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1. INLEDNING 
 
 
 
1.1 INTRODUKTION  
’Just do it’, ’I’m lovin’ it’ eller ’Gott gotti gott gott’ är tre exempel på utmärkande reklamslo-

gans. Tänker människor på reklam ser de eventuellt en plansch eller en reklamfilm framför sig. 

En bild på en aktivitet av något slag, tillsammans med en stor logotype och en inarbetad slogan. 

Företag vill skapa igenkänning och motsvara förväntningar. Reklam behöver nödvändigtvis inte 

se ut på det sättet. (Korpus, 2009) 

 

“Reklam är en betald presentation i ett medium för att främja försäljning eller öka kunskapen 

om ett företags produkter eller tjänster.” (Falkheimer, 2001, s.76) Reklam handlar om kommu-

nikation, ett budskap som ska sändas ut genom en kanal och slutligen nå sin konsument. Kom-

munikation har ofta skildrats likt Shannon & Weavers kommunikationsmodell vilken framhä-

ver den enkla och linjära relationen mellan sändare och mottagare, en envägskommunikation. 

(Fiske, 1997) Sett till organisationers kommunikation baserat på marknaden idag finner vi att 

traditionell marknadskommunikation utgörs av tre huvudfrågor; Vilka vill vi nå? Vad vill vi 

säga till dem? Hur ska vi säga det? Detta antagande bygger fortfarande på att marknadskom-

munikation förutsätts att verka likt envägskommunikation, att det finns en tydlig avsändare 

samt att man definierar en mottagande målgrupp. (Dahlén, Lange, 2009) 

 

“Marknadskommunikationens viktigaste uppgift är att få kunderna över tröskeln, från att vara 

medvetna eller intresserade av produkten - till att faktiskt prova på den” (Dahlén, Lange, 2009, 

s.93) Marknadskommunikation är i stor utsträckning olika sorters reklambudskap. Reklamens 

direkta översättning från latin är “på nytt ropa högt”, vilket Marie Grusell skriver i sin avhand-

ling Reklam – en objuden gäst? Allmänhetens uppfattningar om reklam i morgonpress och tv 

vara en god beskrivning av reklam. Det är en sammansättning av “re” som betyder “på nytt” 

och “clamare” som betyder “ropa högt”. (Grusell, 2008, s.21) 

 

Synen på reklamens funktion genomgick en förändring under 80-talet. Innan förändringen såg 

företagen konsumenterna mer eller mindre som motståndare som skulle övertalas till att köpa 

företagets produkter eller tjänster. Förändringen kom efter introducerandet av fler aktörer inom 

branscherna, det fanns ofta mindre skillnader mellan produkter och företag började istället 
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marknadsföra sitt särskiljande varumärke. Företagen började inse värdet av att värna om en god 

kundrelation, vilket är av vikt både inom reklam och PR. Skapandet och bevarandet av relat-

ioner mellan företag och deras konsumenter sker idag även interaktivt. En del av den interak-

tiva utvecklingen är framväxten av sociala medier som introducerat en mer öppen dialog intres-

senterna emellan. (Falkheimer, Heide, 2007) I dagens konvergerande medieklimat kan det vara 

svårt att urskilja reklam och PR då de tekniska förutsättningarna gjort att gränserna har suddats 

ut. (Falkheimer, Heide, 2007) PR förklaras hjälpa organisationer att hålla en god relation med 

allmänheten. (Grunig et al, 2002) 

 

1.1.2 FORSKNINGSPROBLEM 

I introduktionen konstateras en förändring av medielandskapet och hur förutsättningarna för re-

klamskapande har reformerats i och med den tekniska utvecklingen. Vårt forskningsproblem 

grundar sig i Sveriges annonsörer & Novums formulering ”Reklam är en kommersiell spegel-

bild av det samhälle vi lever i och det finns förstås flera förklaringar till varför så många fler är 

negativt inställda till reklam i dag, jämfört med dem som har en positiv inställning.” (Sveriges 

annonsörer & Novus, 2012) Problemet vilar i dagens samhällsdebatt, huruvida vi människor är 

negativa till reklam och varför. Vi väljer att angripa problemet genom att gå direkt till källan, 

reklammakarna. Uppsatsen syftar därför till att besvara detta samhällsvetenskapliga forsk-

ningsproblem genom ett empiriskt angreppssätt. 

 

1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för de idéer, föreställningar och normer som format 

underlaget för vår empiriska undersökning. Vår ambition ämnar beskriva reklammakarnas syn 

på reklam idag och vilka val som påverkat våra valda kampanjers utformande. Syftet ska besva-

ras med hjälp av frågeställningen, vilka strategiska val ligger bakom skapandet av reklam i vårt 

konvergerande mediesamhälle? 

 

1.3  AVGRÄNSNING 
Vår studie är avgränsad till att studera fyra aktuella reklamkampanjer som genomförts under 

2013, dessa kommer representera uppsatsens bild av reklamskapandet idag. På grund av den 

angivna tidsramen anser vi att urvalet reklamkampanjer är tillräckligt. Datainsamlingen är 

grunden för vår empiri och utgörs av kvalitativa intervjuer och respondenterna är avgränsade 

till 15 personer. (Se fullständig lista under 3.2.1 Respondenter.) Detta fyller kvoten om vad som 
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anses vara mättande i förhållande till uppsatsens syfte och omfång. Avgränsningen är gjord för 

att undersöka utförandet och trots vårt val att inte studera mottagandet kommer vi dra parallel-

ler till allmänhetens uppfattning om reklam. De valda reklamkampanjerna och respondenterna 

kommer att representera en objektiv ställning av reklambranschen idag. För att kunna uppfylla 

vårt syfte om att skapa förståelse för de idéer, föreställningar och normer som format underla-

get för vår empiriska undersökning, kommer samma utgångspunkter gälla för empiri och teori. 

Det teoretiska avsnittet är tematiskt upplagt och avgränsas under rubrikerna, syfte och kund-

nytta, medier och viral spridning samt etik och lagar. Denna avgränsning är gjord för att repre-

sentera den teoretiskt strategiska bild om reklamens utförande.  

 

1.4  DISPOSITION 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel och inleds med ett klargörande bakgrundsavsnitt där läsaren 

leds in på ämnet, vårt forskningsproblem och vilken frågeställning vi ämnar besvara. Det andra 

kapitlet utgörs av en ämnesbakgrund där vi även redogör kort om våra valda reklamkampanjer. 

Vidare förklaras metodvalet och en presentation och motivering av materialet förs. Sedan följer 

ett kapitel gällande teori och tidigare forskning, vilket är tematiskt upplagt efter de tre avsnit-

ten, syfte och kundnytta, medier och viral spridning samt etik och lagar. Detta för oss vidare till 

empirin vilken utgörs av personliga intervjuer som material. Empirins disposition är gjord base-

rad på vår tematiska uppställning och faller under rubrikerna, genomförande och strategi, viral 

spridning på sociala medier samt vilseledande reklam. Avsnitten under varje rubrik har lika 

uppställning och kampanjerna presenteras i den ordning de redogörs för bakgrunden. Varje 

stycke avslutas med ett övrigt utlåtande från de personer som inte berör reklamkampanjerna. En 

koppling mellan intervjuerna och den teoretiska bakgrunden kommer ständigt tas i beaktan och 

en diskussion och analys förs. Avslutningsvis kommer en slutsats att konstateras, en samman-

fattning kommer redogöras och ytterligare följer även studiekritik och förslag på vidare forsk-

ning. 
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2. BAKGRUND 

 
 

2.1 ÄMNESINTRODUKTION 
Vårt intresse för reklam har sedan länge följt med oss. Tidigt i uppsatsprocessen fick vi tag på 

Raoul Gallis avhandling Varumärkenas fält, Produktion av erkännande i Stockholms reklam-

värld, vilken har legat till grund för vårt synsätt rörande reklamskapande. Inledningen konstate-

rar att den tekniska utvecklingen och sociala mediers intåg har förändrat medielandskapet. Re-

klam är ur ett medievetenskapligt synsätt relativt outforskat, vilket också bidrog till intresset av 

ämnesvalet. När vi började forska i vad som påverkar reklamen och dess utformning möttes vi 

av allmänhetens generellt negativa bild av reklam. Trots att statistik visar att endast 18 % av 

svenskarna tycker allmänt gott om reklam, så förlitar sig många företag på den virala sprid-

ningens kraft. (Sveriges annonsörer & Novus, 2012) Vi valde därför att angripa vårt forsk-

ningsproblem genom att kombinera dagens samhällsdebatt med en informantundersökning. 

Detta resulterade i en kvalitativ djupdykning av reklambranschen med fokus på fyra slump-

mässigt valda reklamkampanjer.  

 

Likt vårt forskningsproblem beskriver kan reklam formuleras likt Sveriges annonsörer & 

Novus, ”Reklam är en kommersiell spegelbild av det samhälle vi lever i…” samt av Galli som 

skriver ”Reklam speglar inte samhället. Reklam ”speglar” den värld som skapar den, dvs. re-

klamvärlden.” (Galli, 2012) Gallis etnografiska studie är genomförd år 2003 vilket är ett år in-

nan Facebook lanserades och innan sociala mediers intåg. Utgångspunkten till denna uppsats 

har varit att reklambranschens förutsättningar har förändrats. Förutsatt att förhållandena änd-

rats, hur gör då företag för att nå ut? Ett problem som vi väljer att angripa med hjälp av vad 

Hedman et al. skriver i artikeln Medieutveckling, ett forskningsområde med många ingångar, 

”Det enda sättet att studera medieutvecklingen på är att undersöka vad som händer idag och dra 

ut konsekvenser av de olika tendenser som framträder i dagens medievärld.” (Hedman. et al, 

2005. s.26) 
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2.2 REKLAMKAMPANJER  
Nedan listar vi samtliga reklamkampanjer som ligger till grund för vår empiriska undersökning 

och klargör bakomliggande fakta.  

 

2.2.1 MISS SKINNY, ORGANISATION: FRISK & FRI, REKLAMBYRÅ: SHOUT ADVERTISING 

Frisk & Fri genomförde under 2013 kampanj som gick under namnet Miss skinny vars syfte var 

att skapa debatt gällande kropps- och vikt hets/ätstörningar. De valde att skicka ut information 

via sociala medier gällande deras påstådda webbshop för kvinnor med klädstorlek ”size zero”, 

svensk storlek 32. (Miss skinny, 2013 [2013-10-30]) Kritiken mot kampanjen blev ett faktum 

och efter avslöjandet av kampanjens syfte och uppdragsgivare fortsatte debatten att växa. Med 

den retoriskt provokativa rubriken do you fit in? upprörde Frisk & Fri tusentals människor runt 

om i Sverige, unga och gamla, kvinnor likaså män. Dessutom statuerade kampanjen slogans som 

vi säger hejdå till normalt och välkomnar ett smalare ideal. En påhittad webbshop skapades och 

ett lanseringsdatum bestämdes, men det hela var ett sätt för Frisk & Fri att få ut sitt budskap gäl-

lande vikt- och ätstörningar. Resumé kritiserade kampanjen i artikeln med rubriken Miss Skinny 

offrade hela sin målgrupp på uppmärksamhetens altare. Lisa Magnusson som arbetar som fri-

lansjournalist och krönikör skrev i artikeln att kampanjen inte uppfyllt sitt syfte, eftersom bud-

skapet gick förlorat för många av mottagarna. Detta var ett problem som medarbetarna i organi-

sationen var medvetna om, att webbshopen med dess “size zero-kläder” faktiskt skulle tilltala 

vissa personer. Kihlander menade däremot att det provocerande i kampanjen framför allt var 

ledorden “do you fit in?” vilket väckte liv i debatten kring vikthetsen snarare än att fokusera på 

de faktiska plaggen. Magnusson fortsatte och skrev, “Reklambranschen är verkligen att räkna 

som en fjärde statsmakt, sådant oerhört inflytande har den över människors liv. Det är hög tid att 

den inser det och slutar gratulera kampanjer enbart därför att de genererat något så diffust som 

‘uppmärksamhet’”. (Magnusson, Resumé 2013-09-26, [2013-12-11]) 

 

2.2.2 DILL-RESTAURANG, FÖRETAG: LIDL, REKLAMBYRÅ: INGO 

Lidl genomförde under september 2013 en kampanj i form ett öppnande av en restaurang som 

gick under namnet DILL (om slängda bokstäver av Lidl). Restaurangen höll öppet under en tre 

veckors period och dess syfte avslöjades inte. Med ledorden ”Bra mat behöver inte kosta mer” 

öppnade de med hjälp av stjärnkocken, Michael Wignall en lyxrestaurang vars meny baserades 

helt på Lidl:s sortiment. Den kritikerrosade restaurangen var fullbokad under hela perioden och 

stängdes därefter ned. Först efteråt uppdagades det att hela spektaklet var en PR-kupp av daglig-
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varuhandelsjätten Lidl. (Lidl, restaurang dill, 2013 [2013-11-02]) Bland annat rättade människor 

Aftonbladet när de gick ut med att det var en bluff, personer menade att det inte alls var en bluff, 

”det fanns ju en restaurang på riktigt”. (Karlsson, Aftonbladet, 2013-09-29 [2013-10-27]) Perso-

ner som Paul Rong, Jonas Cramby och Pontus Frihiof kritiserade ”bluffen” men kommentarerna 

till inläggen var till Lidl:s fördel. Cramby beskriver restaurangupplevelsen som ”en slags char-

terversion av fine dining […] i ordens absolut bästa bemärkelse” för att två dagar senare (efter 

avslöjandet) förkasta Dill som ett ”smutsigt reklamjippo”. (Cramby, Metro, 2013-09-30 [2013-

11-04]) 

2.2.3 KLAUS-HEIDI, FÖRETAG: LUFTHANSA, REKLAMBYRÅ: DDB 

Lufthansa genomförde under hösten 2013 en kampanj med namnet Klaus-Heidi, kampanjen 

lanserades den 11 oktober och vinnaren korades den 14 december. Syfte var att ”ta tempen på 

svenskarnas kärlek till Berlin” (News Cision, Lufthansa, 2013-10-31, [2013-11-20]) genom att 

få människor att byta namn till Klaus-Heidi och därigenom vara med i utlottningen om ett år i 

Berlin med bland annat bostad och resor betalda. (Klaus-Heidi, 2013 [2013-11-01]) 42 personer 

bytte namn i hopp om att vinna det åtråvärda priset. (Thorell, Rågsjö, Resumé, 2013-12-04 

[2013-12-20]) Reklamkampanjen hyllades till skyarna som en “raket i sociala medier” och dess 

virala spridning har enligt artikeln fått stor effekt. (Thorell Rågsjö, Resumé, 2013-10-17 [2013-

12-14])  

 

2.2.4 MARABOU BLACK, FÖRETAG: MARABOU, REKLAMBYRÅ: FORSMAN & BODENFORS  

Under mars 2013 höll Marabou i en kampanj för nylanseringen av deras chokladsort Black. 

Kampanjen gick ut på att Tommy Nilsson påstods byta efternamn till Black, vilket tidigt 

omdiskuterades vara en PR-kupp. Syftet med kampanjen var oklart fram tills Tommy Nilsson 

själv gick ut i en video, som spreds viralt, hur detta inte stämde, utan att Marabou endast skulle 

släppa en ny chokladsort. (Thambert, Resumé, 2013-03-19, [2013-11-05]) Vi fann bland annat 

en artikel i Dagens media där kampanjen kallas en PR-bluff (André, Dagens media, 2013-06-10 

[2013-12-14]) medan Resumé refererar till kampanjen som en PR-succé. (Thorell Rågsjö, Re-

sumé, 2013-03-19 [2013-12-13]) 
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3. METOD 
 

 

3.1 KVALITATIV FORSKNINGSMETOD 
Vår uppsats är baserad på en kvalitativ forskningsmetod där empirin står i fokus, eftersom ett 

kvalitativt angreppssätt lämpar sig bäst när syftet är att få fram egenskaper och framträdande 

drag som förekommer hos ett fenomen. (Repstad, 2007) Den kvalitativa forskningsmetoden 

syftar till en informantundersökning då metoden avser att visa hur verkligheten ser ut ur re-

klammakarnas perspektiv. (Esaiasson et al, 2012) Vår empiri utgörs av personliga samtalsinter-

vjuer vilka består av respondenter som är väl representativa för att besvara vårt forskningspro-

blem utifrån vårt syfte. Användningsområdet är att undersöka hur reklammakare själva uppfat-

tar sitt arbete och sin bransch, vilket ska besvara vårt syfte att skapa förståelse för reklamma-

karnas bild av varför våra valda reklamkampanjer ser ut som de gör.  
 

Våra intervjuer har varit personliga, anpassade till respondenten och semistrukturerade i den 

mån det har varit möjligt. Vi höll en öppen dialog där respondenterna uppmuntrades till egna 

initiativ. För att möjliggöra ett trovärdigt material så formulerade vi intervjufrågorna så att våra 

egna antaganden och intentioner inte blev självuppfyllande, utan en neutral inställning till vår 

forskaruppgift hölls. En av förutsättningarna för att kunna genomföra en bra intervju med rele-

vanta frågor är att man besitter goda förkunskaper inom det valda ämnet. Den sakenliga förkun-

skapen fick vi genom att sätta oss in i relevant dokumentation om våra valda kampanjer, följa 

branschens egna mediekanaler samt läsa dithörande litteratur. Detta är av relevans, dels för att 

kunna hålla konstruktiva samtal med våra respondenter dels för våra egna analyseringsmöjlig-

heter. (Ekström, Larsson, 2010) 

 

3.1.1 OPERATIONALISERING 

Teori och den tidigare forskningstematiseringen speglar även empirins uppställning. Vår tema-

tisering är gjort för att besvara syfte såväl forskningsproblem och ligger som grund för våra 

kvalitativa intervjuer. Våra undersökningsteman, syfte och kundnytta, medier och viral sprid-

ning samt etik och lagar. Samtliga teman speglar vår frågeställning om vilka strategiska val 

som ligger bakom skapandet av reklam i vårt konvergerande mediesamhälle. Underlag för vårt 

första tema, syfte och kundnytta grundar sig mest i föreställningarna om reklamens syfte vilket 

främst baseras på Dahlén och Langes uppfattningar om hur reklamens utformning ska spegla 

målgruppen. Denna syn kompletteras med Marie Grusells avhandling, Reklam – en objuden 
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gäst? Allmänhetens uppfattningar om reklam i morgonpress och tv. Kopplat till detta tema har 

vi även valt att inkludera Henry Jenkins teori om deltagarkultur och aktiva medieskapare.  

 

Vårt andra tema, medier och viral spridning baseras bland annat på Dahlén och Langes uppfatt-

ning om medieval och Grusells formuleringar om hur den traditionella mediesynen har föränd-

rats och medieanvändningen skiftat. För att få en djupare förståelse för sociala medier och viral 

spridning väljer vi att reda ut begreppen med hjälp av Berger och Milkmans verk, What makes 

online content viral? samt trendmanagern på företaget Youtube, Kevin Allocas uppfattningar 

gällande viral spridning. Underlaget för vårt tredje tema, etik och lagar baseras på den svenska 

marknadsföringslagen samt ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation. 

 

 

3.2 URVAL 
Uppsatsens undersökning bygger på fyra aktuella reklamkampanjer från år 2013.  

 

• Miss Skinny, Organisation: Frisk & Fri, reklambyrå: Shout advertising AB 

• Dill-restaurang, Företag: Lidl, reklambyrå: Ingo 

• Klaus-Heidi, Företag: Lufthansa, reklambyrå: DDB 

• Marabou Black, Företag: Marabou, reklambyrå: Forsman & Bodenfors  

 

För att få en opartisk betraktelse består även vårt urval av personer som på något sätt är aktiva 

inom reklambranschen, dessa faller under rubrikerna: övriga reklammakare samt självregle-

rande organ (Se schema under 3.3 validitet och reliabilitet). Se även fullständig lista av våra re-

spondenter under 3.2.1 Respondenter, information om respektive företag, reklambyrå och kam-

panj finner man under bilagor. 
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3.2.1 RESPONDENTER 

Nedan har vi listat samtliga respondenter i alfabetisk ordning efter företag. Namn, organisat-

ion/företag, yrke/roll samt datum för intervjun presenteras.  

Namn Företag/ organisation Yrke/roll Datum för intervjun 

Jimmy Forsman Babblish AB Copywriter 2013-12-12 

Daniel Vaccino DDB  Copywriter 2013-11-21 

David Lundgren Forsman & Bodenfors Copywriter 2013-11-21 

Leo Magnusson Forsman & Bodenfors Copywriter 2013-11-21 

Hanna Kihlander Frisk & Fri Pressansvarig 2013-11-15 

Thomas Weigle Ingo Head of planning 2013-11-29 

Karin Berg Lidl Ansvarig för sociala 

och digitala medier 

2013-11-15 

Caroline Forshéll Lidl Kommunikationschef 2013-11-28 

Magnus Engwall Lufthansa Marketing specialist 2013-12-16 

 

Mats Rönne Plannerfed Marknadsförare och 

varumärkesutvecklare 

2013-12-05 

Shirin Hirmand Prime Projektledare inom 

public affairs och 

digital specialist 

2013-12-12 

Pontus Carresten Shout advertasing AB Copywriter 2013-11-29 

Kalle Österberg Shout advertasing AB Art director 2013-11-29 

Anders Ericson Sveriges annonsörer VD 2013-12-05 

Elisabeth Trotzig Reklamombudsmannen Reklamombudsman 2013-12-13 
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3.2.2 GENOMFÖRANDE 

Efter att våra reklamkampanjer slumpmässigt blev valda baserat på deras virala spridning, på-

började arbetet med att kontakta respektive företag och reklambyrå. Genom mail till utvalda re-

spondenter till varje företag fick vi genomslående svarsfrekvens. Vi fick snabbt positivt gensvar 

från samtliga respondenter, vilket underlättade vårt arbete avsevärt. Under arbetets gång har en 

dialog förts parterna emellan och antalet intervjurespondenter har i takt med arbetet växt. Vi 

fick råd från respondenter huruvida vi skulle gå tillväga för att få en så bred bild som möjligt av 

reklambranschen. Därav kontaktades t.ex. Anders Ericson, Sveriges annonsörer och Elisabeth 

Trotzig, reklamombudsman. Detta blev som ett naturligt komplement för skapa den triangule-

ring som vår uppsatsvaliditet saknade. Kopplat till uppsatsens trovärdighet valde vi även att in-

kludera andra reklammakares föreställning om reklam, detta för att undvika en allt för partisk 

syn. Vi utgick ifrån vår valda tematisering och ställde öppna frågor kopplat till våra olika teman 

(se bilaga 1: intervjuguide.) Fokus låg vid att generera data som gav inblick i våra valda re-

spondenters erfarenheter för att stärka uppsatsens trovärdighet. (Repstad, 2007) Primärt besökte 

vi våra respondenter för att kunna hålla personliga intervjuer, fanns inte den möjligheten hölls 

intervjuerna genom via IP-telefonitjänsten Skype. I fall inte heller detta var möjligt skickades 

svar på frågorna in via mail (se intervjuguide). Samtliga personliga intervjuer spelades in med 

våra telefoner, om det fanns möjlighet använde vi två telefoner per intervju för att minimera 

risken att inspelningen skulle gå förlorad.  

 

3.3 VALIDITET OCH RELIABILITET   
Att underbygga slutsatser med hjälp av empirisk data lägger stor vikt på metodens giltighet och 

tillförlitlighet. I vetenskapssammanhang talar man istället om validitet och reliabilitet vilket in-

nebär att argumenten är riktiga och bygger på det valda ämnet. Till skillnad från en kvantitativ 

studie där trovärdigheten ofta kan skattas i siffror använder vi oss istället av att insamla och be-

arbeta vår data på ett systematisk och hederligt sätt. Med hjälp av vårt systematiska tillväga-

gångssätt hoppas vi med goda skäl kunna studera och tolka verkligheten. 
 

Studien baseras, likt vår metod förklarar, på kvalitativa intervjuer. Dessa kommer genomföras 

med våra valda respondenter då deras idéer, erfarenheter och åsikter är värdefulla kopplat till 

studiens syfte; skapa förståelse för vilka val våra reklamkampanjer vilar på. Våra respondenter 

representerar två sidor, dels nyckelpersoner som varit i involverade från de uppdragsgivande 

företagen eller organisationerna. Den andra sidan representeras av personer som på något sätt är 
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aktiva inom reklambranschen för att få en så opartisk betraktelse som möjligt. På så sätt får vi 

en källtriangulering, som innebär att man får lyssna till flera personers uppfattning som samma 

företeelse. (Williamson, 2002) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenternas svar är giltiga som grund för en vetenskaplig studie, så länge frågorna är base-

rade på forskningsproblemet och intervjuerna är genomförda på ett korrekt sätt. Samtidigt är vi 

medvetna om att risken finns för att respondenternas roll i de berörda företagen kan innebära en 

vinklad och missvisad bild som kan påverka vårt empiriresultat. Ekström och Larsson menar 

dock att en intervjuundersökning ändå kan vara ett giltigt underlag utan att vara helt tillförlitligt 

och att det kan vara tillförlitligt utan att vara giltigt. (Ekström, Larsson, 2010) 
 

 

3.4 METODKRITIK 
Den främsta kritiken som riktas mot den kvalitativa intervjumetoden är att materialet blir väl-

digt individualiserat, att de personliga åsikterna inte kan sättas i ett större perspektiv. (Repstad, 

2007)	  Repstad tydliggör att intervjuer ofta kan kännas konstlade vilket också kan försvåra arbe-

tet i att få ut relevant information. Alla intervjuer är inspelade, vilket också kan bidra till den 

Våra fyra valda 
reklam-

kampanjer 

Uppdragsgivare 

Reklambyråer 
bakom kampanjen 

Övriga 
reklammakare 

Självreglerande 
organ 
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konstlade känslan. Vi ansåg dock inte att det störde intervjun utan att alla intervjuer kändes 

öppna och naturliga.  

 

Repstad fortsätter och beskriver problematiken kring om man inte får tag på de nyckelpersoner 

som krävs för att uppfylla studiens syfte. (Repstad, 2007) I vårt fall löstes detta genom att vari-

era tillvägagångsättet för de kvalitativa intervjuerna, vilket i några få fall resulterade i att un-

derlaget kom in skriftligt via mail. Detta möjliggjorde att vi inte gick miste om värdefull in-

formation kopplat till uppsatsens forskningsproblem och syfte. Däremot saknar vi uppgifter 

från Marabou, då vi först fått medgivande att en viss person skulle medverka men som ej kun-

nat genomföra sitt deltagande. Eftersom vårt syfte är att undersöka reklammakares syn på valda 

reklamkampanjer anser vi att validiteten inte påverkas på grund av detta.  	  

 

3.4.1 ETISKA ASPEKTER 

Gällande etiska aspekter kopplat till våra kvalitativa intervjuer har vi tagit följande fyra krav i 

åtanke som fått prägla vårt metodiska arbete. 

 

• Informationskravet påvisar den medvetna roll våra respondenter har gällande deras del-

tagande och uppsatsens syfte. Denna information delgav vi respondenterna vid första 

mailkontakt och samtliga har accepterat kraven.  

• Samtyckeskravet har vi även tagit i beaktan, då samtliga har fått dra sig ur projektet och 

ingen har behövt fullfölja sin medverkan i uppsatsen.  

• Konfidentialitetskravet avser den deltagandes roll och hur denna ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Vi har medgivande från samtliga parter att använda deras namn och 

yrke för att också styrka vår validitet och reliabilitet. 

• Nyttjandekravet sammanfattar de krav vi som forskare har att endast använda underlaget 

som vår empiriska undersökning visar i forskningsändamål. Till detta hör även person-

uppgifter och annan data som inte får lämnas ut utan deltagarens medgivande. (Her-

merén, 1996) 
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4. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
 

4.1 SYFTE OCH KUNDNYTTA 
Vårt första tema går under benämningen syfte och kundnytta vilket kommer förklara den teore-

tiska synen för vilket syfte reklam och PR har. För att få en djupare förståelse för reklam och 

hur den mottas inkluderas även aspekten gällande allmänhetens syn på reklam. 
 
4.1.1 SYFTE MED REKLAM OCH PR 

Falkheimer och Heide formulerar att “reklam är en betald presentation i ett medium för att 

främja försäljning eller öka kunskapen om ett företags produkter eller tjänster.” (Falkheimer, 

2001, s.76) De beskriver även i sin bok Strategisk Kommunikation att det förändrade mediekli-

matet medfört att intresset ökat för att marknadskommunicera varumärket snarare än produk-

terna. (Falkheimer Heide, 2007) Parallellt med detta finner vi Grusells antagande om att avsik-

ten med reklam är att få konsumenter att prova nya banor, med andra ord påverka dem in i en 

ny riktning. Grusell menar även att reklamen utvecklas allt eftersom nya kommunikationsfor-

mer skapas. Reklamens definition varierar forskare emellan, förespråkarna för reklam anser att 

det är en självklar del av marknadskommunikationen. (Grusell, 2008) 

 

I Excellent Public Relations and Effective Organizations (2002) beskriver Grunig et al. PR som 

en organisations strategi för att hålla en god relation med allmänheten. Denna bild av PR delas 

av Dahlén och Lange i Optimal Marknadskommunikation (2009) där de lyfter fram PR och 

menar att det för organisationer ibland är viktigare med PR än att enbart sälja sina produkter el-

ler tjänster. Falkheimer och Heide menar att reklam och PR har samma syfte, att påverka en 

viss grupp människor. De tillägger i sin bok Strategisk Kommunikation att PR ska syfta till att 

både skapa och vidmakthålla en god relation mellan organisationer och dess publik. För att 

vidmakthålla en god PR krävs även en ömsesidigt god relation mellan organisationen och all-

mänheten. (Falkheimer, Heide, 2007) 
 

Dahlén och Lange tar upp vikten av att ett företags marknadskommunikation ska utformas med 

hänsyn till målgruppen. Beroende på konsumenters inställning till en produkt bör reklamen an-

passas därefter. Om konsumenter sedan innan har en lojal inställning gentemot en produkt bör 

företaget öka produktens saliens (saliens innebär en stark koppling mellan produkt och varu-

märke), få människor att prova deras produkt eller använda sig av jämförande reklam. Om de 
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tänkta konsumenterna har en negativ inställning bör reklamen utformas efter en motbevisande 

taktik, syfta till att påverka utvärderingen av produktens attribut eller att företaget satsar på att 

ompositionera sin produkt. Detta angreppssätt kommer att tas i beaktan gällande empirin i av-

snittet diskussion och analys. Vidare finner vi aspekter gällande Dahlén och Langes kommuni-

kations mål som relevanta, då det handlar om att göra produkten lättillgänglig samt igenkänn-

bar. (Dahlén, Lange, 2009) 

 

 

4.1.2 KUNDNYTTA OCH ALLMÄNHETENS SYN 

Grusell menar att eftersom vi lever i ett så pass utpräglat konsumtionssamhälle är reklam en na-

turlig del av vår vardag. Människor konsumerar inte bara varor, utan även information, tjänster 

och intryck. Man identifierar sig utifrån materiella tillhörigheter. Reklam förmedlar inte bara 

information om vad som finns att köpa utan förser oss även med bilder av vad vi bör köpa för 

att förverkliga oss själva som individer. Många kritiserar reklamen för att göda konsumtions-

samhället. Grusell skriver att reklamen, med start från 60-talet, genomgått tre faser. 60-talet re-

presenterades av ett “positivt tvivel”, 1970-1985 befann sig i en “misstroendefas”, 1985 fram 

tills 2000 en fas av “positiv kluvenhet” och i början av 2000-talet fram tills idag talas det åter 

igen om en utpräglad reklamtrötthet. (Grusell, Unga om Reklam, 2012)  

 

”Welcome to convergence culture, where old and new media collide, where grassroots and cor-

porate media intersect, where the power of media producer and the power of the media consumer 

interact in unpredictable ways.” (Jenkins, 2006, s.259-260) Henry Jenkins introducerar en teori 

som bygger på att konsumenterna gått från att vara passiva mottagare till att bli aktiva deltagare i 

utbyte av information och nyhetsspridning. Ett tecken på en mer utpräglad konvergens mellan 

konsumenter och producenter är att användar-genererade webbplattformar blir allt vanligare. 

(Jenkins, 2008) För numera kan vem som helst sprida sina budskap genom sociala medier, ett fe-

nomen som Jenkins illustrerar genom konstatera att parterna users, comcumers och audience har 

sammansmält, procumer.(Jenkins et al, 2013) Konvergenskulturen har medfört att vi har ett nytt 

sätt att se på medieskapande. De aktiva medieskaparna är numera en av krafterna som driver 

mediemarknaden framåt och ständigt tvingar aktörerna att utvecklas i samma takt. (Hedman. et 

al, 2005)  

 

De aktiva medieskaparna finner vi på Sociala medier vilket förklaras vara en ”beteckning på 

platser på nätet där användarna levererar innehållet och kommunicerar med varandra.” 
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(Gripsrud, 2011, s.49) Sociala medier har möjliggjort att användarna själva kan välja ut vad 

som är intressant eller spännande och dela innehållet med andra personer i sina egna nätverk. 

Exempel på sociala medier är bloggar, Facebook, Instagram och Twitter som utan användarna 

skulle vara en innehållslösa plattformar. I Sverige besöker 44 % av befolkningen sociala medier 

dagligen. (Svenskarna och internet, 2013) Internet står numera för 26 % år 2011 av mediean-

vändningen och har de senaste åren utvecklats till en egen medieform utöver dagspress, radio 

och TV. (Radio och TV, Medieutveckling 2012)  

 

Mängden kommersiella budskap har dock ökat kraftigt på senare tid. Problemet ligger i det en-

skilda reklambudskapets chans att nå mottagaren. Den oöverskådliga mängden information lik-

nas ibland vid ett “mediebrus” och eftersom det läggs upp så mycket ny information hela tiden 

är det lätt att budskapet faller mellan stolarna. Målet med lyckad marknadskommunikation via 

sociala medier är att komma ut ur bruset och nå mottagaren. (Grusell, 2008) Denna reklam-

trötthet bekräftas av en studie från år 2012 som visar att endast 18 % av svenskarna har en all-

mänt positiv bild av reklam. Resultatet av en liknande studie från år 2005 visade att 44 % var 

övervägande positiva till reklam. (Sveriges annonsörer & Novus, 2012) Människor är generellt 

sätt mindre positivt inställda till direktreklam, till exempel via e-mail eller SMS, och mer posi-

tiva till reklam i press, exempelvis i en morgontidning. (Grusell, 2006) 

 

4.2 MEDIER OCH VIRAL SPRIDNING 
Vårt andra tema går under benämningen medier och viral spridning. En genomgång av medie-

val och hur mediefördelningen ser ut kommer att ges. Begreppet viral spridning kommer att 

förklaras för att ge en djupare förståelse. 

 
4.2.1 MEDIEVAL 

“Medievalet syftar till att föra ut budskapet till målgruppen så effektivt som möjligt. Det inne-

bär att reklamen ska få största möjliga kommunikativa genomslagskraft och att schemaplane-

ringen ska uppfyllas till minsta möjliga kostnad” (Dahlén, Lange, 2009, s.503) Att använda sig 

av auktoriteter som en del av sin marknadskommunikation är ett välkänt fenomen och många 

företag har kända personer som ansikten utåt för att visa sina produkter, tjänster eller kam-

panjer. (Southgate, Westonby, Page, 2010) Grusell skriver att valet av distributionsform har 

förändrats sedan år 2005 då företagen aktivt valt att satsa mer på reklam via internet. Den trad-
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itionella föreställningen som både annonsörer, förmedlare och reklambyråer har om medievalet 

och reklamens budskap har präglat medielandskapet länge.  

 

Denna föreställning om medievalet kan enligt Grusell delas upp mellan tv-reklam och dags-

press. Televisionen anses vara ett underhållningsmedium som bäst lämpas för varumärkes-, 

profil- och livsstilsreklam medan dagspressen är ett informationsmedium som generellt förmed-

lar produktreklam. (Grusell, 2008) Idag sker reklam utspritt bland alla olika medier, institutet 

för reklam och mediestatistik mäter användandet av medier år 2012 likt diagrammet nedan. (In-

stitutet för reklam- och mediestatistik, 2012) 
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Total användningstid för radio, TV och internet en genomsnittlig dag i hela befolkningen 

9-79år (minuter) 

 

(Källa: Nordicoms-Sverige Mediebarometer 2012) 

 

Ovan ser man statistik på användningen av medierna radio, TV och Internet. Detta visar att an-

vändningstiderna skiftat de senaste sju åren, radio- och TV-användningen minskar medan in-

ternetanvändningen ökar. Dahlén och Lange skriver om hur man når sin publik, vilket de sam-

manfattar genom tre punkter. De skriver att man dels ska använda sig av breda massmedier, då 

stor räckvidd når fler konsumenter. Man ska använda sig av många medier då detta möjliggör 

att fler människor kommer i kontakt med budskapet. Den tredje punkten är att ha hög frekvens 

på kort tid, att ”bombardera” publiken. Dahlén och Lange konstaterar att för att uppnå ett bättre 

resultat är det oftast önskvärt att kombinera dessa tre. (Dahlén, Lange, 2009) Ett annat sätt att 

nå ut på är ett initiativ från massmedias sida, detta är när massmedia ger företag publicitet utan 

att företagen själva betalar för presentationen. I tryckta medier, där skillnaden mellan reklam 

och innehåll med nyhetsvärde måste vara tydlig, kan man generellt göra distinktionen mellan 

att publicitet inkluderas i det redaktionella innehållet och kommersiellt innehåll innefattas av 

reklam. (MD 2009:15) Enkelt sammanfattat med det engelska uttrycket “Advertising is what 

you pay for; publicity what you pray for” (Dahlen, Lange, 2009, s.543) 

 
4.2.2 VIRAL SPRIDNING 

Termen viralt avser enligt Nationalencyklopedin ”snabb spridning av något fenomen mellan 

individer eller i sociala nätverk”. (Nationalencyklopedin, [Hämtad 2013-12-10]) Berger och 

Milkman skriver i sitt verk What makes online content viral? att intresset för Word of Mouth 

(WOM) och viral reklam har ökat i och med utvecklingen av sociala medier. Vi likställer, ialla-

fall symboliskt, viral spridning med WOM. WOM bygger på att människor vill sprida det som 

de tycker är intressant. Det finns en uppfattning att WOM är ett dugligt alternativ när den tradit-

ionella reklamens inflytande sjunkit. (Trusov, Bucklin, Pauwels, 2009) Numera är sociala me-

Användningstid 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Radio 109 100 93 91 86 81 84 

TV 101 99 96 96 98 95 93 

Internet 53 61 68 68 81 95 96 
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dier ett vanligt sätt att sprida information på och i och med den virala marknadskommunikat-

ionens genomslagskraft uppmuntrar webbsidor ofta till att användare ska sprida deras budskap 

genom like-knappar, delnings-flikar och hashtags vilka är exempel på detta.  
 

Ett socialt medium där viral spridning är avgörande är internetsidan, Youtube.com där klipp de-

las och sprids bland aktiva aktörer. Kevin Alloca arbetar som trendmanager på företaget och 

har konstaterat tre huvudfaktorer som är betydelsefulla för att möjliggöra en stor viral sprid-

ning. 

 

1. Tastemaker. Denna punkt syftar till att en inflytelserik person ska finnas till att introdu-

cera nya trender och sprida det till många människor. T.ex. en känd person som upp-

märksammar ett klipp och sprider det till en grupp av människor som tar ställning och 

på så sätt är spridningsprocessen igång.   

2. Participation. Deltagande är en stor del av fenomenet, viral spridning. Det krävs av oss 

människor att vi känner samhörighet och att vi ”blir en del” av klippet/kampanjen, vil-

ket uppmuntrar spridning och diskussion. 

3. Unexpectedness. Enligt Alloca laddas 48 timmars material upp på youtube.com varje 

minut, därför måste innehållet vara unikt och stå ut i mängden. Han tillägger att det 

bästa sättet att nå ut till en stor publik är att vara överraskande och humoristisk. (Ted 

talks, Kevin Allocca: Why videos go viral, 2011 [2013-12-01]) 

 

 

4.3 ETIK OCH LAGAR 
Vårt tredje tema går under benämningen etik och lagar. Detta avsnitt kommer att svara för hur 

den svenska lagstiftningen och ICC ser på reklam och regler. Vi kommer även ta upp Reklam-

ombudsmannen och dess förhållningssätt.  
 
4.3.1 SVENSKA LAGSTIFTNINGEN 

Marknadskommunikation får enligt lagen inte se ut hur som helst. Det är en mängd regler vars 

syfte i huvudsak är att skydda konsumenten. Lagstiftningen utgår ofta från den ”genomsnittlige  

konsumenten”, vad denne förutsätts förstå. Till exempel får marknadskommunikationen inte 

påverka din förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. (Konsumentverket, 2013) 
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Marknadsföringslagen handlar sammanfattat om att det tydligt ska framgå när det handlar om 

reklam samt vem som står bakom budskapet. Det gäller dock inte när det handlar om framställ-

ningar vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför uppföljande framställning. Marknads-

föringen ska dessutom stämma överens med god marknadsföringssed. Ett företag får inte i sina 

påståenden använda argument som är vilseledande. Säljare får inte utelämna information som 

är väsentlig, gällande till exempel pris eller kvalitet. Man får som säljare inte härma någon an-

nans särpräglade produkt. I sin reklam får man inte använda tvång, hot, trakasserier eller lik-

nande. Man får inte peka ut och jämföra en annan säljares produkter om detta innebär vilseled-

ning eller förväxling mellan produkterna. (SFS 2008:486, Marknadsföringslag) 

 

Det finns en balans mellan två intressen när det kommer till marknadskommunikation. Ena si-

dan består av företagarna, denna sidas intresse är att få människor att köpa deras produkter eller 

tjänster. Den andra sidan består av den genomsnittlige konsumenten. För en ökad samhällelig 

tillväxt och utveckling krävs konkurrens, samtidigt som den genomsnittlige konsumenten inte 

ska bli lurad. För att denna balans ska kunna fungera krävs något slags straff som påföljd vid 

eventuella marknadskommunikativa övertramp. Dessa straff är oftast ekonomiska, men ibland 

blir även påföljderna så hårda som näringsförbud. Oftast blir påföljden vite, som är ett ekono-

miskt påtryckningsmedel som företaget tvingas betala löpande om de inte slutar med mark-

nadskommunikationen. (SFS 2008:486, Marknadsföringslag) 

 

4.3.2 INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE 

Internationella handelskammaren (ICC) arbetar för att på det globala planet ge företag vägled-

ning när det kommer till reklam och marknadsföring. ICC Code on Advertising Practice erbju-

der ett regelverk för ansvarsfull kreativitet och kommunikation som skulle kunna vinna allmän 

anslutning. I den senaste revideringen, som släpptes 2006, täcker ICC inte bara traditionella 

medier utan varje form av marknadskommunikation. Syftet med koden är att vara ett instrument 

för självreglering av marknadskommunikation. Att användning av kommersiell kommunikation 

överallt är ansvarsfull och tillbörlig. Den syftar till att stärka allmänhetens förtroende för reklam 

och att företagen i sin kommunikation ska respektera konsumenternas integritet och säkerhets-

ställa särskild aktsamhet när det kommer till reklam som är siktad till barn och ungdom. Till fö-

retagens fördel är koden även skapad för att stödja yttrandefrihet enligt artikel 19 i FN:s Inter-

nationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.  Dessutom att minimera be-

hovet av detaljreglering i lagstiftningen. (Konsumentverket, 2013 [2013-12-14]) 
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Grundreglerna för reklam och marknadskommunikation sammanfattas av ICC i 26 artiklar. Vi 

väljer att ta ut de delar som är mest relevanta för vår studie. Artiklarnas grundläggande princi-

per handlar om att marknadskommunikation ska vara laglig, hederlig och vederhäftig (pålitlig) 

samt att utformningen inte får vara stötande. Företag ska utforma reklam med vederbörlig 

känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar, samtidigt som den ska vara förenlig med var som 

inom näringslivet uppfattas som god affärssed. God affärssed innefattar vad parterna i ett af-

färsförhållande kan förvänta sig, även om det inte framgår genom avtal eller lagstiftning. Med 

andra ord vad sedvanan och sunda förnuftet säger. Enligt ICC får ingen kommunikation vara 

utformad så att den skadar allmänhetens förtroende för marknadsföring. Den andra artikeln 

handlar om goda seder, att marknadskommunikationen inte får innehålla ord, ljud eller bild som 

strider mot det aktuella landets eller kulturens goda sed. 

 

Vidare måste marknadskommunikation vara lätt att identifiera, oavsett utformning och oavsett 

vilket medium man använder. I medier som också innehåller nyheter eller annat redaktionellt 

material, som till exempel tryckta medier, ska det framgå när det handlar om kommersiellt in-

nehåll, likaså vem annonsören är. Reklam får heller inte dölja eller vilseleda sitt verkliga syfte. 

Där så är lämpligt ska marknadskommunikationen innehålla kontaktinformation så att konsu-

menten lätt kan nå annonsören/marknadsföraren. Undantag från att avsändaren och syftet måste 

vara uppenbart gäller dock när kommunikationen enbart är till för att rikta uppmärksamheten på 

kommande aktiviteter (s.k. ”teasers”). (Reklamombudsmannen, 2011, [2013-12-15]) 

 

 

4.4 SAMMANFATTNING  
Grusell menar att eftersom vi lever i ett så pass utpräglat konsumtionssamhälle ser allmänheten 

reklam som ett naturligt inslag i vardagen. Reklamens egenskaper är dels att informera om 

vilka varor som finns samt att förse oss med bilder av vad vi bör köpa för att kunna självför-

verkliga oss själva. Kritiken mot reklamen ligger i att man bygger värderingar utifrån materiella 

tillgångar. Dahlén och Lange skriver att reklam bör utformas med konsumenternas inställning 

som utgångspunkt. Beroende på konsumenternas tidigare inställning till varumärket väljer man 

olika strategier. Public Relations handlar om att hålla en god relation med allmänheten. Skill-

naden mellan PR och reklam är att målet med PR inte är att sälja produkter eller tjänster. Dock 

har både Public Relations och reklamen samma syfte, att påverka en viss grupp människor. I 

och med att distributionsformen ändrades år 2005 började alltfler företag välja att satsa mer på 
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reklam via internet. Idag förekommer reklam utspritt bland alla medier. Enligt Dahlén och 

Lange handlar framför allt om att använda breda medier, samt många medier, så att annonsören 

kommer i kontakt med många människor. Den tredje punkten är att ha hög frekvens under kort 

tid, eller att bombardera målgruppen så att chansen att målgruppen ska se reklamen är så stor 

som möjligt.  

 

Jenkins beskriver mediesamhället som konvergerat då relationen mellan avsändare och motta-

gare numera samspelar. (Jenkins, 2008) Viral spridning enligt Nationalencyklopedin är “snabb 

spridning av något fenomen mellan individer eller i sociala nätverk”. (Nationalencyklopedin, 

[Hämtad 2013-12-10]) Alloca, trendmanager på youtube nämner tre aspekter som möjliggör en 

viral spridning, dels en person som introducerar människor för klippet, ett klipp som aktivt krä-

ver deltagande samt att klippet har något unikt: humoristiskt eller överraskande. 
 

Ur ett etiskt och regelrätt perspektiv finner vi marknadsföringslagen applicerbar. Lagen utgår 

ifrån den genomsnittlige konsumenten och kräver att marknadskommunikation utformas så 

denne kan fatta välgrundade affärsbeslut. Det ska tydligt framgå när det handlar om reklam 

samt vem som står bakom budskapet. Ett undantag från denna lag är framställningar vars enda 

syfte är att skapa uppmärksamhet inför en uppföljande framställning, s.k. “teaser”. Marknads-

kommunikation ska dessutom stämma överens med god marknadsföringssed. Detta synsätt 

kompletteras med International Chambers of Commerce, vilka har ett regelverk (eller kod) för 

att näringslivet ska kunna vara självreglerande. Regelverket syftar till att ge företag vägledning 

när det kommer till reklam och marknadsföring. Det är inte bara traditionella medier som in-

kluderas utan varje form av marknadskommunikation. Koden ska stärka allmänhetens förtro-

ende för reklam och samtidigt stödja yttrandefrihet för företag. Enligt ICC måste avsändaren 

och syftet med marknadskommunikationen vara tydligt, undantag är om syftet är att rikta upp-

märksamheten på kommande aktivitet, s.k. “teaser”. 
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5. EMPIRI 
 

Se fullständig lista av våra respondenter under 3.2.1 Respondenter, information om respektive 

företag, reklambyrå och kampanj finner man under bilagor. Dispositionen nedan följer samma 

ordning som visas under 3.2 Urval. 
 

5.1 GENOMFÖRANDE OCH STRATEGI 

 
Uppdragsgivare med respektive reklambyrå 
Frisk & Fri med sin Miss Skinny-kampanj valde en provocerande strategi för att väcka intresse 

kring organisationen. Med hjälp av reklambyrån Shout formulerades kampanjens slogan ”do 

you fit in?” för att öppna debatten om ätstörningar och skönhetsideal. En hemsida skapades för 

deras fiktiva ”size zero” klädkollektion. Med hjälp av olika auktoriteter spred de sitt budskap på 

sociala medier. Frisk & Fri och deras reklambyrå Shout hade samma uppfattning om vad både 

syfte och budskap var och båda håller fast vid att syftet var att lyfta fram Frisk & Fri som orga-

nisation. Utmaningen som respondenterna trycker på var att kommunicera ut ett samhällspro-

blem utan att använda stora mediala tillvägagångssätt eftersom de arbetade med en liten, nästin-

till obefintlig budget. Carresten och Österberg, Shout, fyller i att det var ett “knepigt uppdrag”. 

Under intervjuerna framkommer det även att reklambyrån gjorde kampanjen pro bono, ideellt 

arbete, på grund av det goda ändamålet. Gällande genomförandet berättade Carresten och Ös-

terberg, Shout, att de stod inför ytterligare en utmaning, då organisationen bytt namn tidigare i 

år (Frisk & Fri kom ut med namnbytet den 21 april 2013 på Facebook). Kihlander, Frisk & Fri 

berättar hur hårt de arbetade för att få kampanjen att slå viralt, något som hon och Shout anser 

att de lyckades med. 

 

Berg, Lidl, berättade att syftet med reklamkampanjen var att lyfta företagets kvalité och locka 

människor till att handla på Lidl. Lidl använde sig utav reklambyrån Ingo och Weigle berättar 

att Lidl till en början var osäkra på idéen och huruvida kampanjen skulle kunna få genomslag. 

Weigle, Ingo, fortsatte att meddela hur han såg att kampanjer likt dill-restaurangen, kunde lik-

nas med en trend i reklambranschen, att man låter kommunikationen ske i verkligheten. Han 

fortsätter och säger, ”Tanken är då att den tänkta målgruppen har möjlighet att uppleva förde-

larna, även om människorna just då inte visste om att det handlade om reklam.” Weigle, Ingo, 

tror att sociala mediers genomslagskraft ligger bakom att fler företag vågar experimentera och 
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sudda ut gränserna mellan de fysiska och det digitala, något som han anser att de lyckades göra 

med Lidl:s dill-restaurang. Forshell, Lidl, tillägger att de är väldigt nöjda med utfallet medan 

Berg, Lidl, säger “Tanken var ju inte att det skulle bli en sådan snackis, tanken var att vi ville få 

ut våra produkter”. Budskapet Lidl ville förmedla var att bra mat inte behövde kosta mycket 

och med hjälp av en stjärnkock och en popup-restaurang blev succén ett faktum. 

 

Reklambyrån bakom Lufthansas kampanj var DDB. Vaccino, DDB, sade att syftet med kam-

panjen var att sälja in Berlin som resmål. Vaccino, DDB, förklarar hur alla flygbolagens erbju-

danden och priser liknar varandra och reklambyråns utmaning var att de behövde skapa en 

kampanj som skulle göra att Lufthansas kampanj skulle sticka ut från mängden. Reklamkam-

panjen gick delvis ut på att man uppmanades att byta namn till Klaus-Heidi för att vara med i 

tävlingen om att vinna ett nytt liv i Berlin. Vaccino, DDB, benämner reklamkampanjen som att 

vara en ”kärleksförklaring till staden” och Engwall, Lufthansa, menar instämmande ” Vi ville 

prata mer om drömmen om Berlin än billiga Berlin.” Även denna kampanj arbetade med en li-

ten budget och målgruppen pekas tydligt ut av Vaccino, DDB, att vara unga trendmedvetna 

människor. Däremot tror Engwall, Lufthansa, att ”det är på väg i kundens riktning. Suddigare 

gränser mellan vad som är vad när det gäller reklam, media, event, digital, PR-byrå osv. Ibland 

undrar man vad som är vad. Sedan är kunderna mycket mer intelligenta än vad många verkar 

tro. De har dessutom lite tid, och den lilla tiden de har vill de inte ge bort gratis.”  

 

Marabou i samarbete med Forsman & Bodenfors skapade reklamkampanjen Black med 

Tommy Nilsson som frontfigur. Lundgren och Magnusson, Forsman & Bodenfors, menar att 

syftet med kampanjen var att skapa ett grav. Med garv menar de att de ville skapa något som 

skulle få folk att skratta, att man ska tänka ”Har människan totalt tappat det?” menar Lundgren 

och Magnusson. Marabous reklamkampanj med Tommy Nilsson var alltså inte bara till för att 

informera att chokladsorten Marabou Black var tillbaka. Resultatet av kampanjen visar att cho-

kladen Black numera är den tredje mest sålda chokladkakan på Marabou och Lundgren och 

Magnusson, Forsman & Bodenfors, fyller i att de är ”supernöjda med utfallet”. De fortsätter 

och berättar hur kampanjen var en chansning från reklambyrån sida och tillägger hur mottagan-

det för kampanjen har varierat. Lundgren och Magnusson, Forsman & Bodenfors, berättar vi-

dare att mediabranschen inte är så uttänkt som många kanske tror och att det inte finns några 

som helst garantier att kampanjer likt Black-kampanjen ska fungera. ”Det fanns väldigt mycket 

risker” sade Magnusson och Lundgren, Forsman & Bodenfors, och hävdar att de som mest räk-

nade med en notis i tidningen Metro. De instämmer med att ”Merparten av svenska folket 
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tyckte det var kul” och mottagandet kunde låta ”Haha, ni lurade de där som skriver i tidningar-

na, roligt”. Stort fokus riktades mot Tommy Nilsson som person och han blev överraskad över 

den respons och igenkänning han fick, ”han var väldigt rörd över all uppmärksamhet” berättade 

Magnusson och Lundgren, Forsman & Bodenfors, i vår intervju. Magnusson och Lundgren, 

Forsman & Bodenfors, uttalar bland annat intygande “kampanjen är ingen handbok i hur man 

gör PR”. 

 

Övriga utlåtanden 

När det kommer till reklamens syfte, utformande och nytta behöver man ha flera saker i åtanke 

innan man börjar utforma reklamen menar Rönne, Plannerfed. Han berättar att en av de första 

frågorna företag vanligtvis ställer sig är vad utmaningen är på marknaden, vad är det kam-

panjen ska påverka? Rönne berättar att det är till exempelvis lättare att etablera någonting som 

sen tidigare är okänt, eftersom det inte finns några tidigare attityder eller igenkänningsfaktorer 

man behöver utgå ifrån. Att förstärka en redan positiv attityd är enkelt. Dock är det betydligt 

svårare att vända en negativ attityd då du måste påverka och ändra vad en person redan tycker. 

Detta är något som Rönne, Plannerfed, menar att Lidl fick kämpa med. Samtliga kampanjer 

möttes av olika kommunikativa utmaningar fortsätter Rönne, Plannerfed.   

 

Gällande Frisk & Fris kampanj menar Forsman, Babblish, att på grund av att reklambyrån, 

Shout, har erbjudit sig att göra kampanjen gratis, har den goda intentionen utvecklats till att bli 

någonting som uteslutandes gjordes för att promota byrån. Forsman hävdar att reklambyråer 

ofta ”jagar priser och erkännande av den egna branschen”, något som även Rönne, Plannerfed, 

tar fast på, då detta kopplas till kundnyttan. Rönne fortsätter och menar att från kundens sida är 

priser som visar effekt mest åtråvärt, då de visar vad du har levererat för din organisation, vad 

man faktiskt kan mäta att den eventuella kampanjen haft för effekt. Sitter man på byråsidan 

däremot är det mer attraktivt att vinna kreativa priser. Rönne menar att priser är bra för byråer-

na, att man kan visa utåt att byrån håller ett högt mått eller standard, men det är också bra när 

man rekryterar eller i syfte att behålla personal. En del av kundnyttan är att reklambyråerna kan 

visa upp vad som givit effekt genom siffror, det kan vara beräknat antal tittare som sett en Tv-

reklam, kan även innebära antal gillningar eller delningar på sociala medier. Rönne, Planner-

fed, menar dock att det är en myt att mottagaren måste agera efter man sett reklamen för att den 

ska fungera. Mycket av klassisk varumärkesreklam bygger på att mottagaren inte behöver göra 

någonting, målet är från byråernas sida istället att underhålla, beröra och betrygga. Dilemmat 

med den typen av varumärkesutveckling är att den är svår att mäta snabbt. Rönne, Plannerfed, 
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menar att en långsiktig varumärkesförstärkande kampanj helst inte ska följas upp minst sex 

månader efteråt, eftersom att den typen av aktivitet tar lång tid.  

 

Gällande inställningen till reklam menar Rönne, Plannerfed, att det är svårt att ändra männi-

skors fördomar genom traditionell reklam. Rönne fortsätter och berättar att människor har svårt 

att ändra uppfattningen om ett varumärke vars produkter de associerar till någonting negativt. 

Det är nästan omöjligt att få människor att ändra uppfattning. Rönne ger exemplet,  ”Om ett fö-

retag går ut och säger ’vi har hög kvalitet på våra produkter’ blir den naturliga reaktionen ’nej, 

det har ni inte alls’”. Därför anser Rönne, Plannerfed att Lidl förstått den kommunikativa utma-

ningen att vända en negativ uppfattning till en positiv, detta genom att Lidl gör någonting i 

verkligheten. Hirmand, Prime, menar dock att för experimenterande reklam är en nackdel. En-

ligt Hirmand är bolagen inte medvetna om de långsiktiga riskerna och hon menar att “kam-

panjer har en sak gemensamt, att det är reklambyråer och inte PR-byråer som står bakom kam-

panjerna.” Hirmand konstaterar att reklamkampanjerna inte är utformade med ett långsiktigt 

perspektiv i åtanke.  

 

5.2 VIRAL SPRIDNING VIA SOCIALA MEDIER 
 

Uppdragsgivare med respektive reklambyrå 
Organisationen Frisk & Fri började sin spridning på Facebook, där de delade sin påstådda 

webbshop för att få igång en debatt. En enda affisch trycktes upp och fick pryda en busskur i 

centrala Stockholm, affischen fick stå ensam som det enda traditionella tillvägagångssättet i de-

ras marknadskommunikation. På reklamkampanjens facebook-sida haglade kommentarerna in 

”Är det här ett skämt? Ni är bland det vidrigaste jag sett” medan organisationen kunde luta sig 

tillbaka och låta spridningen sköta sig själv. Strategin bakom deras virala kampanj låg i att flera 

auktoriteter, vilka bland andra var Clara Zimmergren och Kitty Jutbring, uttalade sig i den film 

som var en del av avslöjandet av kampanjen. Påhittad kritik skapades på initiativ av organisat-

ionen och strax därefter var debatten igång.  I Frisk & Fris fall var det ett sätt att få ut informat-

ion på, att engagera kända personer i spridningen. Kihlander, pressansvarig på organisationen 

står fast vid att det var ett strategiskt taktiskt tillvägagångssätt. För att förankra ett verklighets-

perspektiv valde organisationen att sy upp ”size zero” jeans som provexempel på deras klädkol-

lektion. Kihlander, Frisk & Fri, säger “när de väl sprids, då sprids det” och både Frisk & Fri 

och reklambyrån Shout var överraskade över deras virala framgångar och hävdar att det inte var 
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något de räknade med. Carresten och Österlund, Shout, konstaterar att dagens medieklimat är 

svårt att förstå sig på, då man inte vet vad som kommer ta fart eller inte. Under intervjun förkla-

rar Kihlander för Frisk & Fri att “Det var en del som tyckte det var skitbra och en del som inte 

tyckte det och det var därför det blev en sådan himla debatt, att folk tyckte olika. Om folk bara 

sitter och tycker lika då blir det ingen vidare debatt eller spridning, då har man ingenting att de-

battera om.”  

 

Gällande Lidl:s dill-restaurang berättar Weigle, Ingo, att de använde sig av en ”trestegs-

strategi” där de först gick ut med en pressrelease om öppningen av sin restaurang under led-

ningen av stjärnkocken Michael Wignall. Andra steget var att en bokningssajt skapades där 

man från och med den 4 september kunde boka bord på restaurangen och efter två och en halv 

timme var hela veckan fullbokad. Weigle berättade vidare hur de efter det förlitade sig helt på 

spridningen via sociala medier och framförallt deras användning av foto-appen, Instagram. Det 

tredje steget var att gå ut med Tv, print och digitalt med att ytterligare kommunicera kam-

panjen. De hade räknat med att spridningen skulle vara enorm, men resultatet var ändå över 

förväntan säger Weigle, Ingo. Han fortsätter och menar att människor ”delar glatt om det är till-

räckligt intressant”. Våra valda kampanjers gemensamma nämnare är även dess krav på enga-

gemang från oss medieanvändare, vilket sker i olika tappningar, något som Weigle anser vara 

en av huvudaspekterna för den virala spridningen. Generellt var kommentarerna från personer 

positiva, berättar Weigle, Ingo. 

 

Även Vaccino, DDB, konstaterar att man inte kunde förutspå den virala spridningen utan sade i 

vår intervju att ”det handlar om lite tur”. Vaccino fortsätter och berätta hur Lufthansa tog an-

vändning av sina egna interna kanaler för att sprida sitt reklambudskap. Traditionella medier 

användes inte utan man förlitade sig helt på sociala mediers effekt, Engwall, Lufthansa, in-

stämde med ”då vi inte hade tillräckligt med budget att köpa oss den uppmärksamhet vi ville 

uppnå.” Vaccino, DDB, som var delaktig i Lufthansas kampanj anser att anledningen till varför 

deras utfall blev som det blev hade att göra med ”att ca 20 procent tycker idén är hel knäpp och 

fruktansvärd.” Han fortsätter och berättar hur den virala spridningen har överträffat hans för-

väntningar, “Det är nästan det bästa som kunde hända, att folk själva börjar liksom få utduk i 

media och agera som Klaus- Heidi”. Han fortsätter med sin ödmjuka inställning och säger “Det 

blev bättre faktiskt, för första gången någonsin, så blev det bättre än vad jag tänkt.”  
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Marabous reklamkampanj, Black använde sig av Tommy Nilsson som ansikte utåt för kam-

panjen. Nilssons varumärke tog en ny vändning med hans påstådda namnbyte till Tommy 

Black, berättar Lundgren och Magnusson, Forsman & Bodenfors. De förklarar hur de inte 

kunde köpa sig till exponering i alla tidningar utan var tvungna att förlita sig till de sociala fo-

rumen och med hjälp av journalister få ut sitt budskap gällande Black-kampanjen. Magnusson 

och Lundgren menar att de inte var övertygade om att en spridning skulle ta fart utan skapade 

därför en inspelad video på Tommy Nilsson när han berättade varför han bytte namn, som re-

servplan. Eftersom spridningen tog sådan fart fanns dock ingen anledning att använda sig utav 

den videon. 

 

Övriga utlåtanden  

Gällande reklamkampanjernas val gällande medier och dess virala spridning anser Rönne, 

Plannerfed, att kampanjerna utformades för att få genomslag och spridas viralt. Det krävs att 

kampanjerna antingen skulle ha en viss charm- eller konstighetsfaktor. Det kunde samtidigt 

vara olika saker som gjorde att spridningen blev stor, det kunde ha varit det faktum att männi-

skor undrade om det kunde vara sant, menar Rönne. En annan aspekt som bör tas upp gällande 

viral spridning menar Rönne, Plannerfed, är fascinationen i produktionsvärdet, om reklamkam-

panjen är välgjord.  

 

Trotzig, reklamombudsman, hävdar dock att företag och annonsörer är medvetna om kraften i 

sociala medier. Tankegångarna kring huruvida man får sin kampanj viral skiljer sig till en viss 

del, företagen och byråerna emellan. Faktum kvarstår, att åsikterna har varierat för samtliga 

kampanjer och Forsman, Babblish, anser att Marabous reklamkampanj var ”grymt bra för 

Tommy Nilsson”, dock trodde han inte den var speciellt säljdrivande för Marabou Black. Detta 

antagande finner vi även stöd ifrån Weigle, Ingo, då han fyller i att det är ett billigt sätt att få 

“klick” igenom att använda sig av en auktoritet i reklamkampanjen. 

 

 

5.3 VILSELEDANDE REKLAM 
 

Uppdragsgivare med respektive reklambyrå 
Gällande Frisk & Fris reklamkampanj anser Carresten och Österberg, Shout, inte att det är 

konstigt med att använda marknadskommunikation som döljer någonting, ”man avslöjar ju inte 
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mördaren i en bok på första sidan”. Carresten och Österberg menar att “PR-bluff” endast är en 

löpsedelsrubrik. Man ska ha som avsikt att avslöja vilken avsändaren är, men man ska inte be-

höva göra det direkt, menar Shout. Carresten och Österberg, Shout, tror att ”lur” fyller en viktig 

funktion, och instämmer att Frisk & Fri aldrig hade fått igenom budskapet i samma utsträck-

ning om de inte hade provocerat. 

 

Weigle, Ingo, som arbetade med Lidl och deras dill-kampanj, anser att det i de flesta fallen ska 

finnas en tydlig avsändare och om det inte finns ska skälig anledning föreligga. Weigle talar 

även om att avsändaren inte behöver vara tydlig om det är en “teaserkampanj” som syftar till att 

väcka uppmärksamhet till en direkt följande kampanj med tydlig avsändare. Därför strider inte 

dill-kampanjen mot marknadsföringslagen eller några reklametiska regler, tillägger Weigle, 

Ingo. När det kommer till missförstånd eller eventuella bluffar beskyller han istället mediernas 

för deras dåliga förmåga att granska sin journalistik. Frågan om huruvida det direkt ska framgå 

att det handlar om marknadsföring svarar Weigle att de inte kan styra vad tidningarna ska 

skriva om. De, eller någon av de andra kampanjerna, har inte gett någon ersättning till någon 

nyhetsredaktion för att de ska skriva om kampanjerna, fortsätter han. Hade någon av byråerna 

däremot givit pengar till tidningarna för att de ska skriva om kampanjerna och även då dolt att 

det handlar om marknadsföring. Weigle, Ingo, hävdar ”då hade de legat dåligt till, framför allt i 

tidningarna.” Weigle säger att Ingo och Lidl hela tiden planerade att svara “ja” om någon skulle 

ställa frågan om vem som låg bakom kampanjen, men det var ingen journalist som brydde sig 

om att granska saken. Då ingen uppmärksammade ”bluffen” släppte Ingo själva information 

exklusivt till Aftonbladet. I samband med det gick de ut med en ny pressrelease där de avslö-

jade att Lidl låg bakom allt. Weigle, Ingo, tror att ett av problemen beror på medieklimatet, 

”som journalist är så lätt att bara snappa upp saker för att få billiga klick eller lösnummerför-

säljningar”. Weigle fortsätter och hävdar att människor struntar i om det är reklam, även om de 

är medvetna om att de är kommersiella mottagare, om de tycker att reklamen är bra. Det kom-

mer ganska snabbt bli en mättnad för kampanjer som utger sig för att vara någonting annat, 

fortsätter Weigle och hävdar att det måste finnas en tydlig relevans till varför man gör det. 

Dock kommer det inte gro en mättnad för engagerande kommunikation, menar Weigle, Ingo. 

 

Klaus-Heidi kampanjen med Lufthansa och DDB rörs inte av den lag-etiska frågan om 

huruvida deras avsändare tydligt framgår. Däremot anser Vaccino, DDB, att det är taskigt att 

göra anspråk på att vara en sak och visa sig vara ett kommersiellt företag bakom. Gällande re-
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klamkampanjen menar Vaccino att folk hade utgått ifrån att deras Klaus-Heidi kampanj var en 

bluff, men vi motbevisade dem när den lanserades, menar Vaccino.  

 

När vi frågade Magnusson och Lundgren, Forsman & Bodenfors, om eventuella negativa reakt-

ioner i samband med Black-kampanjen menar de att folk i allmänhet har varit positiva. De sä-

ger, ”Kommentarerna har varit övervägande glada och människor tyckte det var en kul grej.” 

De som blivit sura är vissa journalister och folk i reklam- och PR-branschen. ”De har fått lite 

moralpanik”, menar Magnusson och Lundgren, Forsman & Bodenfors. De fortsätter och säger 

”kampanjen mer är att likna vid ett aprilskämt, som människor tycker är kul, än någonting som 

gör folk besvikna.” De tror framför allt människor i PR-branschen blev sura för att det expone-

rades någonting som PR-branschen inte tycker om, nämligen hur lätt det är att få in ett press-

meddelande i tidningar. Enligt Magnusson och Lundgren, Forsman & Bodenfors, baseras all 

reklam på “lur” i någon utsträckning.  

 

Övriga utlåtanden  

Den gemensamma nämnaren för samtliga kampanjer är att de har ett avslöjande moment som 

en del i kampanjernas strategi, menar Rönne, Plannerfed. Rönne menar gällande Lidl:s kampanj 

att många förvisso har uttalat att det skulle vara en PR-bluff för att det inte var en riktig restau-

rang då Lidl stod bakom. Därav förstår Rönne kritiken som riktats mot Lidl trots att han anser 

Lidl:s kampanj inte var en bluff utan mer av en överraskning. En bluff enligt Rönne är någon-

ting som inte har någon substans i botten. I Lidl:s fall presenterades avslöjandet bara på ett sätt 

som mottagarna inte hade förväntat sig. Han tycker snarare, utifrån att det inte haft substans i 

verkligheten, att Miss skinny och Black-kampanjen är bluffar. Det lanserades aldrig någon 

webbshop och Tommy Nilsson bytte aldrig namn, fortsätter Rönne. Trotzig, re menar att ef-

tersom näringslivet inte tar sitt ansvar hotar lagstiftarna hela tiden med hårdare lagstiftning. 

Hon menar att det finns en spänning mellan konventionella och det kommersiella intressen. 

 

Ericson, Sveriges annonsörer, menar att misstroendet mot reklam kan ha och göra med den nya 

lagändringen som kom år 2010, en ny radio- och TV-lag som justerats för att följa EU-

direktivet. Han fortsätter och berättar att i praktiken innebär lagändringen att Tv-kanalerna får 

sända 12 minuter mer reklam per timme. Lagen har justerats från 15 % till 20 % reklam över 

dygnet. För att sätta detta i ett jämförande perspektiv så får man jämfört med år 2006 sända fyra 

gånger så mycket reklam. Ericson tror att det är en avgörande faktor till varför andelen allmänt 

positiva till reklam sänkts från 44 % år 2005 till 18 % år 2012. Trotzig, reklamombudsman, sä-
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ger att den genomsnittlige konsumenten förväntas vara mer upplyst idag. Denna åsikt håller 

inte Weigle, Ingo, med om. Han tror inte konsumenterna förväntas vara smartare idag. Han tror 

däremot att människor är mer mogna i hur nya mediekanaler funkar. Istället ifrågasätter han 

människors omdöme, faktumet att folk delar vad som helst utan att kritiskt granska innehållet. 

Trotzig, reklamombudsman motiverar varför hon tror att den genomsnittlige konsumenten för-

väntas kunna mer med att jämföra dagens marknadsföringslag med marknadsföringslagen från 

70-talet, då konsumenterna inte förväntades förstå lika mycket. När vi frågade Trotzig, reklam-

ombudsman, om våra kampanjer säger hon att Reklamombudsmannen inte fått in några anmäl-

ningar på någon utav dem. Ericson, Sveriges annonsörer, säger att kampanjer som liknar Fors-

man & Bodenfors kampanj med Tommy Nilsson visserligen är bra kampanjer däremot anser 

Ericson att svenskar ser sig som mindre lättlurade och tar då illa upp när de väl blir lurade. Han 

fortsätter och menar att svenskar anser sig vara smartare än att bli lurade av reklam, vilket då 

medför att många blir lättkränkta. ”Det finns dock de som tycker det är roligt att få mattan un-

dandragen under fötterna och tänka att där fick de mig verkligen” hävdar Ericson.  

 

Beroende på hur “luret” ser ut ger det olika effekt, det förekommer oftast inga direkta lögner, då 

hade bedömningen av annonserna varit enklare, menar Ericson. Vidare tycker han att man i sin 

marknadskommunikation måste hålla sig till saken, att det endast är kontroversiellt om man har 

“en lösnäsa”.  Forsman, Babblish, tror att det mesta som skapar publicitet är bra om det finns 

ett syfte med varför man gör som man gör. Finns inte det syftet så kommer kampanjen framstå 

som irriterande, fortsätter Forsman. Motståndet mot reklam har enligt Trotzig, reklamombuds-

man, gjort att reklambyråer väljer alternativa sätt för att nå ut med sina budskap. Forsman, 

Babblish, håller med, han menar att det är nödvändigt att komma runt direkta budskap som sig-

nalerar ”köp vår produkt”. När det inte framgår någon avsändare i samband med reklam är ett 

av de försöken att komma runt problemet, menar Trotzig. Hon tror samtidigt att paradoxen i det 

sammanhanget är att misstroendet gror eftersom aktörerna inte tar sitt ansvar. Konsumenter vill 

veta när det handlar om reklam, därför är det viktigt att aktörerna tar sitt sociala ansvar gente-

mot konsumenterna, menar Trotzig, reklamombudsman. Reklamombudsmannen har lättast att 

pröva anmälningar som kommer in mot reklam i tryckta medier. I tryck press måste man göra 

skillnad mellan redaktionellt och kommersiellt innehåll, därför är det enklare att bedöma. Hir-

mand, Prime, ansåg att Miss Skinny-kampanjen hade motsatt effekt till vad hon antar annonsö-

ren ville kommunicera. Trots att det avslöjades att det hela var en bluff menar hon att unga tje-

jer som har ätstörningar påverkas negativt. När de ser de fejkade annonserna om ”smal idealet” 

följer samma effekt som om de vore äkta. Folk stannar upp och funderar över om de duger ut-
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seendemässigt. Det är de uppfattningarna som Frisk & Fri ville bryta och det var inte alla som 

sett annonsen som i efterhand fick reda på att det var påhitt. 

 

I motsats till Miss Skinny-kampanjen tycker Hirmand, Prime, att Lidl:s ”bluff” var lyckad. De 

lyckades förmedla att det är möjligt att laga riktigt bra mat till ett lågt pris. Lidl har kämpat 

länge för att tvätta bort en negativ stämpel och Hirmand menar att kampanjen var ett smart sätt 

att bevisa för alla skeptiker att de har förutfattade meningar om Lidl:s produkter. Lundgren och 

Magnusson, Forsman & Bodenfors, tycker dock att Dill-kampanjen inte hade behövt ett “lur”, 

det fanns i deras mening ingen konflikt med att Lidl öppnar lyxrestaurang. Samtidigt förstår de 

att Lidl väljer att göra på det sättet, att de tror att människor har förutfattat dåliga meningar om 

Lidl. 

 

Gällande Lufthansas kampanj anser Hirmand att det bara är strunt som inte kommunicerar 

någonting om Lufthansa, vad de står för eller vad de erbjuder. Eftersom den där idén kan appli-

ceras på vilken produkt eller företag som helst indikerar att det har låg relevans till det man för-

söker sälja. Hirmand säger att Tommy Nilsson-kampanjen var en lösryckt idé utan koppling till 

varken produkt eller omvärld. Att det var ett meningslös kampanj som gör att man hamnar på 

dålig fot med journalister. De journalister som rapporterade seriöst om Black-kampanjen känner 

sig med stor sannolikhet lurade när det avslöjades att alltsamman var ett skämt, fyller Hirmand 

i. Hon fortsätter och konstaterar att kampanjerna har en sak gemensamt och det är faktumet att 

reklambyråer står bakom kampanjerna och inte PR-byråer. ”Reklambyråer är ovana att jobba 

med PR och tänker därför inte särskilt långsiktigt om kundens bild i media eller vilken effekt 

det har för framtida kontakter med journalister. Bluff-kampanjer kan göra media irriterade ef-

tersom man gör sig lustig på deras bekostnad. Bluffarna får mest negativ uppmärksamhet och 

kritik för deras otydlighet. Man får på kort sikt mycket uppmärksamhet, men på längre sikt kan 

man skada varumärket” menar Hirmand. 

 

 

5.4 SAMMANFATTNING: FÖRESTÄLLNINGEN OM REKLAM 

Föreställningen om skapandet av reklam varierar men vi kan urskilja vissa utmärkande drag 

som vår empiri påvisar. Kampanjernas syfte var i stor utsträckning att sälja produkter eller 

tjänster medan deras genomförande är mer typisk för en Pr-kampanj, då varken produkt eller 

tjänster är i fokus. Strategierna för samtliga kampanjer grundade sig i att en viral spridning ska 
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ta fart. För att skapa den virala spridningen varierade föreställningen om vad som skulle bli en 

viral succé. Vår empiri påvisar tendenser likt att skapa debatt genom att provocera, vilket Frisk 

& Fri med deras Miss skinny kampanj ämnade göra. Att skapa reklamen i verkligheten, något 

som Lidl med deras dill-restaurang lyckades med, samt att vi ser tendenser till att skapa något 

underhållande och roligt, vilket Lufthansa och Marabou gjorde.  

 

Rönne, Plannerfed, tycker att alla kampanjerna har varit opålitliga för att det kommersiella bud-

skapet dolts, till att ett avslöjande har ägts rum. Detta antagande finner vi stämma överens med 

Frisk & Fri, Lidl och Marabous reklamstrategier som byggdes upp kring ett avslöjande, vilket 

utformades på snarlika sätt. Överensstämmande gällande avslöjandemomenten var att det blev 

likt vår bakgrund förtäljer omskrivet av journalister. Företagen gick ut med en förklarande vi-

deo-inspelning för att påvisa kampanjens kommersiella syfte. Samtliga uppdragsgivare och re-

klambyråer bakom respektive kampanj håller en ödmjuk inställning och de konstaterar att man 

aldrig kan räkna med en stor framgångsrik viral spridning. Däremot finner vi tendenser av att 

samspelet mellan att skapa reaktioner från människor är av betydelse, att skapa en kampanj som 

människor älskar eller hatar. Elisabeth Trotzig som arbetar som reklamombudman kan dock 

konstatera att traditionella medier ger större spridning och enorm genomslagskraft medan soci-

ala medier medför en viss risk för att ingenting händer. Hon fastslår hur sociala medier möjlig-

gör åsiktsyttringar, en tvåvägskommunikation som inget annat medium möjliggör. 

 

Gällande tvåvägskommunikationen som sociala medier medför anser Weigle, Ingo, att männi-

skor inte bryr sig om att de blir kommersiella mottagare så länge reklamen är bra. Han fortsätter 

och konstaterar att människor kan bli irriterade på reklam, men att det inte innebär att det 

kommer att gro en mättnad för engagerande kommunikation. Ericson, Sveriges annonsörer, tror 

att misstroendet mot reklam kan ha och göra med den nya radio- och TV-lagen som introduce-

rades 2010.  Lagen medförde att det är möjligt att sända mer reklam, vilket också skapar ett be-

hov för företag att skapa roligare kampanjer vilka kringgår traditionella medier. 

 

Vi utsätts för många kommersiella budskap och i frågan om den genomsnittlige konsumenten 

förvändas vara smartare och mer kritisk idag tror Trotzig, reklamombudsman, att konsumenter 

absolut förväntas vara mer upplysta. Weigle, Ingo, tror inte att människor är smartare, bara mer 

mogna i hur vissa mediala kanaler används. En paradox som Forsman, Babblish, tar upp är att 

reklambyråer ibland tar alternativa vägar för att komma ut med sina budskap, detta för att 

komma runt direkta budskap som ”köp vår produkt”. Samtidigt tror Trotzig att misstroendet 
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mot reklam kan skyllas på aktörernas bristande ansvar. Sammanfattningsvis kunde vi se hur 

samtliga förlitade sig på sociala medier och samtliga använde sig i väldigt liten utsträckning av 

traditionella medier. Undantaget var Frisk & Fri som tryckte upp en affisch som sattes upp vid 

Stureplan i Stockholm och Lidl som i sin slutfas valde att gå ut i TV och print.  
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

6.1 ANALYS 
Analysen diskuterar samband mellan teori och empiri, vilket ligger som underlag för att  

besvara vårt syfte. Dispositionen följer den teoretiska tematiseringen. 

 

6.1.1 SYFTE OCH KUNDNYTTA 
Syftet med reklam är enligt Falkheimer och Heide samma som syftet med PR, att påverka en 

viss grupp människor. Falkheimer poängterar att “reklam är en betald presentation i ett medium 

för att främja försäljning eller öka kunskapen om ett företags produkter eller tjänster.” (Falk-

heimer, 2001, s.76) Detta citat har präglat vår syn reklamens syfte. Däremot anser vi att vår 

empiriska undersökning åskådliggör att denna formulering numera nödvändigtvis inte stämmer. 

I och med formandet av nya kommunikationsvägar menar Grusell att även reklamen omformas. 

(Grusell, 2008) Jenkins påvisade konvergerade mediesamhälle medför att presentationen inte 

nödvändigtvis behöver vara betald. Vår empiri visar att majoriteten av företagen arbetade med 

en liten budget, vilket också krävde en användning av sociala medier som medium, vilket är 

gratis.  

 

Vår studie visar även att det inte bara råder en konvergens mellan producent och konsument, 

vilket Jenkins hävdar, utan man kan även tala om en konvergens mellan reklam och PR. Detta 

motiveras genom att utgå ifrån Falkheimers och Grunigs definitioner av reklam och PR, att dess 

syfte överensstämmer. Majoriteten av kampanjerna fokuserar på produkt- eller tjänst säljande 

syften, trots att deras strategier speglar varumärkesbyggande. Efter vår analys kan det inte dras 

en tydlig gräns mellan PR och reklam. PR, som syftar till att stärka relationen till bland andra 

konsumenterna, är lika viktigt som att sälja produkter. (Dahlén, Lange, 2009)  

 

Frisk & Fri valde en provocerande strategi för att väcka intresse för organisationen, budskapet 

gjordes därigenom intressant och spridningsvänligt. Då de antog en medvetet kontroversiell 

ståndpunkt skapade det reaktioner hos människor. Med hjälp av olika auktoriteter spred de sitt 

budskap via sociala medier, Alloca benämner denna strategi som Tastemaker. De sydde upp 

jeans för förverkliga deras fiktiva webbshop samt skickade ut inbjudningar till en påstådd mo-

devisning. I och med detta förankrades reklamkampanjen i verkligheten, något som Weigle, 

Ingo, ansåg vara av vikt då det skapade engagemang hos konsumenterna. Alloca benämner den 
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sista delen som Participation, att människor känner samhörighet och vill delta. Strategimässigt 

grundar sig kampanjen på att skapa en verklighetsförankring genom att skapa reklam som går 

att tar på. 

 

Lidl:s kampanj var uppdelad i tre steg varav att dessa steg hade olika syften. Dill-restaurangens 

primära funktion var att förstärka relationen med konsumenterna samt att skapa nyfikenhet. Det 

andra steget, det avslöjandemomentet, syftade till att rikta uppmärksamheten på Lidl som va-

rumärke. Det var först i tredje steget som kampanjen sändes på Tv, en köpt presentation som 

syftade till att sälja Lidl:s produkter. Det sista steget uppfyller Falkheimers och Heides definit-

ion om vad reklam är.  

 

Gällande Marabous kampanj finner vi en användning av en auktoritet, då de kombinerar sin 

kampanj med en comeback av artisten, Tommy Nilsson. Trots att han inte agerar tastemaker, 

finner vi hans roll som avgörande när det gäller spridningen av kampanjen. Allocas två andra 

begrepp kopplat till viral spridning är participation och unexpectedness, dessa förklaras med att 

ett deltagande krävs från mottagaren samt att klippet/kampanjen innehåller något oväntat; hu-

moristiskt eller överraskande. Vi finner att samtliga kampanjer lyckas med båda punkterna i 

och med dess struktur och strategi. Däremot kan vi finna mer belägg för vissa av kampanjerna i 

olika begrepp. Forsman & Bodenfors Black kampanj och Shouts Miss-skinny kampanj bygger 

främst på unexpectedness, då de är uppbyggda kring ett avslöjande. Provokativt inbjudande och 

man lämnas att fundera om det verkligen kan stämma; ska Tommy Nilsson verkligen byta namn 

till Black? Ska de verkligen öppna webbshop med kläder i size zero? DDB’s kampanj Klaus-

Heidi och Ingos Dill-kampanj bygger snarare på begreppet participation, då ett deltagande be-

gärs av byråerna; antingen ska man besöka en ny öppnad popup-restaurang eller så ska man 

byta namn till Klaus-Heidi.  

 
6.1.2 MEDIER OCH VIRAL SPRIDNING 

Det teoretiska ramverket tydliggör att en annonsör med fördel använder sig av breda massme-

dier, många medier och hög frekvens under korttid för att nå sin målgrupp. (Dahlén, Lange, 

2009) Traditionella medier är dock dyra. Utvecklandet av sociala medier har lett till ett växande 

intresse för Word of Mouth och viral spridning. (Berger, Milkman, 2011) Trenden av att an-

vända sig av internet som ledande medium i sin marknadskommunikation påvisas även statisti-

ken. (Institutet för reklam- och mediestatistik, 2012) Det kan vara en av anledningarna till var-
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för reklammakarna bakom kampanjerna vi studerat har förlitat sig på sociala medier. Detta trots 

att reklammakarna bakom Lidls, Lufthansas och Marabous kampanjer menade att det var deras 

begränsade budget som aktualiserade valet av medium. Konvergenskulturen har medfört ett 

nytt sätt att se på medieskapande. (Jenkins, 2008) Företag och privatpersoner kan numera obe-

hindrat sprida budskap; kommersiella och icke kommersiella. (Jenkins, 2008) På en användar-

genererad plattform är det användarna som bestämmer vad som ska spridas, det gör att fram-

gången via sociala medier inte är garanterad. Trots risken har stora delar av kampanjerna ge-

nomförts på sociala medier och deras framgång byggt på viral spridning. 

 

Vår empiriska undersökning framhäver osäkerheten kring viral spridning, denna osäkerhet be-

kräftar både våra intervjuade reklammakare samt Trotzig, reklamombudsman. En strategi från 

reklammakarnas sida har varit att skapa reaktioner från människor. Frisk & Fri valde att med 

hjälp av auktoriteter själva att sprida kritik, för att påtvinga en viral spridning. Weigle, Ingo, be-

rättade att målet hela tiden var att skapa någonting som människor antingen älskade eller ha-

tade, först då menade han att innehåll sprids, när reklammakarna genom åsiktsbildning skapar 

plats för debatt.  

 

Beroende på företagets varumärke och deras utgångspunkt gällande konsumenters åsikter för-

ändras också tillvägagångssättet för marknadskommunikationen. Vi kopplar detta till Dahlén 

och Langes teori gällande målgruppens påverkan av reklamens utformning. (Dahlén, Lange, 

2009) Enligt Lundgren och Magnusson, Forsman & Bodenfors, hade människor redan en posi-

tiv bild av Marabou, de visste bland annat därför att lanseringen av Marabous chokladkaka 

Black oavsett vad av strategi skulle nå framgång. Traditionell reklam har svårt för att få männi-

skor att ändra sina attityder om ett varumärke, menade Rönne, Plannerfed. Lidl hade en kom-

munikativ utmaning att vända människors förutfattat negativa inställning. Strategin bör då utgå 

ifrån målgruppens inställning och utformas efter en motbevisande taktik. (Dahlén, Lange, 2009) 

Weigle, Ingo, beslöt att få människor att uppleva kommunikationen i verkligheten, för att kunna 

motbevisa de eventuella fördomar människor hade. Syftet var att lyfta fram Lidl:s kvalitet och 

få människor att prova deras produkter. Efter avslöjandet kom reaktionerna som Weigle menar 

var övervägande positiva. Trotzig, reklamombudsman, förstår att företag vill komma runt vissa 

problem genom att gå alternativa vägar. Vår empiri tyder på att Lidl:s motiv att dölja avsända-

ren var av relevans kopplat till deras syfte. 
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6.1.3 ETIK OCH LAGAR 

Vår empiri klargör en trend bland våra valda kampanjer. Genom att dölja den egentliga avsän-

daren bygger reklammakarna upp ett klimax i form av ett avslöjande.  Innan avslöjandet har 

s.k. ”teasers” använts, dessa syftar till att fånga den aktiva mediekonsumentens uppmärksamhet 

i hopp om att de ska sprida vidare kampanjen. En risk har varit att människor inte ska tycka att 

innehållet är tillräckligt intressant för att vilja sprida innehållet vidare. Mottagaren går miste om 

kampanjens egentliga budskap och syfte om mottagaren missar uppföljningen efter ”teasern”. 

Kampanjerna bygger därför på att konsumenterna har tålamod. Enligt Rönne, Plannerfed, är det 

en av de största riskerna när företag gör reklam, att företagen antar att människor bryr sig.  

 

ICC bygger på att marknadskommunikation, att oavsett medium ska reklamen utformas så den 

är enkel att identifiera. Enligt marknadsföringslagen och ICC finns dock ett undantag som möj-

liggör denna typ av marknadskommunikation. I marknadsföringslagen förklaras undantaget 

som en ”framställningar vars enda syfte är att skapa uppmärksamhet inför uppföljande fram-

ställning” och i ICC beskrivs undantaget som om ”kommunikationen enbart är till för att rikta 

uppmärksamheten på kommande aktiviteter”. Weigle, Ingo, är medveten om undantaget och 

säger, ”man ska vara tydlig med att en avsändare framgår i 99 % av fallen, om företaget ändå 

väljer att dölja avsändaren ska det finnas tydlig relevans.” Kampanjerna som studerats i studien 

har i tre av fyra fall utnyttjat undantaget. Så länge företagen går att identifieras i den uppföl-

jande aktiviteten är kampanjen innanför lagens ramar. Det som inte framgår i lagtexten är hur 

lång tid efter den vilseledande delen av aktiviteten ett identifierande måste komma. Trotzig, re-

klamombudsman, menar att en tolkning av lagen är att det snabbt efter ska framgå vem som 

ligger bakom aktiviteten. Motiven till att vilja dölja sin egentliga identitet kan vara flera. Vi har 

sett ekonomiska motiv till varför företagen bakom kampanjerna valt att gå ut via sociala me-

dier, men den egentliga anledningen till att dölja sin identitet tror vi har att göra med det ut-

bredda misstroendet mot reklam. Utifrån empirin ser vi att de flesta av våra kampanjer har ut-

formats så att det kommersiella syftet inte står klart. Teorin påvisar att man bör ha en tydlig av-

sändare, trots att reklammakarna utnyttjat ett litet undantag i lagen har Trotzig inte fått in några 

anmälningar som rör de kampanjerna vi valt. 

 

Enligt statistik är det endast 18 % av befolkningen som har en allmänt positiv bild av reklam. 

Hirmand, Prime, anser att reklambyråerna tänker kortsiktigt, ett resultat av detta är enligt vår 

empiri att journalister blir lurade. Forsman & Bodenfors menar att PR-människor som Hirmand 

blev irriterade för att en reklambyrå visade PR-branschen hur enkelt det är att få in material i 
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massmedia. Syftet med att göra detta är att få en så stor spridning som möjligt med en liten 

budget. Grunig menar att PR handlar om relationen mellan organisationen och allmänheten, 

både att få förtroendet och vidmakthålla det. (Grunig, 2002) Reklambyråer föreställer i detta 

fall inte något problem med att lura massmedia medan PR-branschen, representerat av Hir-

mand, ser att det kan följa allvarliga konsekvenser när man missbrukar journalisters förtroende.  

 

Vår studie visar att gränsen mellan kommersiellt och redaktionellt innehåll börjar försvinna och 

visar att allt fler tänjer på gränsen genom att kringgå att avslöja det kommersiella syftet, likt 

våra valda kampanjer påvisar. Marknadsdomstolen tydliggör att i tryckta medier måste skillna-

den mellan reklam och innehåll med nyhetsvärde vara tydlig. (MD 2009:15) Forsman & Bo-

denfors instämmer med att konstatera att de som har blivit upprörda är vissa journalister och 

folk i reklam- och PR-branschen. Weigle, Ingo, antyder att människor struntar i om det är re-

klam, även om de är medvetna om att de är kommersiella mottagare, om de tycker att kam-

panjen är bra. 

 

I vårt teoriavsnitt beskriver vi hur lagstiftningen stödjer konkurrens och försöker hålla en balans 

mellan näringsidkarnas och konsumenternas intressen. Trotzig förespråkar att näringslivet ska 

vara mer självreglerande men anser samtidigt att lagstiftningen är nödvändig och att ICCs re-

gelverk ska fungera som ett komplement. Efter studerande av ICC kan det konstateras att 

marknadskommunikation inte får utformas så den skadar allmänhetens förtroende. Byråerna 

menar att konsumenterna inte känner sig stötta av kampanjerna. De som varit övervägande ne-

gativa enligt Weigle, Ingo och Lundgren och Mangusson, Forsman & Bodenfors, är bransch-

folk och journalister. För självreglering krävs det enligt Trotzig att aktörerna i branschen bär 

sitt ansvar gentemot allmänheten och sina konkurrenter. En övervägande misstro mot reklam 

tror Trotzig är ett tecken på att aktörerna inte tagit det ansvaret, därför har förtroendet sänkts. 

Ericson, Sveriges annonsörer, tror att Radio och TV-lagen sedan år 2010 är en stor bidragande 

faktor till varför förtroendet för reklamen sänkts. Forsman, Babblish, försvarar byråernas tillvä-

gagångssätt och menar att det är nödvändigt att ta till alternativa metoder när vanlig reklam inte 

har samma effekt som tidigare. Forsman konstaterar att genom att inte uppge avsändare är ett 

sätt att komma runt problemet. 
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6.2 KRITISK TOLKNING OCH DISKUSSION 
Nedan följer en kritisk tolkning av vad vår analys visar samt en diskussion från vår sida, då vi 

spekulerar i varför föreställningarna om reklam ser ut som de gör. Rubrikerna speglar de tren-

der vi finner vara relevanta vilket slutligen går att koppla ihop med syfte och frågeställning.  
 

6.2.1 DELTAGARPERSPEKTIVET 

Vi väljer att se dagens mediesamhälle att vara baserat på vad Jenkins skriver om deltagarkultur, 

vilket kan ses som att vara en utveckling av relationsperspektivet som växte från under år 1980. 

En konvergens mellan PR och reklam kan innebära nästa steg i utvecklingen, någonting som vi 

vill benämna som deltagarperspektivet. Det som talar för deltagarperspektivet är att definition-

ens gränser gällande public relations och reklam alltmer suddas ut. Även om vi noterat skillnader 

mellan vad de intervjuade reklammakarna och PR-människorna ansett om utvecklingen kan vi 

genom empirin konstatera att kampanjerna i sitt utförande gått ifrån de traditionella definitioner-

na gällande PR och reklam. Detta motiveras genom att kampanjerna verkar ha syftat till att sam-

tidigt både verka varumärkesförstärkande och produkt- och tjänst-säljande. Kampanjerna skulle 

kunna definieras som säljande PR-kampanjer. God PR grundar sig i en god relation med allmän-

heten, och allmänheten består i detta fall av både konsumenterna och målgruppen som ska få 

budskap virala. Vi finner att den virala spridningen har fått ta större plats i gällande marknads-

kommunikation och sker idag i stor utsträckning via sociala medier och uppmuntras genom like-

knappar och dela-flikar. När statistik visar att endast 18 % av allmänheten över lag är positiva till 

reklam talar det emot en positiv framtid för den här typen av kampanjer, därav att vi tror att relat-

ionen mellan reklambyråerna och konsumenterna måste stärkas. Vi har förstått att reklambyråer-

na vill dölja både sin egen och reklambeställarnas identitet för att öka intresset och öka chansen 

att få spridning. Precis som Rönne, Plannerfed, berättar är det ett förmånligt sätt att komma runt 

allmänhetens eventuellt dåliga attityd gentemot avsändaren. Valet blir naturligt då reklammakar-

na troligtvis är medvetna om det utbredda misstroendet mot reklam. Vi tror att problemet i stor 

utsträckning ligger i att företagen inte vill äventyra kampanjernas spridning genom ett blottläg-

gande av dem som avsändare. Däremot kan vi finna tendenser till att det kommersiella syftet inte 

spelar någon roll om reklamen är intressant i sig, en aspekt som företag bör ha i avseende för att 

inte skapa mer misstroende hos konsumenterna.  

 

 

 



	   40	  

6.2.2 REKLAM I VERKLIGHETEN 

Att förankra kommunikationen i verkligheten, att få människor att uppleva kampanjen, har varit 

en strategi som vi sett hos kampanjerna för Frisk & Fri och Lidl. Tecken på detta är bland annat 

Lidl:s restaurang samt Frisk & Fris uppsydda jeans och påstådda modevisning. Enligt reklam-

makarna bakom kampanjerna motiverades strategivalet genom att de ville skapa en kampanj 

som skulle finnas ”på riktigt”. Konsumenterna skulle ges en chans att få egna intryck kring 

kampanjerna. I Lidl:s fall menade Weigle, Ingo, att ”människor inte kan ignorera det de upple-

ver.” När vi använder Weigles uttalande i kombination med vad Rönne, Plannerfed, sade gäl-

lande konsumenters inställning förstår vi beslutet. Rönne, Plannerfed, beskrev att det är svårt 

att ändra människors attityder kring ett företag, speciellt svårt genom traditionell reklam. Ge-

nom att öppna en restaurang som känns luxuös med mat som är tilltalande och samtidigt pris-

värd, allt detta i kombination med auktoriteten av en känd stjärnkock från London. Lidl har, en-

ligt Rönne, Plannerfed, kämpat mot människors fördomar. Förhoppningen från Lidl:s sida var 

att människor skulle ändra uppfattning om varumärket. 
 

Vi tror att förtroendet stärks först när det upprätthålls en god relation mellan alla parter, likt syf-

tet med PR förespråkar. Det konvergerade medieklimatet har bjudit in den annars passivt motta-

gande konsumenten till att bli en del utav reklamen. Vi tror att denna utveckling, som möjlig-

gjorts via sociala medier, inte nått sitt slutskede. Tvärtom ponerar vi att vi befinner oss i upptak-

ten av denna typ av marknadskommunikation. Trots att vi endast undersökt strategierna bakom 

fyra reklamkampanjer finner vi att vår empiri talar för att detta är en trend, att låta oss aktiva 

konsumenter vara en del av reklamen och sprida den viralt.     

 

6.2.3 VEM SKA TA ANSVAR? 

Flera av de kampanjer vi undersökt har gått under en pseudonym innan det nödvändiga avslöjan-

det. Nödvändigheten står i lagtexten, vars egentliga utgångspunkt är att avsändaren alltid ska 

vara tydlig. Men som vi både skriver i teorin och empirin utnyttjas ett undantag som möjliggör 

dessa kampanjers utformande. Eftersom inga anmälningar kommit in till Reklamombudsmannen 

tolkar vi det som att alla kampanjerna har tolererats av allmänheten. Detta tyder på en högre ac-

ceptans, men vi förväxlar inte detta med ett mer utbrett förtroende för reklam. Vi tror snarare att 

relationen måste stärkas, att reklammakarna måste vidta vissa åtgärder för att vinna allmänhetens 

förtroende. Problemet, tror Ericson, Sveriges Annonsörer, är att reklammakarna inte ser sitt eget 

ansvar i att förbättra denna relation. Förtroendet är viktigt då kampanjer likt dessas utförande 

bygger på att allmänheten hjälper till att sprida budskapen. Empirin visar att människor sprider 
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budskap som de tycker är intressant, kommersiella eller inte. Ytterligare en relation vars distinkta 

skillnader nu upplöses är skillnaden mellan kommersiellt- och redaktionellt innehåll. Reklamma-

karna förklarar enkelheten i att få in kommersiellt innehåll i den redaktionella delen av tidningen. 

Idag förväntas mer av den genomsnittlige konsumenten. Trotzig, reklamombudsman, lyfter under 

intervjun fram skillnaden mellan dagens marknadsföringslag från 2008 och samma lag från 70-

talet. Hon anser att det finns stora skillnader i vad den genomsnittligt konsumenten förväntas för-

stå. Som vi nämner ovan är huvudregeln att lagstiftningen ska skapa enkelhet för konsumenten 

att urskilja reklam från annat innehåll. Det framkommer däremot att flera av våra valda kam-

panjer utformar kampanjerna för att skapa förvirring kring avsändare och budskap. Anledningen 

till detta, menar Forsman, Babblish, är att försöka komma runt problemen med att ”vanlig re-

klam” inte fungerar.  

 

Som vår empiri visar är en av anledningarna till reklammakarnas val att använda sociala medier 

den låga ekonomiska insatsen. Vi antar att förväntningarna blir i dessa fall högre än farhågorna 

och därför vågar byråerna skapa alternativa kampanjer, detta eftersom de har lite att förlora på en 

eventuellt misslyckad kampanj. Vi tror att konsekvenserna kan bli mer långsiktiga när det kom-

mer till allmänhetens förtroende för företagen. Med faktumet att förtroendet för reklam redan är 

så lågt borde företagen vara mer återhållsamma när det kommer till att äventyra det förtroendet 

som fortfarande finns kvar. Weigle, Ingo, menar att det måste finnas ett tydligt syfte för att dölja 

avsändaren. Vi har konstaterat att den genomsnittlige konsumenten idag förväntas vara mer kri-

tiskt granskande. Samtidigt frågar vi oss hur mycket den genomsnittlige konsumenten kan för-

väntas kunna. Vi tror att kampanjer som bygger på en dold avsändare, där företag döljer sin iden-

titet, i längden kan urholka allmänhetens förtroende för reklam. En lyckad självreglering av nä-

ringslivet fordrar att aktörerna inom branschen tar sitt fulla ansvar. Därför bör målsättningen 

vara att marknadskommunikation stärker relationen till allmänheten. Vi kan konstatera utefter 

vår studie att reklam ska vara lätt att identifiera och ingen kommunikation bör vara utformad så 

den skadar allmänhetens förtroende för reklambranschen. Om företagen är ärliga tror vi att det 

genererar en starkare tillit gentemot reklam.  
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7. AVSLUTNING 

 

7.1 SLUTSATS 
Vår uppsats forskningsproblem vilade i samhällsdebatten gällande allmänhetens negativa bild 

av reklam. Genom en kvalitativ djupdykning i reklammakares syn på reklam ämnade vi under-

söka vilka föreställningar som speglar reklamen. Sveriges annonsörer och Novus formulerar att 

”reklam är en kommersiell spegelbild av det samhälle vi lever i…” vilket vår empiriska studie 

visar tendenser till. Vår analys, kritiska tolkning och diskussion visar att det nya medieklimatet 

inneburit konvergens på fler områden än bara mellan konsument och producent. De nya kom-

munikationsformerna kan enligt vår empiri påvisa en konvergens mellan PR och reklam och 

dessutom mellan redaktionellt och kommersiellt innehåll i media. Vår diskussion påvisar att 

detta kan vara en utveckling av deltagarkulturen och relationsperspektivet, vilket vi väljer att 

benämna som deltagarperspektivet. Vår empiri påvisar att samtliga kampanjer har varit bero-

ende av den virala spridningen. Med Allocas tre synpunkter kring hur man får sitt budskap vi-

ralt kvarstår problemet kring konsumenternas åsikter. Det finns ingen säkerhet gällande sociala 

medier och viral spridning. Däremot finner vi stöd i vår undersökning att reklammakare stän-

digt försöker tillfredsställa konsumenterna.  

 
Vår empiriska studie visar även en trend att skapa reklam på riktigt, en verklighetsförankrad re-

klam som bidrar till att reklamkampanjen får intresse. En annan trend man kan utläsa från vår 

empiri är att dölja avsändaren och på så sätt inte visa det kommersiella syftet. Genom att utge 

kampanjerna för att vara annat än reklam talar emot att bilden av reklam förväntas bli mer posi-

tiv. Kampanjer som bygger på en dold avsändare, där företag döljer sin identitet, kan enligt vår 

studie urholka allmänhetens förtroende för reklam. Sammantaget finner vi att det är relationen 

mellan samtliga parter som bör stärkas för att slutligen kunna påverka allmänhetens inställning 

till reklam. Det handlar i slutändan om konsumenten och huruvida de accepterar denna typ av 

reklam och i vilken utsträckning de är kritiska eller accepterande i dagens konvergerande medie-

samhälle. 

 

Avslutningsvis påvisar vår uppsats att vi som medieanvändare/skapare är en del av våra valda fö-

retags reklamkampanjers strategi angående deras marknadskommunikation, gällande vår empiri, 

till och med en avgörande faktor. Vår empiri påvisar starka tendenser till att de aktiva mediean-

vändarna/skaparna också speglar deras strategi och slutligen deras reklam. Till detta kopplar vi 
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Gallis uttalande om hur reklamen speglar reklambranschen och förkastar det antagandet. Utifrån 

ett deltagarperspektiv kan vi dra slutsatsen att reklamen speglar oss medieanvändare/skapare. 

 

 

7.2 SAMMANFATTNING 
Studien syftade till att undersöka trender, föreställningar och normer kring reklamskapande. För 

att besvara vår frågeställning, vilka strategiska val ligger bakom skapandet av reklam i vårt 

konvergerande mediesamhälle? genomfördes en kvalitativ undersökning som utgick ifrån fyra 

reklamkampanjer. Det teoretiska ramverk, varpå empirin analyseras utifrån, inkluderar mark-

nadsföringslagen och marknadskommunikativa riktlinjer av ICC samt litteratur rörande mark-

nadskommunikation, reklam och PR. Empirin bygger dels på personliga intervjuer genomförda 

med människor som direkt eller indirekt varit involverade i kampanjernas utformande, dels 

åsikter från andra respondenter, som inte varit delaktiga i framställningen av våra valda kam-

panjer. Analysen visar att kampanjernas syften varierat men genomförandet hade vissa gemen-

samma nämnare. Att deras framgång byggde på viral spridning via sociala medier och att majo-

riteten av kampanjerna genomfördes med dold avsändare. Dess innehåll var på något sätt spän-

nande, intressant eller provocerande för att tillfredsställa det konvergerade medieklimatets ak-

tiva medieanvändare. Reklam ska i regel vara enkel att identifiera, dock är den andra gemen-

samma nämnaren att reklammakarna utnyttjade ett undantag i lagstiftningen som innebar att 

avsändaren får vara dold om syftet med kampanjen är att fånga konsumenternas uppmärksam-

het. Den tredje nämnaren var att kampanjerna på något sätt förankrades i verkligheten, detta för 

att konsumenterna skulle uppleva kommunikationen. Slutligen visar undersökningen konver-

gens mellan reklam och PR, mellan konsumenter och producenter och mellan redaktionellt och 

kommersiellt innehåll, detta fenomen benämns i studien som deltagarperspektivet.  

 

 

7.3 STUDIEKRITIK 
Reklam ur ett medievetenskapligt perspektiv är relativt outforskat. Den ständiga utvecklingen 

påverkar den generella uppfattningen och allmänhetens syn är svår att mäta. Vår uppsats äm-

nade undersöka vad som påverkar formandet av reklamen idag. Kritik riktas mot vår empiri och 

vårt valda urval, då detta påverkar hela uppsatsens diskussion och slutsats. Däremot valde vi att 

välja kampanjer från år 2013 som fick symbolisera reklambranschen idag och vi är införstådda 
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med att studien inte påvisar något generellt om branschen, utan endast vissa tendenser till tren-

der kan urskiljas baserat vår valda empiri. 

 

Gällande allmänhetens syn utgår vi ifrån statistik från år 2012 och 2011 rörande medieanvänd-

ning och människors uppfattning av reklam. Detta påverkar vårt underlag, vilket vi stödjer vår 

analys och diskussion på. Vidare hade en fördjupad och bredare teori kunnat inkluderas men på 

grund av vårt syfte och frågeställning gjordes en avgränsning.  

 

7.4 VIDARE FORSKNING 
I takt med ständig utveckling kommer möjligheterna för studier också öka. Vi anser att en rele-

vans finns i att undersöka mottagandet av kampanjerna och därmed analysera människors tän-

kande gällande reklam och undersöka varför bilden av reklam är så pass negativ som statistik 

visar. I och med detta skulle ett djupare resonemang kunna föras om den tekniska utvecklingens 

förutsättningar för framtiden och större spekulationer om reklambranschen hållbarhet i vårt 

konvergerande mediesamhälle kunna utvecklas. 

 

7.5 TVÅ FÖRFATTARE 
Uppsatsen har två författare, Mikaela Kjell & Leo Sjökvist. Allt arbete har delats rättvist upp 

parterna emellan och specifika avsnitt som personerna har skrivit går inte att urskilja. Ett tätt 

arbete har fortlöpt under uppsatsens gång vilket har gett oss stor insikt under arbetsgång, vilket 

vi ser som en fördel kopplat till uppsatsens trovärdighet.  
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9. BILAGOR 
 
 

9. 1 BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 
 

Intervjufrågor till företag/organisationer samt reklambyråer kopplade till respektive reklam-

kampanj. 

 

• Blev det som ni tänkt? 

• Varför genomförde ni kampanjen? 

• Hur fick ni människor att sprida?  

• Vilken målgrupp ville ni nå med kampanjen? 

• Hur påverkar reklammålen valet av målgrupp? 

• Vad vill ni säga med reklamkampanjen?  

• Hur utvecklar ni ett reklambudskap som tilltalar målgruppen?  

• Hur kommer ni fram till  innehållet i reklammeddelandet/budskapet?  

• Hur har era reklamkampanjers utformande förändrats över tid, jämfört innan sociala me-

dier t.ex.? 

• I vilka kanaler/medier presenterar ni kampanjen? 

• Varför väljer ni just dessa medier?  

• Vad hoppas ni att medierna ska skapa för effekt? 

• Hur påverkar valet av målgrupp medievalet? 

• Hur påverkar reklammålen medievalet? 

• Hur påverkar valet av budskap medievalet? 

• Hur utvärderar ni er reklam?  

• Vilka metoder används?  

• Varför utvärderar ni er reklam? 

• Hur påverkar valet av målgrupp utvärderingen? 

• Hur påverkar medievalet utvärderingen? 

• När ni gör reklam, vad vill ni skapa?  

• Hur tänker ni när ni skapar reklam?  

• Varför ser kampanjerna ut som de gör? 

 



	  

Intervjufrågor till övriga reklambyråer vilka ska spegla övriga reklammakares syn samt de 

självreglerande organen.  

 

• Vad anser ni om våra valda kampanjer? 

• Vad är er åsikt om deras val av utförande? 

• Vilka trender kan utpekas i dagens mediesamhälle? 

• Hur tror ni responsen blev av reklamkampanjerna? 

• Övriga tankar kring föreställningen av reklam? 

 
 

9.2 BILAGA 2: UNDERLAG FÖR UPPSATSEN 
 
 
UPPDRAGSGIVARE 
 
Kampanj 1: Frisk & Fri 

Frisk & Fri startades år 1983 och är en ideell riksförening mot ätstörningar. Föreningen syftar 

till att sprida information om ämnet och finnas som stöd för både de som lider av ätstörningar 

och deras närstående. Föreningen finns runtom i hela Sverige och de skriver på deras hemsida, 

friskfri.se “Vi har inget kommersiellt syfte, vi vill bara fylla det behov som vi själva hade och 

som vi i vissa fall saknade när vi behövde det som mest.” 

Källa: http://www.friskfri.se/vad-vi-gor/organisation/ 

 

Kampanj 2: Lidl 

Lidl är ett stor internationell matvarukedja som numera verkar i 25 länder med närmare 10 000 

butiker. Den första butiken öppnades för dryga 40 år sedan i Tyskland med idéen om att vara 

butiken för den smarta kunden som vill handla mat med hög kvalitet till lägsta pris. I Sverige 

har vi numera ca 150 butiker och varumärket förknippas med deras pressade priser. Källa: 

http://www.lidl.se/cps/rde/SID-A5224955-CEB87DF2/www_lidl_se/hs.xsl/ 

grundsaetze.htm 

Kampanj 3: Lufthansa 

Bildades 1926 och är idag ett av världens största flygbolag med 90 000 anställda. 1997 bildade 

Lufthansa tillsammans med SAS, Air Canada, United Airlines och All Nippon Airways, Star 

Alliance. Huvudsätet ligger i Köln, Tyskland. 



	  

Källa: http://www.lufthansagroup.com/en/company.html 

 

Kampanj 4: Marabou 

Grundades 1916, mitt under första världskriget, av norrmannen Johan Trone-Holst. Marabou 

fick sitt namn av att det tidigare chokladföretaget Freia hade en maraboustork som sin symbol. 

Den första chokladen började produceras efter första världskrigets slut 1919. Den första fabri-

ken låg utanför Stockholm, i Sundbyberg. Med introducerandet av mjölkchokladen och den 

välbekanta ”Mmm… Marabou!”-sloganen har Marabou blivit ett av Sveriges mest folkkära va-

rumärken. 

Källa: http://www.marabou.se/marabou/page?locale=sesv1&PagecRef=643&gclid= 

CP3q4JzvpbsCFQhZ3godlW0AWQ 

 
 
REKLAMBYRÅER BAKOM KAMPANJERNA 
 

Kampanj 1: Shout advertising AB 

Företaget går under benämningen reklambyrå trots att de tillhandahåller fler tjänster än så. De 

utvecklar detta på deras hemsida och skriver att, deras kompetens omfattar allt från varumär-

kesstrategi och affärsutveckling till mobil kommunikation, PR, event och sociala medier. Kon-

toret är beläget i Göteborg med Stefan Gustafson som VD och grundare för företaget som i år 

firade 20 verksamma år. 

Källa: http://www.shout.se/ 
 

Kampanj 2: Ingo 

Är en Stockholmsbaserad byrå som primärt drivs av ett fokus på lokala uppdragsgivare och lo-

kala värderingar. En reklambyrå som arbetar tillsammans med kunden för att hitta krea-

tiva/originella/oväntade lösningar som får folk att säga: Jag vet att det är reklam men det är så 

jävla bra så det gör inget. Ingo har ett flertal stora kunder, bland annat AztraZenica, Delicato, 

American Express, P&G, IBM och Lidl. 

Källa: http://ingostockholm.se/om-ingo/ 
 
 
Kampanj 3: DDB 

Historiskt har DDB Worldwide rötter i 1960-talet. Med bland annat Volkswagens välkända 

kampanj ”Think Small”, kampanjen som rankats till 1900-talets bästa reklamkampanj av Ad 

Age. Underbyrån DDB Stockholm grundades 2004 i Sverige. Den svenska byrån är en fullser-



	  

vicebyrå som hjälper företag med kommunikation. Med fullservice menar de att deras lösningar 

ofta hamnar utanför gränserna för vad som traditionellt definieras som reklam. Byrån delas in i 

fyra delar. DDB Design som jobbar med grafisk varumärkesidentitet, förpackningar och strate-

gisk formgivning. DDB Digital fokuserar på att hjälpa företag att utveckla en digital närvaro 

som aktiverar varumärket. Made to Order arbetar med den visuella kommunikationen för 

livsstilsvarumärken. Den fjärde delen är DDB Film som är DDBs eget produktionsbolag. DDB 

Stockholm jobbar med stora kunder som Försvarsmakten, McDonalds, Skoda, Electrolux och 

Lufthansa. 

Källa: http://ddb.se/about-us/ 
 

Kampanj 4: Forsman & Bodenfors 

Grundades 1986 som en självständig byrå. Grundarna var Staffan Forsman och Sven-Olof Bo-

denfors tillsammans med Mikko Timonen och Jonas Enghage. Grundarna är fortfarande verk-

samma inom organisationen. Byrån har säten i både Stockholm och Göteborg. Deras vision vad 

att skapa kommunikation i världsklass. 27 år senare är de fortfarande helt självständiga och 

rankad som en av de bästa byråerna i världen. De arbetar med stora aktörer såsom Volvo 

Trucks, Coop, Comviq, Systembolaget, Preem och Marabou. 

Källa: http://www.fb.se/about 
 

 

REKLAMBRANSCHENS SYN 
 

Babblish AB 

Företaget verkar som konsultbolag inom reklambranschen och på hemsidan formulerar de, 

”babblish hjälper dig med strategier för social marknadsföring och dialogbaserad varumärkes-

kommunikation. Vi kan träna din personal i hur man använder sociala medier på ett effektivt 

sätt eller sköta din dina sociala kanaler åt dig.”  

Källa: http://babblish.se/om-oss/ 

 

 

Plannerfed 

Plannerfed består idag av ett tiotal konsulter och de skriver på hemsidan, ”Vi marknadsför och 

säljer deras tjänster och de marknadsför vårt gemensamma varumärke och mål”. Företagets 

framgång bygger enligt de själva på deras rekrytering av konsulter som kan hantera planning, 



	  

dvs. förmågan att definiera affärs- och kommunikationsproblem baserade på insikt om mål-

gruppen. Företaget har som mål att Svenska företag ska bli lika bra beställare som våra 

svenska byråer är bra på kreativitet.  

Källa: http://plannerfed.se/om-oss/ 

 

Prime 

Prime är en fullservice-kommunikationsbyrå täcker upp områden såsom, analys och trender, 

corporate och marketing communication, public affairs samt krishantering. Företaget består 

även av analysföretaget United minds och genomför globala uppdrag inom alla branscher med 

sina 130 medarbetare. Under de senaste åren har Prime varit en av de mest belönade PR-byråer 

och vunnit priser såsom det svenska priset guldägget och internationella kommunikationstäv-

lingar såsom Cannes lions.  

Källa: http://www.primegroup.com/om-prime 

 

SJÄLVREGLERANDE ORGAN 
 

Sveriges annonsörer 

Sveriges annonsörer startade år 1924 och verkar som en intresseorganisation för landets annon-

sörer och ägs numera över 550 medlemsföretag. Affärsidéen är att hjälpa annonsörerna med att 

arbeta effektivt med reklam och media.  

Källa: http://www.annons.se/om-oss 

 

Reklamombudsmannen 

Reklamombudsmannen verkar som näringslivets självreglerande stiftelse vilka arbetar för en 

hög etisk nivå i all marknadskommunikation riktad mot den svenska marknaden. Stiftelsen ver-

kar under de den internationella handelskammarens regler för reklam och marknadskommuni-

kation (ICC). Reklamombudsmannens kansli tar hand om ärenden och granskar reklamer, då 

konsumenter eller företag kan anmäla reklam som strider mot dessa regler. Källa: 

http://reklamombudsmannen.org/ro__ron 

 

 

 



	  

Alla vet väl att Tommy Nilsson tänkte byta efternamn 
till Black - men vet du varför? 

 

Pressrelease 
2014-01-06 
 
En djupdykning i fyra aktuella reklamkampanjer från år 2013 kommer att beskriva 
reklammakares syn på dagens reklam och vilka val som påverkat kampanjers ut-
formande. Föreställningen om reklam kommer att utifrån deras valda underlag att 
besvaras och trender inom reklambranschen kommer att förtäljas.  
 
Studenter på Uppsala Universitet har under hösten 2013 genomfört en kvalitativ under-
sökning där de intervjuat medarbetare på några av Sveriges största reklambyråer. Stu-
denterna har utgått ifrån fyra reklamkampanjer som på olika sätt skapat debatt för att 
studera reklammakarnas olika idéer, föreställningar och normer. Ur ett jämförandeper-
spektiv undersöker de den klassiska definitionen av reklam, public relations och kom-
munikation ställs emot den verklighet som respondenterna bevittnar om under de per-
sonliga intervjuerna. 
 
Under det senaste decenniet har västvärlden genomgått förändringar. En av dem är in-
troducerandet av ett nytt medium, det sociala mediet. Med ekonomiska motiv beslutar 
företag att gå ifrån traditionella medier och tar istället chansningen att sprida sina bud-
skap via sociala medier. I sociala medier styr användarna vad som ska spridas och nu-
mera visar statistik på en ökad användning av sociala medier.  
 
Studien konstaterar skillnader mellan den klassiska bilden som akademin har av reklam 
när intervjuernas resultat jämförs. Reklambranschen utvecklas i takt med tekniken, in-
ternetanvändningen är högre än någonsin. En deltagarkultur har vuxit fram och det som 
sprids på webben är det som är spännande och aktuellt. Dock har flera av kampanjerna 
försökt kringgå det växande misstroendet mot reklam genom att dölja sina kommersiella 
budskap. Studien konstaterar att reklambranschen styrs av de aktiva mediekonsumen-
terna. 
 
 

För mer information kontakta Mikaela Kjell tel: 073 778 65 08, mi-
kaela_kjell@hotmail.com, Leo Sjökvist tel: 0768500005 leosjokvist@hotmail.com 
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