt korrekt eller ej. Han eller hon kan antingen avstå 

från det oetiska då denne känner till riskerna eller utnyttja erfarenheter för att 

undgå att bli upptäckt.   

7. Risktagande är en faktor som beror på hur modig individen är inför den 

specifika situationen och det är en fråga om att göra ett antagande av vad 

beslutet kommer leda till. (Chonko, 1995) 

 

Förutom beslutsfattarens karaktär finns det en mängd andra signifikanta influenser som 

Chonko (1995) hävdar påverkar etiska beslut: 

 

1. Ett företags kultur består av de anställda, cheferna och de generella mål som 

definierar företaget. Denna kultur har en stark kraft att påverka en anställd såväl 

positivt som negativt.  
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2. Arbetet som en individ utför och det belöningssystem som finns på företaget kan 

driva individen till att fatta etiska eller oetiska beslut.  

3. Lagen består av de minimikraven rörande etiska frågor inom ett företag men 

dessa är ofta komplicerade. Företagen har alltså ganska stora möjligheter att 

tolka lagen vilket gör oetiska beslut möjliga.  

4. Ekonomiska förhållanden kan alltid leda till oetiska beslut. Om den rådande 

ekonomiska situationen är dålig kan desperation leda till tvivelaktiga handlingar. 

På samma sätt kan den välmående ekonomiska situationen leda till 

påtryckningar att tjäna mer pengar snabbt innan situationen blir sämre. (Chonko, 

1995) 

 

3.4.4 Konsekvenser av oetisk reklam 

Chonko (1995) poängterar att vi har alla en personlig åsikt av vad som är rätt och fel, 

och att den personliga åsikten med största sannolikhet skiljer sig från övrigas syn på vad 

som är etiskt rätt och fel.  

 

Huvudsyftet med reklam är som vi nämnt tidigare att väcka uppmärksamhet för en 

produkt eller tjänst. Rosengren och Sjödin (2011) fyller i ovanstående och framhäver att 

reklamens syfte är att få mottagaren att idag eller i framtiden handla på ett sätt som 

stödjer företagets affär. Bergström (2009) hävdar dock att det är väldigt enkelt att locka 

till sig uppmärksamhet, men att den stora frågan ligger i huruvida reaktionen efteråt ser 

ut som man vill eller har tänkt sig. Han skriver: 

 

”Det är egentligen som sändare bara att chocka med nakenhet och blod [...] Det är 

också lätt att busvissla och svära i kyrkan. Frågan är bara hur man blir bedömd efter 

en sådan handling” (Bergström, 2009, s. 96). 

 

Om konsumenterna hittar en anledning till att reklamen är utformad oetisk eller 

omoralisk, kan det leda till oönskade följder för företaget enligt Treise (1994). Hon 

menar att följderna kan variera från så enkla reaktioner att konsumenterna finner ett 
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ointresse för den utannonserade produkten till mer allvarliga följder som bojkott eller 

krav på rättslig reglering. Simpson, Brown & Widing (1998) fyller i och hävdar att 

oetiska uppfattningar av en annons kan framkalla starka känslomässiga reaktioner. De 

betonar vidare att om den negativa känslomässiga reaktionen blir tillräckligt stark kan 

det skapa en helhetsbild av reklambranschen som oetisk. Woerndl et al. (2008) menar 

därför att det övergripande intrycket måste ligga i att uppmuntra till spridning och att 

både de etiska och rättsliga frågorna måste tas till hänsyn. De skriver vidare att i de fall 

där etiska frågor inte beaktas finns chansen att kampanjen bidrar till negativa resultat för 

företaget. Kaikati och Kaikati (2004) poängterar att dessa risker kan framkallas då 

konsumenterna känner sig utnyttjade och lurade, Phelps (2004) hävdar att en annan 

orsak kan vara om konsumenten ser budskapet som ett intrång på deras privatliv. 

 

3.5 Den teoretiska appliceringen 

Sammanfattningsvis kommer vi med stöd utifrån de teoretiska perspektiven på Word of 

Mouth, reklamstrategier om fördelar och risker med viral reklam samt cyberkulturen, 

undersöka svenska reklamproducenters användande av viral reklam. Utöver ovan 

nämnda perspektiv kommer vi med hjälp av de teorier som berör etik och lagar 

undersöka producenternas syn på dold viral reklam. Undersökningen kommer 

genomföras med den historiska utvecklingen av reklamklimatet i åtanke. 
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4. EMPIRI OCH ANALYS 

 
I följande kapitel kommer vi redogöra för det empiriska materialet som ger en inblick i 

dagens reklamklimat, aspekter kring viral reklam, dold viral reklam, etik och 

förhållningsätt samt hur framtiden för viral reklam ser ut. Vi kommer varva det 

empiriskt insamlade materialet med teorier och egna diskussioner. 

 

Nedanstående empiri bygger på intervjuer med följande respondenter: 
  

• Mikael Engvall - Social Factory  

• David Hakeberg - Vinter AB 

• Emma Hising - MOOW Kommunikation AB 

 

4.1 Dagens reklamklimat 

 
4.1.1 Reklamens syfte 

Engvall, Hakeberg och Hising menar alla tre att reklamens syfte är att stärka 

varumärken, informera om utbud och öka försäljning av varor och tjänster. Denna 

definition stämmer bra överens med Chonkos (1995) definition om att reklam i 

slutändan handlar om att vara övertygande. Engvall tillägger dock att förutom den 

traditionella definitionen har reklamen utvecklat ett nytt syfte, att skapa relationer. 

Enligt honom är skillnaden att, där det förr bara handlade om att sälja och argumentera 

behöver man idag även mer utvecklad social kompetens. 

 

4.1.2 Förändring av reklamen 

Den traditionella reklamen har enligt Engvall fått sig, som han uttrycker det, en rejäl 

omgång och påvisar: 

 

”Jag påstår inte att den är helt borta, det är fortfarande den som slår mest, men den är 

starkt influerad av det som sker på de sociala medierna.” 
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Även Hising talar starkt för de sociala mediernas vikt inom dagens reklam. Hon säger 

att företag behöver en stark digital närvaro och menar att speciellt stora företag har 

börjat förstå vikten av detta. Precis som Bergström (2009) påvisar, har reklamen länge 

bestått av enkla och raka budskap. Enligt Engvall har vi nu gått ifrån den här typen av 

enkelriktad marknadskommunikation till något som mer liknar reklamen på 1700-talet, 

där vi har en dialog med kunderna. Engvall framhäver att den förändring som vi nu ser, 

visar på en trend inom dagens reklam. Trots att interaktionen sker via digitala medier 

menar han att denna kommunikation fortfarande är näst intill fysisk, i och med de 

möjligheter som dagens sociala medier medför. Han säger att: 

 
”Även om kommunikationen sker via Twitter eller andra kanaler så är du bara ett steg 

från att träffa människan i verkligheten”. 

 
Vidare ser både Engvall och Hising risker och fördelar med den nya öppna 

kommunikationen. Hising menar att dagens konsument aktivt själv vill leta efter den 

information som är intressant. På samma spår pratar Peter Callio (SIFO, 2008) om att 

reklamen som söker upp oss har negativa effekter, den får oss att känna oss överfallna 

och vi skapar ett behov av att avvärja attacken. Hising hävdar dessutom att 

konsumenten numera kan googla information och snabbt skapa både positiva och 

negativa åsikter om ett företag. Därför poängterar hon att man som företag inte ska se 

förbi eller radera negativ respons, utan det handlar om att man måste lära sig hantera 

den. Hon tar upp resebyrån Ving som ett bra exempel på ovanstående och menar att de 

är duktiga på att vända negativ kritik till något positivt, de tackar sin målgrupp för att 

komma med negativ kritik så att de kan bli bättre. Engvall påpekar även han att det 

finns risker, han poängterar att man måste vara mycket försiktig med hur man framstår 

och förhåller sig på Internet. Han hävdar att företag idag måste vårda sina kunder på ett 

helt annat sätt än vad man gjort tidigare och poängterar: 

 

“Helt plötsligt krävs social kompetens, inte enbart gestaltteori, placering och färg och 

form.” 
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En diskussion kan därför föras kring vikten av kundrelationer inom viral reklam 

eftersom kunden till stor del har makten över spridningen. Berger och Milkmann (2011) 

nämner trots allt att det idag är en självklarhet att vårt delande i de sociala nätverken 

påverkar produkter och försäljningen. På samma sätt menar Engvall att rykten i stil med 

nedanstående, ger en negativ bild av företaget: 

 

”Jag har hört att era skor görs av 10-åriga flickor som får en dollar i månaden, och 

jobbar sexton timmar om dagen.” 

 
Denna typ av kommentarer var enligt Engvall förr förunnat journalisterna då de ville 

skapa en debatt, idag räcker det med att en person uppmärksammar problemet för att det 

ska få lika stora följder. På samma sätt går det att föra en diskussion om hur enkelt det 

kan skapas en debatt kring dagens reklam.  

 
4.1.3 Förhållning till regler 

Hising, Engvall och Hakeberg delar alla åsikten att man ska följa de regelverk gällande 

reklamens utformning och spridning som finns i Sverige. Engvall säger dock att deras 

företag, liksom många andra, har interna regler som formar hur de tänker inför ett 

projekt. De utgår alltid från ärlighet och öppenhet och menar att man på så sätt stärker 

sitt varumärke och undviker negativa reaktioner. Hising anser att byråer idag behöver 

känna till vad man får och inte får göra i sociala medier. Hon understryker dessutom att 

man som reklamproducent och företag måste vara försiktig om man vill vara kaxig och 

sticka ut hakan. Även Hakeberg säger att de alltid diskuterar vad man bör och inte bör 

göra inför varje specifikt projekt. Han hävdar att alla jobb som de utför kommer påverka 

bilden av kunden, därför gäller det att vara försiktig så att det inte skapas en negativ 

bild.  

”Jag tror återigen att det handlar om att göra bra reklam. Och inte ta några 

genvägar.” 
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4.1.4 Reklamtrötthet 

Hakeberg nämner reklamtröttheten som ett allmänt begrepp som det diskuteras mycket 

om nuförtiden. Detta är något som även Peter Callio nämner i sin undersökning, att den 

tidigare spänning och förväntan som funnits i mottagarens attityd gentemot reklam har 

bytts ut mot trötthet och irritation (SIFO, 2008). Även Niederhoffer et al. (2007) stödjer 

det Hakeberg säger och menar att forskare har spekulerat i att den traditionella reklamen 

har blivit mer irrelevant för oss konsumenter. Det kan spekuleras i om denna 

reklamtrötthet är på väg att gå ut över den virala reklamen när dess popularitet ökar och 

mottagaren blir mer medveten om att metoden finns. Bryce (2005) påpekar nämligen att 

det finns en risk att folk slutar lita även på den virala reklamen. Hakeberg betonar dock 

att det mer handlar om att konsumenterna idag är trötta på dålig reklam, den reklam som 

inte ger någonting. Han förklarar att så länge reklamen engagerar folk, får folk att 

skratta och att den är välproducerad så fungerar den traditionella reklamen fortfarande. 

På samma spår menar Niederhoffer et al. (2007) att välgjord reklam aldrig tidigare har 

varit så viktig som den är idag. Bryce (2005) uppmanar även han vikten av originell och 

kreativ reklam. 

 

4.2 Viral reklam 

 
4.2.1 Definition 

Precis som Woerndl et al. (2008), definierar Engvall den virala reklamen som ett virus 

som sprids från person till person. Förenklat förklarar han att det handlar om reklam 

som sprids exponentiellt snabbt. Hising definierar fenomenet som en åsikt eller 

information som är så pass het att den sprids på Internet. Hakeberg å sin sida ser inte att 

den virala reklamen särskiljer sig och är en viss typ av reklam, utan definierar istället 

det virala fenomenet som en effekt som man ständigt söker när kampanjer skapas. 

Effekten i sig beskriver han, precis som Engvall och Hising, som en spridning som sker 

digitalt. Engvall poängterar dock att en viral spridning skulle kunna ske i den analoga 

världen, men han anser ändå att den alltid kommer behöva det digitala transportmedlet.  
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4.2.2 Användandet 

Hising berättar att hon tidigare utformat en kampanj som fick en stor viral spridning. 

Kampanjen bestod av en tävling där kunden skulle göra en film om sin drömresa, priset 

för vinnaren blev den drömresa som han eller hon beskrivit. Vinnaren dokumenterade 

sedan allt på resan så att andra kunde följa äventyret genom de sociala medierna, och på 

så sätt menar Hising att vinnaren blev en ambassadör för Mr. Jet. Detta är något som 

Belko (2011) lyfter fram som den perfekta marknadsföringsstrategin, att få publiken och 

kunderna att känna sig involverade i företaget. Engvall å sin sida säger att deras företag 

ännu inte har använt sig av den virala reklammetoden. Han poängterar dock att de 

använder sociala medier vilket kan skapa en viral effekt. Engvall menar att om han 

skriver ett blogginlägg om en produkt blir detta automatisk viralt om deras 3.000 följare 

läser det. Dessutom definierar han, som ovan nämnt, att begreppet viral egentligen bara 

handlar om exponentiell spridning och med den definitionen menar han att även deras 

byrå sysslar med viral reklam. Det kan med andra ord diskuteras huruvida viral reklam 

är ett begrepp som används i Sverige eller inte. Ytterligare kan det även spekuleras i att 

dessa tveksamheter kring begreppet kan bero på att svenska byråer gradvis har utvecklat 

den digitala reklamen där spridningsmöjligheten setts som en självklar aspekt. 

 
Hakeberg förklarar att vid skapandet av kampanjer är det viktigt för deras byrå att 

materialet ska vara lätt att sprida vidare. Han säger dock att de aldrig gör kampanjer 

som försöker tvinga fram en spridning i stil med:  

 
“Är du med och tävlar här och skickar vidare det till era kompisar så har du större 

chans att vinna”.  

 
Däremot ger de, som byrå, ofta mottagaren möjligheten att smidigt dela med sig av 

materialet om de skulle vilja det. Detta är något som Woerndl et al. (2008) beskriver 

som en grundförutsättning för den virala reklamen, att det finns en uppmuntran till 

spridning. Hakeberg säger att det i grunden handlar om att innehållet och budskapet i 
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kampanjen ska var så pass spännande att mottagaren vill sprida det vidare. Han hävdar 

att man inte ska behöva ta till andra knep för att skapa en viral effekt. Bergström (2009) 

betonar att det egentligen inte är svårt att utforma något som sprids om man använder 

sig av till exempel nakenhet och blod, men frågan är hur man bemöts efter sådana 

handlingar. Detta är något Hakeberg också belyser, att man egentligen skulle kunna 

göra en kampanj med nakenhet som sprids snabbt över hela världen, men det innebär 

inte att man har uppnått den önskade effekten. 

 
4.2.3 Anledning till användandet 

Alla tre respondenter ser den ekonomiska faktorn som en stor anledning till den virala 

reklamens popularitet idag. Engvall påvisar till exempel att du enkelt kan göra ett tweet 

eller ett blogginlägg som enbart kostar dig några timmars arbete och sprider sig utan 

någon större kostnad. Han ställer detta i jämförelse med att publicera en helsidesannons 

i Dagens Nyheter och menar att det inte är jämförbart, just på grund av 

spridningsmöjligheten på de digitala plattformarna. Precis som Engvall menar Hakeberg 

att det skulle bli väldigt dyra annonskostnader för att nå ut till lika stor mängd 

människor som du gör med den virala effekten. Oftast kostar det inte heller något efter 

att man lagt ner pengar på att skapa själva idén och budskapet menar Hising. Även 

Kirby och Marsden (2006) pratar om att reklamproducenter inte bara använder sig av 

viral reklam på grund av dess påverkningskraft utan även för att den anses vara mer 

kostnadseffektiv. Hakeberg nämner Word of Mouth som ytterligare en anledning till att 

den virala reklamen fungerar såpass bra som den gör. Vi lyssnar till exempel, enligt 

honom, mer på en bekant som skickar något till oss än om ett företag skulle skicka 

samma sak. Detta kan härledas till teorierna från Dobele et al. (2005) som påvisar att 

reklambudskap ses som mer positiva då spridningen av reklamen är gjord av 

privatpersoner helt frivilligt snarare än när ett företag har betalat för en stor kampanj. 

Även Engvall menar att vi inte rekommenderar ett företag för att vi tycker om företaget 

eller dess rötter, utan vi rekommenderar det för att våra vänner tycker om det. Detta 

betonar också Huang och Chen (2006) i deras teorier om att rekommendationer som 

kommer från personer i konsumentens personliga nätverk har större effekt än 
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rekommendationer från en expert. Dessutom menar de att vi har en tendens att tro på 

den stora massan, även om det inte är sant.  

 

4.2.4 Risker 

Hising nämner att det ibland kan vara negativt för företaget att den virala reklamen ger 

en öppenhet för allmänheten att kritisera. Hon menar då specifikt när det gäller företag 

som präglas av både badwill och goodwill och lyfter fram McDonald’s som ett exempel. 

De skapade Twitterkampanjen ”Vad är din bästa McDonald’s upplevelse?” där svaren 

på frågan snarare präglades av negativa historier om hur hemska deras besök hade varit 

än positiva upplevelser. I det här fallet menar hon att de skulle ha varit mer specifika i 

deras kampanj för att undvika den dåliga respons som de fick. Hakeberg är inne på 

samma spår och hävdar att företag måste tänka efter noga innan en reklamkampanj 

startas så att den inte innehåller något som kan feltolkas, användas för att driva med 

företaget eller på annat sätt vändas mot företaget.  

 

”Det är handlar också om att de företag vi jobbar med ofta har ögonen på sig. Så, vi 

måste hela tiden tänka efter: Kan det här vändas som dålig PR mot företaget om det 

uppmärksammas?” 

 

Men han säger dock att man inte kan gömma sig för åsikter genom att bara vara tyst, 

gör man ingen reklam alls pratas det ändå om företagen. Engvall å sin sida ser inga 

problem med den virala reklamen som metod men säger att själva spridningen kan ha 

otrevliga konsekvenser. Han hävdar att man löper risken att göra bort sig på Internet, till 

exempel säga något dumt som sedan får negativa konsekvenser som är svåra att stoppa. 

Treise (1994) talar också om de oönskade följder som oetisk reklam kan leda till. Hon 

hävdar att mottagarnas reaktioner kan resultera i allt ifrån generellt ointresse till bojkott. 

Engvall tillägger dock att det numera går snabbt att försvara felaktiga uttalanden och 

istället tillföra ännu mer information för att motverka den negativa effekten. Det går 

därför att föra en diskussion om huruvida den virala reklamen verkligen är 

kostnadseffektiv eller inte. För i slutändan krävs det alltid kompetent personal som vet 
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hur dessa krissituationer ska hanteras, för att såväl undvika att de uppstår som att lösa 

de situationer som redan har uppstått.  

 

Hakeberg betonar att de som byrå är medvetna om risken att försöka påverka 

spridningen för mycket, då det är negativt om mottagaren känner sig tvingad att dela 

något. Han poängterar: 

 

”Jag tror att det finns risk att mottagaren känner sig spammad efter ett tag om man 

sänder för mycket reklam.” 

 

Vidare säger han att det även kan vara så att reklambudskap som sprids via vänner i 

form av underhållning till slut också kan kännas påträngande. Avslutningsvis betonar 

han att oavsett källa påverkas ursprungsföretaget negativt om mottagaren får för mycket 

reklam. Ovanstående går att sätta i relation till Bryce’s (2005) teorier om att det finns en 

risk att det utbredda användandet av viral reklam kan leda till att det blir lika rörigt på 

Internet som det blivit med reklambudskapen i storstäderna.  

 

4.3 Dold viral reklam 

 
4.3.1 Användandet 

Eltell och Åberg (2011) skriver att all form av reklam ska presenteras och framställas så 

att det tydligt framgår att det är reklam, detta enligt 9§ i marknadsföringslagen. Enligt 

ICC’s grundregler för reklam och marknadskommunikation ska det alltid finnas en 

tydlig identitet och sändarangivelse bakom kommunikationen. Dessutom får 

marknadskommunikationen inte dölja eller vilseleda om sitt verkliga, kommersiella 

syfte, reklamen ska vara lätt att identifiera som reklam, oavsett utformning och medium. 

(ICC, 2011) Hakeberg hävdar att det, trots ovanstående regler, förekommer dold viral 

reklam i dagens samhälle. Den största anledningen till att byråer använder sig av denna 

metod är enligt honom för att: 
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“Man vill få snabba resultat och få upp siffrorna, det är genvägar man försöker ta.” 

 

Detta ser även Grusell (2008) som ett problem, då mottagaren inte får chansen att 

kritiskt granska meddelande eftersom de inte är medvetna om dess avsikt att sälja något. 

Niederhoffer et al. (2007) lägger dock fram åsikterna att om man ska lyckas med en 

bred spridning krävs ofta att budskapet maskeras eller lämnas dolt för att inte framstå 

som ett tydligt försök till att få konsumenterna att sprida företagets reklambudskap 

vidare. Med andra ord säger de teoretiska grundförutsättningar för viral reklam emot de 

svenska grundreglerna för hur reklamen får utformas. Det kan här reflekteras över hur 

dolt ett budskap egentligen får vara för att vara ett regelrätt reklambudskap som inte 

påverkar kunder negativt. En diskussion kan även föras kring den gråzon som kan 

tänkas uppstå när det handlar om vilken reklam som går utanför ramarna för vad som är 

tydlig eller dold avsändare. Hising ger ett exempel på en kampanj där hon uppmanade 

till en form av alternativ reklammetod som inte liknade vanlig traditionell reklam. 

Projektet gick ut på att företaget var aktiva på forum och hon uppmanade dessutom 

företaget att kontakta kända bloggare för att i slutändan nå ut till rätt målgrupp i rätt 

kanal. Det handlar inte direkt om dold viral reklam utan snarare om ett projekt för att 

engagera alla inblandade till att sprida budskapet och sedan få kunderna att sprida det 

vidare själva. Hon poängterar att det handlar om att: 

 

“Små aktörer ska hitta smarta lösningar.” 

 

Ovan har det diskuterats kring de oklarheter som finns gällande vad som uppfattas som 

tydlig eller dold reklam. Det skulle därför kunna finnas en möjlighet att reklamskaparen 

kan ha svårt avgöra om mottagaren kommer uppleva reklamen som dold eller inte. 

 
4.3.2 Förhållning till användandet 

Grusell (2008) påvisar att dold reklam kan resultera i att etiska problem uppstår som 

man ännu inte har några fasta regler för. Hising betonar att man inte bör ljuga och luras 
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men att det finns många andra möjligheter till smart reklam. Hon anser att företag bör 

använda relevanta forum, som hon nämnt ovan, för att synas och att man då snarare kan 

föra ett samtal istället för att bara presentera sin produkt traditionellt. Enligt henne är 

detta mycket användbart för små företag som kanske inte har medlen att synas lika bra 

som de större företagen, hon påvisar: 

 

”Det finns så himla många sätt att utnyttja smart marknadsföring på men man måste 

göra det på ett snyggt sätt.” 

 

Engvall har den fasta övertygelsen att aldrig göra något olagligt, oetiskt eller stötande 

och han framhäver även att hela byrån delar dessa åsikter. Detta innebär att han aldrig 

skulle rekommendera en kund att på något sätt dölja reklamen. Då han menar att 

riskerna för att göra något oetiskt inom de sociala medierna är stora och det är otroligt 

lätt att man åker dit. Han poängterar vidare att det räcker med att åka dit en gång för att 

rasera ett förtroende som det kommer ta tiotals år att bygga upp på nytt. På samma sätt 

menar Kaikati och Kaikati (2004) att när det uppstår diskussioner om dold reklam kan 

ett företags rykte lätt skadas. Hakeberg berättar att deras byrå har en väldigt stark tro på 

ärlighet. Han menar att man måste vara ärlig mot sina kunder och framställa de på ett 

ärligt sätt för att det ska hålla på lång sikt. Med andra ord menar han att man ska vara 

väldigt tydlig med vem som är avsändaren och ansvarig för materialet för så fort man är 

otydligt börjar ens rykte påverkas negativt. Brytting (2005) är inne på samma spår och 

anser att konsumenter har rätt att få reklam som respekterar den personliga integriteten 

och underlättar dennes fria val. Han ser dold reklam som en typ av manipulation och 

menar därför att metoden inte är etiskt försvarbar. En diskussion kan därför föras kring 

hur dessa dolda reklambudskap inkräktar på vår personliga sfär när reklamen sprids i de 

sociala medierna utan att konsumenten vet om det. 
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4.4 Etiska synpunkter 
Hising förklarar att det ofta kan vara effektivt med reklam som inte vid första anblicken 

framgår vara reklam, dock anser hon att detta kan ses som fult spel. Engvall anser att 

reklam som anpassas för att likna Internets formspråk är helt naturligt och egentligen 

inget felaktigt. Han ser till exempel inget konstigt med att Nike producerar en 

YouTubevideo som utformas för att lätt spridas, så länge avsändaren i slutet är tydlig. 

På samma sätt ser inte Hakeberg någon större anledning till att akta sig för det 

formspråk Internet för med sig. Han säger att de som byrå gärna designar reklam så det 

passar digitala plattformar. Han betonar att det inte är en fråga om att dölja reklamen 

utan snarare att göra den enkel att sprida. Varken Engvall eller Hakeberg ser någon 

anledning till att inte ha en tydlig avsändare i en film som har som avsikt att bli viral. Är 

inte avsändaren tydlig nog finns risken att målgruppen istället känner sig lurad hävdar 

Hakeberg. Detta går att sätta i relation till teorierna Kaikati och Kaikati (2004) påvisar 

om att en reklamkampanj kan få negativa följder om konsumenterna känner sig 

utnyttjade och lurade. Samtidigt förstår Hakeberg att man kan vilja släppa en teaser, 

men ser ingen anledning till att göra det utan att vara ärlig och tala om vem som står 

bakom reklamen. Engvall poängterar återigen att det är ett grundläggande fel att inte ha 

med sändaren bakom ett reklambudskap. Även han påpekar att man kan skapa effekten 

utan att undanhålla information om vem det är som säger det. Så länge den 

varumärkesbyggande reklamen är ärlig ser Hakeberg inget fel med den här typen av 

reklammetod. Han förklarar vidare att han inte ser någon skillnad på dold viral reklam 

som försöker sälja en produkt och dold viral reklam som ska stärka ett varumärke, då 

det i slutändan ändå handlar om att sälja något. Han förtydligar att varumärkesbyggande 

dold reklam där företag köper upp bloggar eller blogginlägg inte är något som håller i 

längden, den här typen av dold reklam kommer tillslut uppdagas då Internet har medfört 

någon sorts ärlighet och sanning. Även Engvall berör ovanstående och talar om en 

självsanerande effekt som uppstår på sociala nätverk i och med att mottagaren aktivt 

deltar och utvärderar det som sägs. På samma spår hävdar Hakeberg att:  
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”Försöker du luras kommer sanningen alltid upp, även om det kan dröja ett år eller 

mer.” 

 

Engvall understryker tydligt att väljer man ett sätt som har en risk att hamna i vad han 

kallar för gråzonen så ska du som reklamproducent vara 100 procent säker på det du 

gör. Tänker du inte på konsekvenserna och sköter det på rätt sätt, så är du inte en 

marknadsförare värd sitt namn påpekar Engvall. Samtidigt framhäver han dock att det är 

genom att tänja på gränserna som man även upptäcker dem. De som sysslar med den 

här typen av reklam är, enligt honom, också väl medvetna om att det likaväl kan bli ett 

effektivt som förödande slutresultat. Han ser det som ett spel som han personligen 

aldrig skulle förespråka och återigen poängterar att det inte är värt risken att hamna på 

fel sida som företaget aldrig kommer ifrån.  

 

Det går att diskutera huruvida dessa oetiska beslut har med viljan att vara i framkant 

bland de kreativa byråerna och vinna priser att göra. Hising påpekar bland annat att 

många byråer i dagens reklambransch ofta strävar mer efter att vinna fina priser än att 

nå ut med en reklam som verkligen ser till kundens behov. Det bör därför reflekteras 

kring huruvida den här tävlingsinstinkten kan påverka det etiskt felaktiga beslutet hos 

en byrå i hopp om att sticka ut i konkurrensen. Det som Hising ovan betonar kan 

kopplas till teorier från Chonko (1995) som nämner att reklamproducenter ofta har en 

enorm press och stora påtryckningar på sig att skapa reklam som är slagkraftig och 

övertygande. Han understryker att det är just denna press som kan leda till att 

vilseledande reklammetoder används.  

 

4.4.1 Ansvar 

Eftersom den virala effekten bygger på att allmänheten uppskattar materialet och sprider 

det vidare kan det diskuteras huruvida stort ansvar reklambyrån egentligen har. Hising 

anser att varje individ borde ta eget ansvar och stå för sitt agerande på Internet. Hon 

betonar dessutom att en individ automatiskt har ett ansvar över innehållet i till exempel 

en video om de sprider de till sina vänner. Dock poängterar hon: 
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“För vuxna kanske det är en självklarhet men för alla ungdomar som befinner sig på 

nätet och framförallt i sociala medier så är detta kanske svårare att förstå eller att de 

inte tänker på konsekvenserna.” 

På samma sätt menar Bergström (2009) att dagens unga generation är okritisk till 

reklam så länge den är underhållande. Hising betonar dessutom att det är viktigt för 

ungdomar att tänka på säkerhet och integritet. Engvall är inne på samma spår när han 

säger att man måste vara mycket försiktig med hur man som privatperson framträder på 

Internet. Han betonar att om fel information kommer ut på Internet kan det skada ett 

företag på samma sätt som en individ kan ta skada av en osmickrande eller missvisande 

bild upplagd på Facebook.  

 

4.5 Virala reklamens framtid 
Hakeberg menar att behovet av att kommunicera aldrig kommer försvinna. Han säger 

däremot att det ständigt kommer förändras i vilka kanaler kommunikationen sker 

igenom och på så sätt hävdar han att det virala fenomenet inte heller kommer försvinna. 

Hising bedömer att den virala reklamen kommer växa sig starkare från hur den ser ut 

idag och poängterar att kunden kommer vara ännu mer delaktig i 

varumärkesutvecklingen. Vi har idag en vilja att tycka till, påverka och ha en egen åsikt 

om allt och alla, så kommer det alltid vara, menar Hising. Hon säger också att företagen 

dessutom kommer ställas inför större krav och därmed behöva ta större ansvar gällande 

de etiska aspekterna rent allmänt. Hakeberg framhäver att reklamproducenter framöver 

förhoppningsvis kommer tänka mer på kvalité än att leta efter nya genvägar för 

reklamen. Han menar att företagen i större grad kommer bjuda in konsumenterna och 

därmed lägga fokus på en mer målinriktad reklam där fokus snarare ligger på att nå en 

konkret målgrupp än att nå en bred spridning. Även Engvall är inne på att vi mer och 

mer går mot en målgruppsinriktad reklam. Ovanstående går också att sätta i relation till 

Hvitfelt och Nygrens (2008) teorier om att utvecklingen som sker med fler kanaler leder 

till ökad chans för en mer målgruppsriktad reklam. Engvall påvisar att vi redan idag har 
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börjat se exempel där konsumenterna får reklam riktat till sig som de verkligen vill ta 

del av. Han betonar vidare att det är bättre att skicka reklambudskapet till de som 

verkligen är intresserade. Vidare påpekar Hakeberg att:  

 

”Når vi ut till en mer konkret målgrupp behöver inte volymen ökas för att ändå vara 

lika effektiv.” 
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5. SLUTSATSER 
 

Vi kommer i detta sista kapitel presentera den slutsats som vi har kommit fram till 

utifrån vår studie av reklamproducenters syn på viral reklam. Här nedan kommer vi 

börja med att presentera de som vi kan se bland de tre tillfrågade respondenterna. Vi 

kommer därefter besvara våra två delsyften som ligger till grund för det empiriska och 

teoretiska materialet samt presentera slutsatsen av vår forskningsfråga. 

 

5.1 Tendenser från empirin 
Som vi nämnt i kapitel 2.5.1 Validitet och trovärdighet kommer vi utifrån vår empiri 

inte presenterna nedanstående slutsatser med syftet att generalisera svenska 

reklamproducenters syn. Vi kommer snarare presentera dessa med avsikten att påvisa 

framträdande mönster bland ett urval av svenska reklamproducenter. Vår analys har lett 

fram till följande punkter: 

 

• Den traditionella reklamen är inte helt borta utan snarare influerad och förändrad 

av de sociala medierna. Företag idag behöver en stark digital närvaro för att 

lyckas nå ut till konsumenterna. Den traditionella envägskommunikationen är 

därför inte lika aktuell längre utan företag söker istället en dialog med kunden. 

• Dagens sociala samhälle föder en kund som är aktiv och villig att själv leta upp 

den information som är mest intressant. Detta leder till ett nätverk av individer 

som har kraften att påverka företag och budskap genom kommentarer och kritik.  

• Den virala reklamen är mer en effekt som reklamproducenter försöker uppnå i 

alla projekt som skapas för digitala medier, än en särpräglad reklammetod.  

• Den virala reklamens popularitet beror till stor del på de ekonomiska fördelarna. 

En annan faktor är den enorma spridningsförmåga samt det faktum att kunder är 

mer villiga att lyssna på vänner och bekanta än företag.  

• Den som väljer att använda den virala reklamen som metod bör vara medveten 

om de risker som medföljer. En bakomliggande orsak är det faktum att 
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reklamskaparen till stor del ger mottagaren kontrollen av spridningen. Allt 

reklamskaparen publicerar på Internet måste därför vara noga genomtänkt för att 

undvika hård kritik och skepticism som i slutändan får negativa inverkningar på 

produkten eller varumärket. 

• Det finns en medvetenhet bakom risken att det kan skapas en negativ bild av 

varumärket i de fall där dold eller oetisk reklam uppdagas. Dessutom finns en 

vetskap om att mottagaren kan uppleva viral reklam som negativ om denne 

känner sig lurad eller påhoppad på grund av reklamens dolda utformning.   

• Det finns ingen anledning att dölja avsändaren i reklamen då samma effekt kan 

uppnås om man med ärlighet går ut och förklarar vilka som ligger bakom 

kampanjen. Dold viral reklam ses som en genväg för att nå snabba resultat och 

tränga igenom överflödet av information.  

• Inom den virala reklamen finns det gråzoner i och med den reklam som är 

utformad till att passa och smälta in på Internet. Den här typen av alternativ 

reklam ses inte som direkt dold reklam, utan snarare som ett smart och kreativt 

sätt att bryta igenom informationsöverflödet.  

• Den virala reklamen kommer bli mer målgruppsriktad där fokus snarare ligger 

på att nå en konkret målgrupp än att få en bred spridning. Kvalitén kommer vara 

mer värdefull än kvantiten. 
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5.2 Delsyfte 1 

 
”Att klargöra bakomliggande orsaker till användandet av viral reklam.” 

 
Vi kan i vår studie urskilja ett antal viktiga faktorer som ligger till grund för den virala 

reklamens popularitet. Till att börja med baseras den virala reklamen till stor del på en 

Word of Mouth-spriding som reklamproducenterna anser vara mycket effektiv för att 

motverka tendensen att det råder en reklamtrötthet bland dagens konsumenter. Det vill 

säga att konsumenterna har tröttnat på den uppsjö av reklambudskap som de utsätt för 

dagligen. Den virala reklamen ses med andra ord som ett nytt effektivt verktyg för att nå 

ut till konsumenterna. Ytterligare ett mönster som framkommit i studien är att den 

uppsjö av information som vi lever i idag skapar ett stort brus. För att kringgå bruset 

och på ett smidigt och snabbt sätt nå ut till konsumenterna fungerar den virala reklamen 

som en bra alternativ metod. Genom den här nya metoden försöker 

reklamproducenterna skapa en spridning som den traditionella reklamen i många fall 

inte kan konkurrera med. Dock ses dessa två metoder inte som några konkurrenter, 

tendenser visar istället att reklamproducenter i Sverige ofta använder den virala effekten 

som ett komplement till större kampanjer. Vidare visar studien att de ekonomiska 

faktorerna väger tungt inför valet av reklammetod. Det är oftast billigt eller rent av 

gratis att sprida en viral kampanj vilket företag ser mycket positivt på då vanlig reklam 

kan var dyr att sprida. Förutom en eventuell kostnad för att utveckla och publicera 

materialet sköts spridningen endast av användarnas entusiasm. Slutligen kan vi 

dessutom se tendenser som talar för att vi aktivt själva letar upp den information vi vill 

ta del av, sorterar bort det irrelevanta och sprider vidare relevant information till den 

budskapet passar. Detta innebär att mottagaren slipper onödig reklam och sändaren kan 

hitta en mer relevant målgrupp. 
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5.3 Delsyfte 2 
 

”Att tydliggöra reklamproducenternas syn på dold viral reklam.”  

 
Utifrån vår analys har vi kunnat urskilja att den dolda reklamen är något 

reklamproducenterna i allmänhet inte förespråkar. De är nämligen medvetna om att den 

dolda reklam för med sig dåliga kundrelationer, skadar samarbeten med företag och 

föder misstro för reklamen. Det har dock visat sig finnas undantag där det är svårare att 

avgöra huruvida det är rätt eller fel. Dessa mindre självklara fall uppstår bland annat när 

det handlar om att stärka varumärken där det endast förs ett samtal om produkten och 

där det i första hand inte är ett självklart försök till att sälja något. Vidare kan vi även se 

tendenser som påvisar att det finns en viss skillnad på hur stora och små byråer ställer 

sig inför användandet av dold viral reklam. Etablerade byråer har i bredare utsträckning 

kontakter och bättre ekonomiska resurser för att synas genom de traditionella medierna. 

Tendenserna visar också att de medvetet avstår helt från att på något sätt dölja 

avsändaren i den virala reklamen när de jobbar med större kunder. Detta beror främst på 

att större företag har mer komplicerade regler och för många komponenter att ta hänsyn 

till. Vidare har vi även märkt en tendens att mindre byråer ofta inte har dessa 

ekonomiska möjligheter och kan därför ha större nytta av att med alternativa metoder 

åstadkomma en stor spridning. Dock är både stora och små byråer fortfarande medvetna 

om riskerna med att dölja, ljuga eller luras. Slutligen har vi även märkt en tendens till 

att reklamproducenterna inte ser någon anledning att dölja en avsändare i ett viralt 

budskap då samma effekt går att uppnå med ärlighet och öppenhet. Det finns med andra 

ord ingen anledning att försöka lura sig till kunder med dolda medel då risken finns att 

effekten som uppstår efteråt blir negativ.  
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5.4 Forskningsfråga 

 
”Hur förhåller sig svenska reklamproducenter till viral reklam, och då i synnerhet till 

de etiska aspekterna där reklamen uppfattas vara dold?” 

 
Vi kan utifrån ovan nämnda teorier och empirisk data se tendenser som tyder på att den 

virala reklamen är svårdefinierad men använd då man eftersträvar att få en bred 

exponentiell spridning. Dagens virala reklam har visat sig vara en metod som ses ha fler 

möjligheter än den traditionella. Tendenser visar dock att urvalet av reklamproducenter 

ser den virala reklamen som ett komplement till den traditionella reklamen som 

fortfarande är den vanligast använda.  

 

Den virala effekten ses som väldigt enkel att uppnå, problemet ligger snarare i att uppnå 

den virala spridningen utan att missbruka de etiska förhållningsreglerna. Anledningarna 

till att reklamskaparen fattar oetiska beslut kan vara många men det är troligt att en 

bakomliggande orsak är pressen från konkurrensen i reklambranschen.  

 

Vi har kunnat urskilja åsikter som visar att den reklam där avsändaren är dold eller 

otydlig ses som oetisk oavsett utformning. Däremot ses inga problem med att utforma 

den virala reklamen med avsikten att generera spridning så länge avsändaren är tydlig. 

 
Förutom ovanstående har vi även kunnat urskilja att det egentligen inte finns något 

negativt med att reklamen sprids över Internet på de sociala medierna, så länge den är 

korrekt utformad med en tydlig avsändare. Det ska framgå att budskapet är reklam så att 

konsumenterna enkelt får möjligheten att granska och kritiskt tycka till om reklamen. 

Dessutom ser vi inga tendenser till att den dolda virala reklamen skulle fungera i 

längden. Vi känner snarare tvärtom, att Internet föder en öppenhet och därmed en 

sanning då allmänheten får möjligheten att kritisera reklamen. 
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Vi uppfattar slutligen den dolda virala reklamen som en ganska sällsynt reklammetod i 

Sverige idag, men ser tendenser till att den virala reklamen med dess effekt är mer 

utbredd och använd. 

 

5.5 Vidare forskning 
Det har under forskningens gång uppkommit ett antal aspekter som skulle kunna vara 

intressant att forska vidare om. Det finns också de aspekter av viral reklam som vi 

upptäckt men helt uteslutit för att hålla oss inom ramarna för vårt forskningsområde. 

Nedanstående punkter är således förslag på vidare forskning: 

 

• En första intressant infallsvinkel att studera vidare är den etiska svårdefinierade 

gråzon där reklamen inte bryter mot reglerna men mottagaren påverkas negativt. 

• En andra infallsvinkel som kan vara intressant att studera är hur konsumenten 

ser på att reklamen blir för integrerad i dennes sociala liv. 

• Slutligen anser vi att det skulle vara intressant att undersöka mottagarens syn på 

reklamtrötthet när det gäller viral reklam. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Bakgrund 
- presentation av person 
- presentation av företaget 
 
Dagens reklamklimat 
- förändringar av reklamklimatet 
- reklamens syfte idag 
- reklamskaparens roll 
   
Viral reklam 
- definition  
- användandet av viral reklam 
- risker och fördelar 
- regler och förhållningssätt 
- mottagaren som spridare 
- kanaler för reklamen 
 
Dold viral reklam 
- användandet av dold viral reklam 
- gränsen för tydlig avsändare 
- risker och fördelar 
- regler och förhållningssätt 
- mottagaren som spridare 
- omedveten spridning 
- kanaler för reklamen 
 
Framtidens reklam 
- reklambranschens framtid 
- virala reklamens framtid 
 


