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Sammandrag	  

Friendvertising är en metod marknadsförare använder sig av för att få konsumenter att själva 

sprida reklam via sociala nätverk. För att konsumenter ska sprida ett företags budskap krävs 

att de motiveras till det. Den här studien har undersökt vad som motiverar Facebookanvändare 

att dela reklam på Facebook, med syfte att skapa förståelse för dessa motiv. Totalt 

genomfördes fyra gruppintervjuer, med respondenter från gruppen unga studerande. 

Resultatet visar att Facebookanvändare motiveras att dela för att kunna påverka sin 

omgivning, kommunicera med vänner och vara altruistiska, samt för att stärka sin identitet. 

Resultatet visar också att Facebookanvändare anser att reklam bör ha ett nyhets- och 

underhållningsvärde, och därmed ett egenvärde. Därför kan reklam idag betraktas som en 

produkt i sig, där innehållet spelar större roll än varumärke och marknadsförd vara. 

 

Nyckelord: Friendvertising, Viral Marknadsföring, eWOM, Delning, Sociala Medier 
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1.	  Introduktion	  

En muskulös, tatuerad man med bar överkropp värmer sig vid en brasa i den lilla fjällstugan. 

Vinden viner och snön virvlar upp från vägen när en Volvobil kommer rullande genom ett 

kargt och mörkt vinterlandskap. Föraren och mannen med bar överkropp visar sig vara 

fotbollsspelaren Zlatan Ibrahimovic, som stämmer in i nationalsång medan filmen fortsätter 

att visa honom jaga kronhjort, bada isvak och lycklig komma hem till sin familj. (Youtube, 

2014) Volvos reklamfilm Made by Sweden blev omdiskuterad redan innan den hade premiär 

(Lindqvist, 2014; Helander, 2014). Flera trailers, reklamfilmer för reklamfilmen, släpptes och 

många visste exakt vilket datum och vilket klockslag den fullständiga versionen skulle 

komma ut: den 25 januari klockan 20.10. (Larsson, 2014). Redan två dagar efter 

reklamfilmens premiär rapporterades att den ”gillats” hela 255 000 gånger på Facebook och 

”delats” 5500 gånger (Djerf, 2014). Att dela betyder att personer med enkla knapptryckningar 

kan sprida en länk med innehåll, till sitt valda nätverk inom sociala medier eller i privata 

meddelanden till utvalda personer (Facebook, 2014). På några dagar var filmen uppe i över 

två miljoner visningar på videosajten Youtube och ett hett ämne på sociala medier världen 

över (Bergsten, 2014). Bara någon månad senare kunde Volvo rapportera en 50-procentig 

ökning av försäljningen på bilen som marknadsförs i filmen (Byttner, 2014). 

Volvos reklamfilm och dess spridning illustrerar att något har förändrats. Personen är i fokus 

och produkten endast en rekvisita, och reklamen väckte därför frågor om vad som egentligen 

marknadsförs - Zlatan eller bilen (Bergsten, 2014). Trots kritik från olika håll blev filmen en 

viral succé, vilket betyder att den spreds snabbt via sociala medier och nådde en stor grupp 

människor genom delning. Idag strävar marknadsförare efter att deras reklamkampanjer aktivt 

ska konsumeras och rekommenderas i sociala medier (Keller & Fay, 2012). Metoden kallas 

traditionellt viral marknadsföring (Huang, Su, Zhou, 2013), men det växande fenomenet har 

fått namnet friendvertising, eftersom reklammakare använder sig av människors vänner för att 

bättre lyckas sprida reklam (Ahlm, 2014).  
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Det sociala nätverket har nämligen börjat utgöra en hjälp för konsumenter att avgöra vilken 

information som är värd att ta del av (Broxton et al, 2011). Vänners rekommendationer och 

delningar på sociala medier ses som en kvalitetsgranskning, vilket gör det mer sannolikt att 

informationen tas emot och delas vidare (Ibid.). På så vis är friendvertising effektivt. Den 

lyckas överbrygga den skepsis som många konsumenter har mot reklam och får dem att 

självmant stanna upp och ta emot budskapet (Daugherty & Hoffman, 2014). Det är en 

reklamens drömvärld, men frågan är bara vad som krävs för att nå dit. Då konsumenter inte 

längre är passiva, anonyma mottagare av information, utan närvarande och aktiva (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004), går det att få dem att själva dela vidare reklam.  

Många människor kommunicerar och interagerar idag på sociala medier (Daugherty & 

Hoffman, 2014). En del av kommunikationen innefattar delning av länkar och därmed även 

reklam. Facebook är idag det nätverk där reklamkampanjer har störst sannolikhet att bli virala 

(Botha & Reyneke, 2013), vilket kan förklaras vid en blick på statistiken. Under 2011 delades 

där en miljon länkar var 20:e minut (Hepburn, 2011), och i Sverige används nätverket av fler 

än hälften av befolkningen (Findahl, 2013). Reklam som får viral spridning når ut till många 

konsumenter snabbt och effektivt, men ett problem som marknadsförare ställs inför är att 

reklam bara ses och gillas utan att delas vidare av konsumenterna (Teixeira, 2012).  

Vi lever i ett föränderligt medielandskap där marknadsförare såväl som teoretiker måste 

sträva efter att hålla jämna steg med utvecklingen för att inte halka efter. Forskning visar att 

traditionella reklamkampanjer, som enbart distribueras via tidningar och TV, har börjat tappa 

förmågan att påverka (López & Sicilia, 2013). Det innebär att viral marknadsföring inte bara 

blir viktigt, utan en förutsättning, för att kunna nå ut. Då delning är ett måste för att reklam 

ska få viral spridning, ställs marknadsförare idag inför en helt annan utmaning än på den tiden 

då reklam enbart basunerades ut under reklampauserna (Broxton et al, 2011). För att lyckas få 

konsumenter att frivilligt sprida reklamkampanjer på sociala medier måste marknadsförarna 

förstå hur människor kommunicerar och interagerar och vilka faktorer som därmed motiverar 

konsumenter till att dela. Detta leder till frågeställningen för denna studie: 

• Vad motiverar Facebookanvändare att dela med sig av reklamkampanjer på 
Facebook?  
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Facebook är, som tidigare nämnt, den plattform där reklamkampanjer har störst chans att bli 

virala och även det mest använda sociala mediet i Sverige. Det kan vara möjligt att det finns 

ett gyllene snitt för hur en reklamkampanj bör vara utformad för att den ska bli delad och 

därmed viral. För att hitta detta krävs det kunskap kring vad som motiverar konsumenter till 

att dela. Syftet med denna studie är således att skapa förståelse för de motivationsfaktorer som 

driver Facebookanvändare när de delar reklam på Facebook.  
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2.	  Kommunikation,	  interaktion	  och	  sociala	  medier 

För att finna vad som motiverar Facebookanvändare att dela reklam underlättar en 

grundläggande förståelse för kommunikation och interaktion, liksom för det forum där detta 

sker. Följande avsnitt beskriver därför hur kommunikation och interaktion mellan människor 

har förändrats i och med internet och sociala medier, samt vad som driver människor till att 

interagera med varandra. Slutligen förklaras hur detta tolkas inom ramen för delning av 

reklam på Facebook. 

2.1.	  Word	  of	  Mouth	  och	  electronic	  Word	  of	  Mouth	  

Det är sedan tidigare känt att människors kommunikation med varandra resulterar i att de 

influerar varandras åsikter kring produkter och varumärken, något som traditionellt kallas för 

Word of Mouth, WOM (Sen & Lerman, 2007). Denna spridning av åsikter kan vara av både 

positiv och negativ karaktär (Ennew, Banerjee, & Li, 2000), och kan påverka människors 

köpbeteende genom att influera deras medvetenhet, uppfattningar och förväntningar (Dichter, 

1966). Redan på 60-talet skrevs det om WOM-marketing, som innebär att marknadsförare vill 

skapa en ryktesspridning och få människor att prata om det de vill marknadsföra, det vill säga 

påverka konsumenters interaktion (Ibid.). Även idag är marknadsföringsmetoden aktuell, men 

kommunikationen sker i stor utsträckning på internet och kallas då electronic Word of Mouth, 

eWOM (Hennig-Thurau et al., 2004). Studier visar att eWOM påverkar människor på samma 

sätt som traditionell WOM, men eWOM har förmågan att spridas längre och snabbare (López 

& Sicilia, 2013). Via sociala medier kan människor idag både hylla och håna en reklam 

(Pehlivan et al., 2011), vilket gör att marknadsförare får mindre kontroll över hur deras 

marknadsföringsaktiviteter framstår eller hur de sprids (Heinonen, 2011).  

2.2.	  Motiv	  för	  att	  delta	  i	  eWOM	  

När Dichter introducerade begreppet WOM fann han fyra faktorer som motiverar människor 

till att delta i traditionell WOM: produkten som marknadsfördes, konsumentens egna 

uppfattningar, andra människors åsikter och diskussion skapad av exempelvis reklam (1966). 

Sedan dess har dock WOM förändrats och även blivit elektronisk, samtidigt som reklams 
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form har utvecklats. Reklam har gått från att framför allt vara fokuserad på 

produktinformation till att försöka skapa en känsla av olika livsstilar (Leiss et al, 2005). 

Kozinetz et al. (2010) menar att förklaringarna till varför människor deltar i WOM och 

eWOM ligger djupt rotade i moral, kultur och personlighetsdrag, och på så vis är det mer 

komplext än vad Dichter (1966) gjorde gällande. Det innebär därmed att motiven för delning 

och eWOM kan skilja sig mellan olika grupper och samhällen. Vad som exempelvis anses 

vara “politiskt korrekt” och moraliskt i ett land behöver inte överensstämma med vad som 

anses vara det i ett annat land. 

eWOM och delning har tidigare studerats både ur ett förutsatt nyttomaximeringsperspektiv, 

det vill säga med utgångspunkt i att konsumenter är nyttomaximerare (Balasubramanian & 

Mahajan, 2001; Hennig-Thurau, 2004) och från ett interpersonellt perspektiv som handlar om 

vilka grundläggande behov som driver människor till att interagera med andra människor 

(Schutz, 1958). Det senare användes av Ho & Dempsey (2010) för att studera motiv till att 

dela innehåll på internet. Själva delningen liknas vid eWOM då den är en form av 

kommunikation och interaktion. Ho & Dempseys (2010) studie utgick ifrån interpersonell 

relationsteori och kom fram till att motiven bakom delning kan förklaras med att människor 

har behov av att vara annorlunda och sticka ut, av personlig utveckling och av att vara 

altruistiska. Dessa tre behov kopplas i sin tur till tre mer grundläggande mänskliga behov som 

motiverar människor till att interagera - inkludering, kontroll och affektion (Schutz, 1958), 

vilka kommer att beröras mer ingående senare i avsnittet. 

2.3.	  Sociala	  medier	  och	  Facebook	  

Sociala medier, eller så kallade sociala nätverkssajter, är plattformar där innehållet genereras 

av dess användare (Trusov et al., 2009). För många människor har dessa blivit en naturlig del 

av livet, där mycket av den vardagliga kommunikationen sker (Füller et al., 2010). 

Användarna väljer själva vilka som ska ingå i just deras nätverk, hur många som ska kunna se 

deras aktiviteter och styr själva över alla sina interaktioner (Trusov et al., 2009). De sociala 

nätverk som användarna har online liknar därmed ofta de nätverk de har i verkligheten, vilket 

i sin tur innebär att de som ingår i en användares självvalda nätverk generellt sett uppfattas 

som trovärdiga när de delar något (Shu-Chuan & Yoojung, 2011). 
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Det mest besökta sociala nätverket är Facebook (Nilsson, 2014). I Sverige har användningen 

stadigt ökat med tio procent per år mellan 2008 och 2011 och sociala medier har för många 

blivit en vardaglig rutin (Findahl, 2013). Hela 64 procent av Sveriges befolkning använder 

Facebook, där de mest aktiva är unga, och av dem besöker 76 procent nätverket dagligen 

(Nilsson, 2014). Att vara aktiv på Facebook påverkar också hur delaktiga människor känner 

sig i informationsflödet, vilket gör att många använder nätverken som nyhetsflöden (Findahl, 

2013). Aktiviteten på sociala medier ökar ständigt, och omkring åtta av tio unga genererar 

själva material på internet i form av till exempel statusuppdateringar och delande (Ibid.). 

2.4.	  Motivation	  till	  interaktion	  -‐	  FIRO	  

FIRO, Fundamental Interpersonell Relationsorientering, är en tredimensionell teori som säger 

att motiven för mänsklig kontakt beror på någon av följande tre, mer grundläggande behov: 

inkludering, affektion och kontroll (Schutz 1958, s. 13-14). Då interaktion online börjar 

utgöra en stor del av människors dagliga kontakt med omvärlden, är det av intresse att 

undersöka om dessa tre faktorer kan ge en förklaring till varför människor delar reklam. 

2.4.1.	  Inkludering	  

Behovet av att kommunicera och känna tillhörighet är det som definieras som inkludering. 

Inkludering är psykologiskt betingad och innebär att människor söker efter relationer där de 

känner sig sedda och uppskattade. Inkludering kan också tolkas som ett sätt att upprätthålla 

värdet av sig själv, och den bild en person har av sig själv. Inkludering innefattar både aktiva 

handlingar så som att ta kontakt med andra människor, men även känslor så som viljan att bli 

sedd och att vara en intressant person. (Schutz, 1958, s. 18) Att vara en medlem av en grupp 

kan vara tillfredsställande ur denna aspekt. Även negativ uppmärksamhet, så som att bli 

utskälld, kan uppfylla behovet. Att prata mycket, skämta och göra sig välkänd i sällskapet, är 

andra sätt. Inkludering är nära kopplat till status och prestige, liksom viljan att sticka ut. 

(Schutz 1958, s. 21-22) 

2.4.2.	  Kontroll	  

Enligt FIRO har människor behov av att utöva kontroll och makt, men också att få det utövat 

på sig själva, och på så vis lämna ifrån sig ansvaret. Graden varierar från person till person. 

Kortfattat kan sägas att kontrollaspekten handlar om en beslutsprocess mellan två människor, 

där dominans, auktoritet eller ledarskap på något vis riktas för att influera det aktuella 
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beslutet. Kontroll kan också definieras utifrån självbilden, som ett behov av att upplevas som 

en kompentent person, liksom en strävan efter att få respekt. Genom att människor uttrycker 

självständighet och uppträder rebelliskt visar de att de inte låter sig kontrolleras, medan att 

följa efter och ta order är ett sätt att låta någon annan utöva makt. (Schutz 1958, s. 18-23) 

2.4.3.	  Affektion	  

Begreppet affektion syftar till människors behov av att älska andra och att själva känna sig 

älskade och omtyckta. Affektion kan ta sig uttryck i nära, personliga relationer som ger 

möjlighet till utlopp för behoven, men det kan också handla om förmågan att älska sig själv. 

Även altruism, det vill säga omtanke om andra, kopplas till affektion. (Schutz, 1958, s. 20). 

För att komma någon nära krävs en personlig och nära kontakt, där det ges uttryck för de 

innersta känslorna och tankarna (Schutz, 1958, s. 24). 

2.5.	  Undersökningsmodell	  

Andelen kommunikation som sker genom eWOM ökar i stadig takt, särskilt när den 

kommunikationen gäller reklam (Keller & Fay, 2012). Att dela med sig av reklamkampanjer 

på Facebook kan vara ett sätt att skapa tillfälle för mänsklig interaktion, oavsett om reklamen 

skickas som en del i ett personligt meddelande eller delas offentligt. Genom att likna delandet 

vid vanliga konversationer, kan förklaringar till varför människor delar reklam sökas i teorier 

som förklarar varför människor överhuvudtaget interagerar med andra människor. FIRO 

förklarar varför människor interagerar med varandra, och då delning är en form av interaktion 

skulle behovet av inkludering, kontroll och affektion även kunna förklara varför människor 

delar reklamkampanjer på Facebook. 

Behovet av inkludering skulle kunna motivera till delning av reklam på Facebook. Delandet 

kan initiera en diskussion som får delaren att känna sig som en del av en grupp. Delandet kan 

också ge uttryck för och etablera eller stärka en önskvärd personlighet, som ett sätt att 

upprätthålla en bild av sig själv. Inkludering i relation till delning av reklam kommer därför 

att mätas genom att se om följande faktorer kan motivera Facebookanvändare att dela reklam 

på Facebook: 

• en vilja att visa upp en viss bild av sig själva 

• en vilja att tillhöra en viss grupp 
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Behovet av kontroll kan också vara ett bakomliggande motiv till delning av reklam på 

Facebook. Delningen kan vara ett sätt att influera hur informationsflödet ser ut, eftersom 

informationsflödet skapas av användarna på sociala medier. Det kan också vara ett sätt att 

försöka påverka andras åsikter. Ytterligare en anledning till att någon delar reklam kan vara 

att de vill hjälpa ett visst företag eller en viss organisation, och på så vis påverka dess 

framgång. Kontroll i relation till delning av reklam kommer att mätas genom att se om 

följande faktorer kan motivera Facebookanvändare att dela reklam på Facebook: 

• en vilja att influera informationsflödet 

• en vilja att påverka andras åsikter 

• en vilja att påverka företag eller organisationer 

Behovet av affektion kan också ligga bakom vad som motiverar internetanvändare att 

dela.  Altruism är en del av affektion, och skulle i en kontext av sociala medier kunna 

innebära att människor delar för att visa omtanke eller för att hjälpa ett företag. Delningen 

skulle också kunna vara ett sätt att uttrycka vänskap och hjälpa varandra att hitta rätt på 

produkt- och tjänstemarknaden. Affektion i relation till delning av reklam kommer att mätas 

genom att se om följande faktorer kan motivera Facebookanvändare att dela reklam på 

Facebook: 

• en vilja att dela med sig av tips till vänner 

• en vilja att upprätthålla kontakt med vänner 
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3.	  Metod	  

I följande avsnitt redovisas tillvägagångssättet för undersökningen. Avsnittet består av fyra 

delar: den övergripande undersökningsdesignen, urvalet, intervjuernas utformning och 

genomförande, samt hur data har analyserats.  

3.1.	  Undersökningsdesign 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för vad som motiverar Facebookanvändare att 

dela reklam på Facebook, och därför har en explorativ studie genomförts. Anledningen till att 

denna forskningsdesign valts är att förstå de bakomliggande orsakerna till konsumenters 

ageranden vid delning av reklam. Studien antar en deduktiv ansats då tidigare beprövad teori 

kring interpersonellt beteende ligger till grund. Det teoretiska ramverk som undersökningen 

grundar sig på är tidigare använt och validerat, vilket underlättar beskrivningen av en ny 

situation. (Saunders et al., 2009) Undersökningsmetoden syftar därför till att producera 

kvalitativ data. En kvalitativ studie kan ge en förståelse för de motiv som ligger bakom 

delning av reklam på Facebook. 

Kvalitativa data har samlats in genom semi-strukturerade gruppintervjuer. Gruppintervjuer 

passar bra vid explorativa studier då de ger en flexibilitet, och den semi-strukturerade formen 

ger möjlighet att ställa följdfrågor till respondenterna, samt öppnar upp respondenternas 

möjlighet att göra tillägg under hela intervjun. (Saunders et al., 2009) Gruppintervjuer är 

vidare ett medel för att få till ett samtal mellan respondenterna, med begränsad påverkan från 

intervjuaren (Essaiasson et al., 2012, s. 346), vilket kan ge insikter i de motiv som ligger till 

grund för delning. Infallsvinkeln som studien antar är lämplig för att beskriva komplexa 

sociala sammanhang samt för att förstå hur människor tolkar dessa sammanhang 

(Denscombe, 2009).  

Då respondenterna samtliga var studerande vid Uppsala universitet kan inte några generella 

slutsatser för hela befolkningen dras utifrån resultatet av studien. Däremot kan det ge en 

förklaring till ungas och studenters delningsbeteende på sociala medier, och ge djupare insikt 

i varför denna grupp av internetaktiva konsumenter motiveras till att dela reklam. Tidigare 
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forskning har syftat till möjligheten att generalisera utifrån resultat och analys, och därför är 

det i denna studie möjligheten till djupare förklaringar som är av intresse (Denscombe, 2009). 

3.2.	  Urval	  och	  rekrytering 

Respondenterna för intervjuerna valdes genom ett strategiskt urval. I enlighet med vad 

Essaiasson et al. föreslår, har deltagarna i fokusgrupperna valts utifrån vilka som förväntas ha 

koncentrerad kunskap om området som ska undersökas (2012, s. 287). Då unga studerande är 

av en generation som kan beskrivas som “inskolade i interaktiva medier” (Bennich-Björkman 

& Blomqvist, 2011), är gruppen sannolikt bekant med fenomenet delning, och kan därför 

erbjuda goda insikter i ämnet. Respondenterna bestod av universitetsstuderande. 

Rekryteringen till fokusgrupperna var strategisk då den skedde i tre olika 

universitetsbyggnader där olika grupper av studenter tillfrågades på plats. Sammanlagt 

tillfrågades 37 personer om de kunde tänka sig att delta, givet att de hade erfarenhet av att 

dela i sociala medier. I samband med förfrågan fick de även information om syftet med 

fokusgruppen. De fick även information om att de kunde ta med sig en bekant till 

fokusgruppen, för att säkerställa att varje fokusgrupp fick tillräckligt antal respondenter samt 

för att öka chanserna till medverkan. Tid och plats bestämdes med de 17 personer som 

tackade ja.  

3.2.1.	  Respondenter 

Samtliga 17 deltagare uppfyllde de urvalskriterier som beskrivits i föregående avsnitt. 

Respondenterna bestod av både kvinnor och män, men varje respondents kön noterades inte, 

då det inte ansågs tillföra något värde för undersökningen. Respondenterna var mellan 23-30 

år gamla och studerade vid olika institutioner. Under Bilaga 1 återfinns en lista över 

respondenterna i respektive grupp, deras ålder samt vilken inriktning de studerar.  

3.3.	  Intervjuer 

3.3.1.	  Förberedelser:	  utformning	  av	  grupper 

Semi-strukturerade gruppintervjuer lämpade sig för studien då den gruppdynamik som 

uppstår kan hjälpa till att skapa reflektion och diskussion hos respondenterna, och på så sätt se 

om samstämmighet finns (Denscombe, 2009, s. 237). Målet var att genomföra gruppintervjuer 

tills dess att de inte längre tillförde någon ny information (Saunders, 2009, s. 345). 
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På grund av intervjuernas gruppvisa karaktär var det viktigt att säkerställa att moderatorn inte 

påverkade respondenterna genom egna föreställningar kring fenomenet och användningen av 

språket under intervjuerna. Metoden gav möjlighet att detaljrikt redogöra för och förklara ett 

komplicerat fenomen, men den öppnar också för risken att egna antaganden påverkar studien. 

(Denscombe, 2009; Saunders et al., 2009, s. 326) Strävan har varit att i största möjliga mån 

undvika detta under samtliga intervjuer.  

Ämnet för gruppintervjuerna var inte av direkt känslig karaktär, däremot var vissa av frågorna 

kopplade till karaktärsdrag eller egenskaper som respondenterna kan känna sig generade inför 

att ha, och därför gjordes ansträngningar för att minimera risken för den så kallade 

intervjuareffekten. Målet har varit att hålla en öppen och välkomnande stämning för att få 

respondenterna att känna sig trygga under intervjun, samtidigt som frågorna ställts i en neutral 

ton genom hela diskussionen. Människors svar under intervjuer påverkas av deras uppfattning 

av den som ställer frågan, vilket innebär att respondenternas svar kan skilja sig åt beroende på 

vem som frågar och det intryck intervjuarens identitet gör på respondenterna. (Denscombe, 

2009; Saunders et al., 2009, s. 326)  

För att motverka eventuella negativa effekter av eventuellt grupptryck eller gruppdynamik 

styrdes frågorna över till de respondenter som var mindre framträdande i diskussionen. 

Grupptryck och gruppdynamik kan påverka svaren som ges av respondenterna, och vissa 

individer tar mer plats än andra (Bryman, 2008). Detta motverkades aktivt och på så sätt 

skapades en jämn fördelning av utrymmet under intervjuerna (Saunders, 2009, s. 344).  

Under gruppintervjuerna användes ett visst antal fasta frågor (redovisas under 3.3.2.) och 

utöver dessa fanns möjligheten till följdfrågor, förtydliganden och andra tillägg (Saunders et 

al., 2009). Det ses i detta fall som en fördel, då det gav varje individ i gruppen möjligheten att 

uttrycka sina uppfattningar och erfarenheter utan att vara alltför styrd av ställda frågor, och 

även möjligheten att verkligen förstå respondenternas svar. Detta gav vidare möjlighet att 

skapa förståelse för respondenternas resonemang. (Saunders et al., 2009) 

3.3.2.	  Utformning	  av	  intervjufrågor	  

Inför intervjuerna utformades en intervjuguide, där de tre dimensionerna i 

undersökningsmodellen var huvuddelar med egna nyckelfrågor. Alla frågor som diskuterades 

under gruppintervjuerna var dock öppna och ställdes utan att leda in respondenterna på några 
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specifika resonemang eller spår. Frågorna behandlade behovet av inkludering, kontroll och 

affektion. Inkludering bröts ned i tre öppna frågor, affektion i fyra och kontroll i tre.  

Utöver de öppna frågorna ställdes även följdfrågor för att förtydliga respondenternas svar och 

be dem att utveckla sina resonemang. Under hela gruppintervjun fick även respondenterna 

ställa följdfrågor. De nyckelfrågor som användes var som sagt öppna, och svaren som 

respondenterna gav skulle därmed kunna kopplas till flera av temana beroende på svarens 

karaktär. Frågorna syftade inte till att ge direkta svar utan till att skapa en diskussion. 

Diskussionen kunde i sin tur generera information som kunde användes för att besvara 

frågeställningen för denna studie.   

För att undersöka behovet av inkludering och dess roll i motiven bakom delning av reklam 

ställdes följande tre öppna frågor till respondenterna: 

• Hur mycket syns ni på Facebook? 

• Vad var syftet med er senaste delning?  

• Vilka förväntningar och/eller mål hade ni med att dela reklamen i fråga? 

Dessa frågor syftade till att finna respondenternas känsla kring deras avsikter med att dela. Att 

dela något innebär också att få respons på det, vilket innebär att respondenterna förväntar sig 

något av delningen. Som nämnt tidigare skulle behovet av inkludering skulle kunna te sig som 

en vilja att visa upp en viss bild av sig själv eller en vilja att tillhöra en viss grupp. Dessa 

frågor ställdes som nyckelfrågor för att diskussionen sedan skulle kunna fortsätta kring vilka 

typer av förväntningar människor kan ha, varför det kändes viktigt att dela med sig och annat 

relaterat till behovet av inkludering. 

För att undersöka behovet av kontroll ställdes följande tre öppna frågor:   

• Vad krävs för att ni ska dela något offentligt?  

• Hur vill ni att informationsflödet på Facebook ska se ut? 

• Vad är den viktigaste faktorn när ni delar något?  
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Frågorna syftade till att förstå behovet av kontroll i motiven bakom delning. Människors 

behov av kontroll skulle kunna te sig som en vilja att påverka informationsflödet, en vilja att 

påverka andras åsikter eller en vilja att påverka företag eller organisationer. Respondenterna 

fick utöver dessa frågor diskutera hur de tror att de kan influera sitt informationsflöde, vad 

avsändaren av reklamen har för betydelse och andra frågor som uppkom. 

För att slutligen undersöka behovet av affektion och dess roll i delning ställdes följande fyra 

öppna frågor: 

• Vilka i er omgivning delar ni reklam till och varför?  

• Hur reagerar ni när andra delar reklam till er? 

• Varför tror ni att andra delar reklam till er? 

• Hur känner ni när ni delat en reklam?  

Frågorna ovan syftar till att förstå hur människors nära relationer påverkar deras delning, och 

hur altruism och vilja att uttrycka vänskap kan vara ett motiv till att dela. Grupperna fick även 

diskutera hur själva relationen mellan den som delar och den som är mottagare ser ut, liksom 

andra aspekter som kom fram. Svaren på frågorna kan kopplas till flera motivationsfaktorer, 

och behöver därmed inte vara specifika för inkludering, kontroll eller affektion. Ramverket 

utgjorde dock en hjälp vid utformningen av frågor.  

3.3.3.	  Genomförande	  av	  gruppintervjuer 

Gruppintervjuerna genomfördes på en universitetsbyggnad (Ekonomikum) och hade mellan 

3-5 deltagare. Varje gruppintervju varade 30-35 minuter, då hade alla frågor fått svar och 

respondenterna hade fått göra de tillägg de önskade. Syftet med miljön för intervjuerna var att 

få respondenterna att känna sig bekväma och trygga i en neutral miljö (Saunders et al., 2009, 

s. 345). Båda uppsatsskribenterna deltog vid samtliga intervjutillfällen, med omväxlande 

roller som moderator och assistent. Moderatorn introducerade gruppen till ämnet och styrde 

diskussionen (om så krävdes) och assistenten skötte det tekniska och administrativa 

(inspelningar, anteckningar etc.). Fyra gruppintervjuer genomfördes. Då det fjärde tillfället 

inte tillförde någon ny information till undersökningen bedömdes att antalet intervjuer var 

tillräckligt (Saunders et al., 2009, s. 345). 
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Gruppintervjuerna inleddes med presentationer samt en förklaring av uppsatsens ämne och 

syfte, varpå deltagarna fick möjlighet att ställa frågor. Deltagarna informerades även om att 

de under intervjun kunde ställa frågor om det var något de inte förstod eller ville ha mer 

information kring, och att de fick välja att avbryta intervjun när som helst. De fick även 

information om att det som sades inom gruppen stannade där, och att deltagandet var 

anonymt. Därefter öppnades intervjun med en videouppspelning av Volvos reklamfilm med 

Zlatan Ibrahimovic. Anledningen var att på ett lättsamt sätt närma sig ämnet. 

De inledande frågorna syftade till att skapa god, lättsam stämning hos gruppen och att få 

respondenterna att börja reflektera kring reklam och delning. Därefter följde mer allmänna 

frågor kring gruppens attityder mot reklam och mot delning överlag, blandat med de fasta 

intervjufrågor som redovisades under föregående rubrik.  

3.4.	  Bearbetning	  av	  material 

När samtlig data samlats in gjordes en analys av denna utifrån fem steg. Först transkriberades 

gruppintervjuerna och därefter följde en process av inläsning för att skapa en övergripande 

bild av respondenternas svar (Denscombe, 2009, s. 370-371). Därefter påbörjades själva 

tolkningen av data genom kodning (Denscombe, 2009, s. 373). 72 citat valdes ut från 

transkriberingarna. De citat som valdes ut bedömdes vara talande för det som diskuterats 

under gruppintervjuerna. De var svar och tankar som många respondenter återkom till under 

diskussionens gång, och som därmed representerade respondenternas åsikter och känslor. 

Utifrån citaten kunde 13 nyckelord plockas ut. Dessa nyckelord representerar därmed i sin tur 

de 72 citat som från början valdes ut. Nyckelorden återfinns listade i Bilaga 2. 

När nyckelorden var utvalda gjordes en kategorisering av de olika teman som gick att finna 

(se Bilaga 2). Detta gjordes genom att nyckelorden grupperades och varje grupp av nyckelord 

fick en huvudrubrik, som representerade det temat (Denscombe, 2009, s. 374). För att validera 

dessa kopplades sedan de utvalda citaten samman med de teman som hittats. Detta gjorde 

författarna först individuellt och diskuterade sedan dessa tillsammans. Därefter fick två 

oberoende personer gå igenom de utvalda citaten och göra sina egna kopplingar till de funna 

kategorierna, och resultatet av deras kopplingar jämfördes sedan med författarnas. Om det 

fanns osäkerhet i temadefinitionerna kunde dessa därefter korrigeras. Målet var att uppnå 

minst 80 % överensstämmelse, för att säkerställa reliabilitet i kategoriseringen (Denscombe, 



Alexandra Fröding 
Lovisa Ternby 

 15 

2009, s. 378). Resultatet blev 84 % överstämmelse, vilket säkerställer att tolkningen som 

gjorts är tillförlitlig. (Denscombe, 2009, s. 378)  
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4.	  Studiens	  resultat	  

Resultatredovisningen består av fyra delar. Delarna består av sammanställda kategorier 

utifrån grupper av nyckelord med tillhörande citat. Det var dessa huvudteman som 

respondenterna diskuterade under gruppintervjuerna. De första tre kategorierna, Delning av 

reklam som identitetsbyggande, Delning av reklam som relationsbyggande och Delning av 

reklam i syfte att påverka beskriver alla olika motiv respondenterna har för att dela reklam. 

Den fjärde kategorin, Synen på reklam, tas upp i resultatdelen för att den hade en så pass 

framträdande och grundläggande roll i respondenternas resonemang. Utformningen av 

intervjufrågorna syftade inte direkt till att utröna respondenternas syn på reklam, men detta 

var indirekt en följd av studiens explorativa karaktär. Då synen på reklam också påverkar 

respondenternas motiv till att dela betraktas detta som en viktig del av resultatet.  

4.1.	  Inkludering	  -‐	  delning	  av	  reklam	  som	  identitetsbyggande	  

Ett återkommande tema i alla gruppintervjuer var att delande används som en uppvisning av 

sig själv, och ett ställningstagande. Människor som delar vill enligt respondenterna stärka sin 

image - genom att säga någonting om sig själva eller någonting om vad de står för och vad de 

gillar. Under gruppintervjuerna diskuterades många olika exempel på reklam, och de flesta 

hade tydliga åsikter om hur de uppfattar människor som delar reklam. Respondenterna 

menade att delandet får konsekvenser för identiteten. 

 
“Man vill visa upp vad man tycker är kul, att det här gillar jag”  
- Respondent G, 24 år  

“Om jag ska dela något måste det vara något jag vill visa upp”  
- Respondent O, 27 år  

“Jag tror man delar för att man vill identifiera sig med reklamen”  
- Respondent B, 24 år  

“Om man handlar ekologiskt så visar man ju att man gör det genom att dela 
reklamen - en bild av sig själv.”  
- Respondent E, 24 år  
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4.2.	  Kontroll	  -‐	  delning	  av	  reklam	  i	  syfte	  att	  påverka	   

Under intervjuerna framkom en positiv inställning till möjligheterna att kunna förändra. 

Genom att dela anser respondenter att de kan påverka andra konsumenters åsikter och 

företags framgång. En del uppgav exempelvis att de delar reklam för att kunna påverka hur 

reklam görs. Genom att själva skriva ett budskap tillsammans med reklamen de delar, hoppas 

de kunna sprida vad de anser är bra eller dålig reklam som sprider sunda eller osunda 

värderingar. Behovet av att påverka gäller särskilt när reklam rör upp negativa känslor. Här 

talade respondenterna om till exempel sexistisk och provocerande reklam, som de vill sprida 

för att visa hur fel de tycker någonting är.  

“Det känns som att man kan påverka mer och snabbare nu. Kritikerstormar 
blåser snabbt upp, så då kan det hända någonting och diskriminerande reklam 
stoppas.”  
- Respondent F, 26 år  

“Ibland delar man för att något är riktigt dåligt och det pratar man om. Det 
blir en del av samhällsdebatten. Man vill få ut den negativa aspekten: det här 
är inte okej.” 
 - Respondent N, 25 år 

En del vill också hjälpa småföretag som deras kompisar startat, liksom ideella organisationer 

som de anser vill göra världen bättre. De tycker att dessa förtjänar hjälp, vilket de anser 

minskar känslan av att vara reklampelare. Genom att dela dessa organisationers reklam 

vidare, hoppas de kunna bidra till förändring, då sådan reklam för med sig ett budskap.  

 
“Det är enorm skillnad på reklam där det ligger ett ekonomiskt intresse bakom 
och där organisationen bakom är ideell. Det känns inte som reklam på samma 
sätt. Då vet jag att de inte gör det för pengar, utan att det är en viktig sak”  
- Respondent E, 24 år 

“...man delar något man själv tycker är viktigt, som reklamen är för. Något 
problem i världen som man åtminstone kan få folk att se genom att dela. Det 
känns mest rimligt för mig att dela sådant.”  
- Respondent K, 24 år  
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En del menade att det är positivt för imagen att framstå som “medveten” genom delandet, så 

som att förespråka ekologiska varor, ideella organisationer eller andra åsikter som av 

samhället generellt anses vara politiskt korrekta.  

”Man vill tro att det bara handlar om att man tycker det är en viktig sak, men 
det är klart att man säkert innerst inne vill visa att man är medveten.”  
- Respondent K, 24 år  

4.3.	  Affektion	  -‐	  delning	  av	  reklam	  som	  relationsbyggande	  

Reklam används av många som en del i hur de kommunicerar i en befintlig relation. Genom 

att dela reklam vill de frammana en reaktion hos mottagaren eller mottagarna, som ofta är 

nära vänner. Tre olika delar av detta tema kunde urskiljas, den delning som sker i relationer 

som kretsar kring ett specifikt konsumtionsmönster, den delning som görs för att sändaren vill 

tipsa om något till en vän och den delning där sändaren vill bekräfta befintliga åsikter hos 

likasinnade individer.   

Många relationer rör sig kring specifika konsumtionsmönster och kommunikationen blir 

därför därefter. Ett exempel som togs upp var följande: 

“Vissa kompisar festar man bara med, vissa lyssnar man på musik med. Då 
kommunicerar eller umgås man genom att skicka den typen av film. Till 
exempel har jag en kompis som åker snowboard och vi skickar mycket filmer på 
det, och då spelar det inte så stor roll om någon är en reklamfilm, för i det 
sammanhanget blir det bara en film.”  
 - Respondent D, 27 år 

“Människor delar med sig av sina liv - då ingår ju reklam”  
- Respondent L, 25 år 

Reklam används också som ett sätt att dela med sig av, eller tipsa om, något till en vän. 

Respondenterna skickar reklam till vänner när de anser att det finns något som är av intresse 

för mottagaren, att reklamen är rolig eller påminner om personen i fråga: 

“... om jag delar är det något jag tycker är roligt, eller lite knäppt eller 
påminner och personen som jag skickar till.”  
- Respondent B, 24 år 
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“Om man ska skicka något till någon så är det för att man ska ge den personen 
ett nytt perspektiv…”  
- Respondent J, 23 år 

 
Ett tredje sätt som reklam används på är som en del i en relation, för att bekräfta redan 

befintliga åsikter hos sändare och mottagare. Det beskrevs som ett sätt att säkerställa och 

förstärka synen på något. Det kan gälla sådant respondenterna exempelvis anser vara 

moraliskt fel och egentligen tror att de kan påverka, men där de istället delar i ”en klubb för 

inbördes beundran”: 

“Det kanske finns fall då människor tittar och inser något nytt, men oftast är 
det saker folk redan vet. Jag tror att delning i hög grad är en klubb för inbördes 
beundran, att man triggar varandra, ‘åh vi tycker likadant, oj vad vi är bra’ 
liksom.”  
- Respondent A, 23 år 

4.4.	  Synen	  på	  reklam 

Studiens ursprungliga syfte var inte att undersöka respondenternas syn på reklam. Emellertid 

observerades under gruppintervjuerna att synen på reklam påverkar respondenternas motiv för 

delning i stor utsträckning. 

Reklam har enligt respondenterna blivit nyheter, och många tittar självmant på reklamfilmer 

via sociala medier för att hålla sig uppdaterade. Reklam visade sig vara något som diskuteras i 

umgängeskretsen, ett roligt samtalsämne som många vill kunna bidra till. Flera personer i 

gruppintervjuerna beskrev reklam som en del av nyhetsflödet, som de tar del av för att ”hänga 

med”. Det blev en hel del diskussioner om just Zlatan och Volvo, och de allra flesta hade 

märkt vilken uppmärksamhet filmen fick redan innan den hade premiär. Många hade sett 

reklamfilmerna för reklamfilmen, och visste exakt vilket klockslag den skulle komma. Andra 

hade hört så mycket om den att de kände sig tvingade att ta del av den, för att inte missa 

något. Det som framkom under diskussionerna var att reklam har fått ett nyhetsvärde.  

“Jag kände att jag var nyfiken på filmen och vill ha koll, eftersom man 
misstänkte att det skulle bli en så stor grej. Man ville se för att veta vad folk 
pratade om sedan. Jag såg den aktivt på youtube först innan jag såg den på TV. 
Jag var nyfiken på vad det var.” 
- Respondent E, 24 år 
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“Jag hänger mycket på nätet, facebook och 9gag. Jag gillar att ha koll på 
senaste videorna och tycker det är kul att snacka om det som är nytt på nätet.”  
- Respondent F, 24 år 

Respondenterna hade en hel del negativa känslor gentemot reklam, men ansåg också att 

reklam kan ses som bra underhållning. En av de viktigaste sakerna för att reklam ska betraktas 

i positivt ljus är just att det ska ha ett värde som inte handlar om produktinformation eller 

försök till att sälja, enligt respondenterna. Många påpekade att den bästa reklamen var den 

som inte uppfattades som reklam, utan den som var något mer, exempelvis rolig, estetiskt 

tilltalande eller allmänt cool.  

“Jag tror inte att man delar reklam. Till exempel Zlatan-reklamen är inte en 
reklam för Volvo, utan man delar för att det är en bra reklamfilm. Ingen skulle 
ju dela en trött reklam för Werthers Original. Jag tror inte man delar reklam 
för att det är en reklam, utan för innehållet”  
- Respondent O, 27 år 

“Jag kanske inte ens bryr mig om vad de vill sälja, men skrattar jag åt den 
högt, så har det ju förbättrat min dag. Då är det ju kul med reklam.” 
- Respondent G, 24 år 

“...Volvo körde väl det här med The Epic Split [förf. anm.: en reklamfilm som 
fått över 70 miljoner visningar på youtube]och det har ju blivit en sån jävla stor 
grej. Och det känns ju som att det är mer än en reklamfilm på så sätt.”  
- Respondent L, 25 år 

Den tredje aspekten av reklam som respondenterna diskuterade var vikten av att 

konsumtionen och delningen är aktiv och frivillig.  

“Man vill inte känna sig lättköpt. Man vet ju att de försöker få en att känna som 
man känner och att det är ett stort företag som ligger bakom. Jag gillar inte att 
känna mig påverkad.” 
 - Respondent E, 24 år  

“Jag har inte inställningen till att det är en reklamfilm [...] Det kanske är för 
att jag har kollat aktivt på den istället för att få den slängd i ansiktet.” 
 - Respondent H, 25 år  



Alexandra Fröding 
Lovisa Ternby 

 21 

5.	  Diskussion	  

Under studien visade det sig att det finns ett problem med att undersöka vad som motiverar 

Facebookanvändare att dela reklam på Facebook med hjälp av interpersonell teori, då teorin 

inte täcker in alla aspekter. Respondenterna hade tydliga åsikter kring reklams roll i deras liv, 

som hängde samman med benägenheten att dela eller inte. Därav tillkom en extra del i 

resultatet av studien, som handlar om själva synen på vad reklam är. Det var något som 

respondenterna ville diskutera i sådan utsträckning att det gav undersökningen en extra 

dimension. I följande avsnitt diskuteras resultaten av denna studie, dels utifrån behovet av 

inkludering, kontroll och affektion, dels utifrån den nya dimensionen som handlar om reklams 

roll och dess betydelse. 

5.1.	  Inkludering	  

Delandet beskrevs som ett sätt att visa upp en eftersträvansvärd bild av sig själv, och ett sätt 

att identifiera sig med det budskap som reklamen stod för. Det kan vara ett sätt att synas i 

flödet, och hänga ihop med viljan att bli sedd och vara intressant; genom att aktivt söka 

kontakt med andra människor på det sättet tillfredsställs behovet av inkludering. 

Idag är alla som är aktiva på sociala medier också i någon mån en typ av offentliga personer. 

Många kanske har en Facebookkrets fylld med människor som de aldrig mer kommer att 

träffa i verkligheten, vilket innebär att den bild de visar upp på Facebook också är den som 

andra kommer att uppfatta som den riktiga. Det framstår som att människor delar reklam för 

att visa att de finns. I och med att allt mer kommunikation sker via Facebook, är det ett 

lämpligt forum för människor att hävda sig och påvisa sin existens. Den som inte syns på 

Facebook finns inte i Facebookvärlden, och om Facebookvärlden i allt större utsträckning 

utgör den riktiga världen, så finns inte denna människa alls om den inte visar upp sig i 

nätverket. Människor kan därför dela reklam för att synas.  

Respondenterna uttryckte att delande av reklam kunde påverka deras identitet på både ett 

positivt och negativt sätt, och detta gjorde själva delandet känsligt. Samtidigt som människor 

vill synas och nå igenom bruset genom sitt delande, vill de inte att det ställningstagande 
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delande utgör ska påverka andras uppfattningar om dem negativt. Det är inte långt mellan det 

ställningstagande som uppfattas som positivt och det som uppfattas som negativt, och 

delandet tycks därför utgöra en form av risktagande. Som tidigare nämnt är det troligare att en 

person delar något om det tidigare delats av någon i det självvalda nätverket (Shu-Chuan & 

Yoojung, 2011), och kunskapen om detta är något som eventuellt skulle kunna användas för 

att komma förbi den tveksamhet konsumenter känner inför att dela reklam. Genom att i första 

hand distribuera reklam till inflytelserika personer ser andra det som en kvalitetsstämpel och 

kommer därmed anse att riskerna med delandet minskar.  

Delandet kan ha att göra med vilken grupp i samhället en person tillhör och identifierar sig 

med. En respondent förklarade exempelvis varför denne delade en reklam för ekologiska 

varor - det fick helt enkelt personen att framstå som medveten. I en kultur eller grupp där 

medvetenhet ses som något viktigt, och där vissa visar upp detta på sociala medier, påverkar 

det andra människor. Vilken bild en individ vill visa upp av sig själv kan helt enkelt påverkas 

av den eWOM som denne i övrigt engagerar sig i, det vill säga hur informationsflödet ser ut 

för personen. Detta kan som sagt skilja sig åt kulturellt och mellan grupper och hos de 

universitetsstuderande respondenterna som intervjuades i denna studie var medvetenhet och 

politisk korrekthet något som visades upp. Bland andra grupper av konsumenter finns det 

därför antagligen andra egenskaper som är önskvärda att skylta med, varför det, trots ett så 

pass uppkopplat samhälle, torde vara fördelaktigt att nischa reklamer för den målgrupp som 

ämnas nås. 

 

5.2.	  Kontroll 

Facebookanvändare verkar generellt sett ha en stark tilltro till att kunna påverka. Vad 

människor vill påverka beror givetvis på en rad faktorer såsom personlighet, kultur och moral, 

men det kan röra sig om att vilja influera hur andra människor tänker eller påverka hur reklam 

görs. Facebooks ständigt växande användarantal kan göra att det idag är lättare att påverka, då 

saker får spridning på nätverket i en annan utsträckning än vad det fått tidigare. Dessutom gör 

de traditionella medierna nyheter av det som händer på sociala medier, vilket kan bidra till att 

”drev” för eller emot reklamkampanjer idag lättare får spridning och effekt. Skälet till att 

människor delar reklam för att påverka, kan därför helt enkelt vara för att de kan.  
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Ett motiv till att dela en reklamkampanj kan även vara för att visa stöd för ett företag, vars 

värderingar stämmer överens med människornas egna. På så vis önskas kontroll över företags 

framgång och människors åsikter, genom att försöka påverka omgivningen att stödja samma 

saker som de själva gör. Den här aspekten balanserar på en hårfin gräns mellan kontroll och 

inkludering, eftersom de som delar kan vilja dela för att faktiskt påverka, eller för att det får 

dem att framstå som bra personer. Somliga människor kanske vill förklä sig i en “politiskt 

korrekt” eller provokativ skepnad och därmed låtsas vilja påverka någonting, trots att de 

egentligen bara vill synas. I viss mån kan dock även den aspekten knytas an till kontroll, 

eftersom de som delar eftersträvar en kontroll över sin identitet. 

Som Kozinets et al (2010) konstaterade, måste kommunikation på nätet dock sättas i kontext. 

Personlighet kan, precis som de menar, påverka vad som delas. Ur ett kontrollperspektiv kan 

det innebära att människor som vill forma världen som det passar dem, är sådana människor 

som delar för att utöva kontroll. Personlighet är dock ett diffust begrepp som inte heller är 

kontextlöst, utan något som marknadsförare kan ta reda på och använda sig av utifrån vilken 

målgrupp de vill nå. Genom att ta reda på ålder, trender, subkultur, kön eller annat som kan 

tänkas påverka personlighet, kan de också ta reda på om den målgruppen de vill nå kan tänkas 

vilja utöva kontroll, och dessutom på vilket sätt.  

5.3.	  Affektion 

Respondenterna motiveras av att ge något till en vän, att dela med sig av ett tips. Det kan 

hänga ihop med den omtanke människor har för sina nära, och handlar således om altruism. 

Det är denna aspekt som är mest framträdande när det gäller affektion - respondenterna delar 

till stor del på grund av altruism. Kanske delar fler om de känner att de kan hjälpa någon eller 

något med hjälp av reklamen.  

Denna studie visar på samband med flera aspekter av affektion, såsom behovet av att 

upprätthålla nära relationer och behovet av att älska och känna sig älskad. Ett exempel på 

detta är där själva delningen av reklam sker som en naturlig del i den interaktion en person 

har med en vän; delningen blir ett sätt att upprätthålla och nära relationen. Det finns 

också relationer där delningen blir ett sätt att umgås på, när vänner skickar internetlänkar till 

varandra som ett sätt att kommunicera. Att använda delningen för att bekräfta befintliga 

åsikter, det vill säga att sändaren delar reklam, som har med dennes personliga åsikter att 
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göra, för att få bekräftelse på att mottagaren delar dessa åsikter, kan kopplas till behovet av att 

känna sig älskad.  

Behovet av att känna sig älskad kan också bottna i ett bekräftelsebehov och delandet blir då 

ett sätt att uppfylla det. Detta kan i viss mån även härledas till behovet av inkludering, 

behovet av att synas och finnas till. Det är svårt att dra några exakta kopplingar kring hur 

affektion och inkludering samverkar baserat på denna studie, men troligtvis har kulturen en 

roll, och beteendet hos en grupp kan till stor del vara format av den. Även om inkludering, 

kontroll och affektion är tre grundläggande behov som människor behöver uppfylla genom 

mänsklig kontakt, är det inte omöjligt att vissa av dessa tar sig starkare uttryck i vissa kulturer 

eller grupper i samhället.  

Även om flera respondenter påpekade att reklam är en del av livet, och att det ibland är 

naturligt att inkludera det i sin dagliga kontakt med vänner, kan det härledas till behovet av 

affektion och mer specifikt altruism. Respondenterna ansåg att “det bara följer med” men när 

diskussionen gick djupare visade det sig att det oftast rörde sig om viljan att ge något till en 

vän. Konsumenters inställning till viss reklam som en naturlig del av livet öppnar upp för att 

nå fram till deras behov av altruism, som är ett viktigt bakomliggande motiv när de väljer att 

dela något. Därmed bör det vara fördelaktigt att skapa reklam som vädjar till just altruism. 

5.4.	  Samband	  inkludering-‐kontroll-‐affektion	  

Denna studie har delat in motivationsfaktorer till delning av reklamkampanjer i inkludering, 

affektion och kontroll. Gränserna mellan dem kan ibland vara svåra att urskilja och i många 

fall går de olika motivatorerna hand i hand. Det finns därmed samband dem emellan. Om en 

människa exempelvis delar en reklam som uppmanar människor att handla ekologiskt, kan 

detta både tolkas inom ramen för kontroll, att vilja påverka andra människor, affektion och 

därmed altruism, att vilja hjälpa naturen, eller inklusion, att bättra på sin image - givet att en 

person vill framstå som miljövänlig. Det kan vara svårt att skilja på faktorerna, men de 

reklamkampanjer som innefattar alla tre motivatorer, är kanske de med störst sannolikhet att 

bli virala. Kanske är det just det som är det gyllene snittet - en reklamkampanj som 

kombinerat appellerar på viljan att vara altruistisk, viljan att påverka och viljan att styra sin 

självbild.  
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5.5.	  Reklams	  roll	  har	  förändrats 

Något som observerats är hur viss typ av reklam inte betraktas som faktisk reklam. Hos 

respondenterna fanns en tydlig aversion mot reklam rent generellt, och många irriterar sig på 

det massiva flöde av reklam de varje dag möter. Samtidigt finns reklam som de aktivt både 

konsumerar och distribuerar vidare genom delning. Därmed finns en paradox i de känslor 

respondenterna har gentemot reklam. Det förmodas grunda sig i de nya grepp marknadsförare 

tagit till för att skapa virala videor, och i konsumentens nya, aktiva roll. Reklam är inte längre 

enbart en reklam, utan något som marknadsförare skapar för att påverka hur människor 

kommunicerar och konsumerar reklam online. Genom att skapa reklam som har ett 

nyhetsvärde för konsumenterna skapas incitament för att konsumera samma reklam. Även när 

reklam har ett underhållningsvärde för konsumenterna ökar incitamenten för att föra reklamen 

vidare till vänner som kan sympatisera med detta underhållningsvärde. Volvos reklamfilm 

Made in Sweden är ett slående exempel på att reklam är effektiv även när produkten inte är i 

fokus. Filmen handlar om något helt annat än bilen som marknadsförs, och det är snarast 

produktplacering det rör sig om. Trots det ökade försäljningen av bilen markant efter att 

filmen släpptes. 

Genom att distribuera reklam via kanaler där konsumenterna själva gör ett val, där de aktivt 

och frivilligt konsumerar eller inte, blir konsumenterna själva de som distribuerar vidare och 

därmed återskapar nyhetsvärdet. Eftersom vänner troligare tittar på sådant som vänner 

rekommenderar får reklamerna nyhetsvärde på nytt. Reklam får därmed ett egenvärde - 

innehållet är det som är viktigt, inte produkten eller tjänsten som reklamen egentligen 

marknadsför. Att innehållet har ett värde i sig tycks vara grundförutsättningen för att 

människor ska motiveras till att inkludera delning av reklam i sin dagliga kommunikation och 

interaktion. Ofrånkomligt tycks det krävas “något mer än reklam” för att motivera 

respondenterna till att dela reklam. När detta kriterium uppfyllts finns tydliga kopplingar till 

behovet av inkludering, affektion och kontroll. 
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6.	  Slutsats	  

Den här studien syftar till att få förståelse för de motivationsfaktorer som driver 

Facebookanvändare när delar reklamkampanjer på Facebook. Undersökningen visar att viljan 

att bygga sin identitet, och behovet av inkludering, är en viktig anledning till att människor 

delar reklam på Facebook. De vill visa upp en viss bild av sig själva, och detta kan uppnås 

genom att dela reklam vars budskap de anser stärker denna bild. Undersökningen visar också 

att altruism är en viktig faktor som driver människor när de väljer att kommunicera genom att 

dela reklam, då de helt enkelt vill visa omtanke för vänner. Det visade sig även att behovet av 

kontroll är något som motiverar människor att dela reklam, då de genom att dela anser att de 

kan påverka och influera till samhällsförändring. 

Undersökningen har genererat ett svar på vad som motiverar Facebookanvändare att dela 

reklam på Facebook, men har också bidragit till att skapa en bild av hur de ser på reklam, och 

vad de anser att det bör vara. Det är tydligt att det finns en motvilja mot att dela just reklam, 

så som vi betraktar den traditionellt sett. Det framgår i denna undersökning att människor inte 

vill vara företags gratis reklampelare, och att reklamen som delas måste vara något alldeles 

särskilt. Det är innehållet som är viktigt, inte vem eller vad som marknadsförs. När innehållet 

är tillräckligt bra ser Facebookanvändare det inte som en traditionell reklamfilm, utan något 

med ett egenvärde.  

Utifrån vårt resultat för studien anser vi att reklam skulle kunna ses som en egen produkt, 

frikopplad från vad som egentligen ska marknadsföras. Konsumenters nya, aktiva roll har lett 

till att de är selektiva i sin reklamkonsumtion. Om de intresserar sig för något specifikt, söker 

de upp detta själva. Reklam kan därför ses som något som kan skapa värde för 

konsumenterna, främst ett nyhets- och underhållningsvärde, där det viktigaste inte handlar om 

vem eller vad som marknadsförs. Om konsumenterna anser att reklamen är tillräckligt 

intressant för att själva välja ta del av och dela den, kommer den till slut att få viral spridning. 

När den fått viral spridning kommer varumärket i fråga att synas genom att traditionella 

medier rapporterar om den virala spridning den fått, och på så sätt når företaget i fråga ändå ut 

med sitt varumärke. 
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Facebookanvändares delning av reklam kan kopplas till flera grundläggande mänskliga 

behov, men utöver det bör reklamen även ha ett nyhets- och underhållningsvärde. Genom att 

anamma en grundläggande syn på reklam som en egen produkt med ett eget värde, skapas 

enligt oss förutsättningar för att Facebookanvändare ska inkludera reklam i sitt delande. När 

allt fler unga växer upp med internet, är frågan inte längre hur vi kan få människor att 

engagera sig i eWOM. Det blir allt mer en självklarhet. Utmaningen ligger istället i att göra 

reklam till en del av Facebookanvändares övriga eWOM - det är då friendvertising ges 

förutsättning att lyckas.  

 

6.1.	  Praktiska	  implikationer	  

Informationsflödet idag är oerhört stort, och många ignorerar de budskap som sänds ut i olika 

reklamer. Om reklam börjar ses som en egen produkt kan sättet den utformas på utvecklas. 

Att producera färre antal reklamer skulle kunna resultera i att utformningen blir mer 

omsorgsfull, och därmed ha förmågan att attrahera människor. Respondenterna i studien 

nämnde ofta att reklamflödet på Facebook börjar bli för intensivt, och att de därmed kunde 

känna sig reklamtrötta. Den stora fördelen med virala reklamer är att de kan ses aktivt, 

frivilligt och på ett forum där det inte blir framtvingat. Även detta är en anledning till att det 

kan vara fördelaktigt att vara sparsam i sin reklam och satsa på få men påkostade 

reklamkampanjer som lockar människor att aktivt titta. 

Att sträva efter att inkludera många olika element i reklamen skulle kunna vara effektivt. Då 

reklamens innehåll är en förutsättning för vidare delning, men inte den enda anledningen till 

att någon delar, kan chanserna till att en reklam ska få viral spridning öka genom att reklamen 

även anspelar på andra behov. Ett sätt skulle kunna vara att producera reklamer som har ett 

nyhets- eller underhållningsvärde, som kan verka identitetsbyggande för den målgrupp den 

riktar sig till, och som har genomtänkta bakomliggande budskap och värderingar. På så vis 

kopplas den till flera olika behov. 

Bakomliggande budskap och värderingar i en reklam kan också vara något som är värt att 

begrunda. Sådant som konsumenter ogillar, såväl som gillar, kan motivera dem att dela det 

vidare. Genom att lyfta budskap som sträcker sig bortom själva produkten skapas 

förutsättning för att detta budskap ska ge ett värde i sig för konsumenterna, och öka chanserna 

till spridning i sociala medier. För att människor ska vilja dela med sig av omtanke kan det 
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vara en idé att utforma kampanjer som syftar till att få konsumenterna att involvera sina 

vänner, till exempel genom att bekräfta eller stärka vänskapsband på ett positivt sätt.  

Till sist bör reklamen i sig generera ett nyhetsvärde för konsumenterna. Genom att skapa 

reklam som konsumenterna inte vill missa ökar chanserna att de frivilligt tar del av och 

sprider vidare reklamen, då kan det även få ett nyhetsvärde hos traditionella medier. 

6.2.	  Begränsningar	  och	  förslag	  till	  framtida	  forskning 

Implikationerna som framförs bör ses i ljuset av studiens begränsningar. Då undersökningen 

är gjord med respondenter bestående av vad som får betraktas som en homogen grupp, unga 

studerande på Uppsala universitet i Sverige, kan ett antal faktorer ha påverkat studiens 

resultat, exempelvis åldersrelaterade, utbildningsrelaterade och kulturella aspekter. 

Undersökningen kan därför med fördel upprepas för att valideras, gärna i en annan miljö och 

kultur. 

Datainsamlingen baserades också på gruppintervjuer, med ett relativt litet antal respondenter. 

Resultatet av undersökningen är därför inget som går att generalisera utifrån och som gäller 

för konsumenter eller internetanvändare överlag. Däremot kan det ge indikationer på vad som 

motiverar just unga Facebookanvändare att dela reklam på Facebook. Med tanke på det 

område som undersökts, det vill säga Facebook, är det motiverat att begränsa sig till att 

studera gruppen unga. De använder Facebook i hög utsträckning och är därför också en grupp 

konsumenter som är av intresse när det gäller friendvertising. 

Trots dessa begränsningar har denna studie gett nya insikter om de psykologiska 

motivationsfaktorer som ligger bakom delning av reklamkampanjer. Något som skulle kunna 

bygga vidare på denna studie är en undersökning som djupare studerar sambandet mellan 

konsumentens syn på vad reklam är och deras motiv för att interagera med sin omgivning. 

Reklamens utformning är enligt våra resultat grundläggande för att de ska dela, men hur dessa 

samband ser ut exakt är ännu ej studerat. Framtida forskning skulle exempelvis kunna se vad 

en reklam bör innehålla för att knyta an till konsumenters behov av inkludering. Vilken bild 

människor vill visa av sig själva är subjektivt, men kanske går det att finna vissa “nycklar” 

eller grepp som kan appliceras på olika grupper i samhället, som alla identifierar sig olika. 

Sätten sociala medier används på förändras snabbt, och det kan därför vara en tidsfråga innan 

det är den huvudsakliga kanalen för reklambudskap. Framtida forskning kan med fördel 
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studera hur effektiv viral marknadsföring är, liksom söka efter nästa steg för att överbrygga 

konsumenters reklamtrötthet. Idag är svaret på den frågan friendvertising, men imorgon kan 

det vara någonting annat.  
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Bilaga	  1:	  Respondenter	  

Gruppintervju 1 Ålder Inriktning 

Respondent A 23 Retorik 

Respondent B 24 Ekonomi 

Respondent C 23 Geografi 

Respondent D 27 Lärare 

 

Gruppintervju 2 Ålder Inriktning 

Respondent E 24 Statskunskap 

Respondent F 26 Personalvetare 

Respondent G 24 Utvecklingsstudier 

Respondent H 25 Statistik 

 

Gruppintervju 3 Ålder Inriktning 

Respondent I - utebliven 23 Nationalekonomi 

Respondent J 23 Statistik 

Respondent K 23 Utvecklingsstudier 

Respondent L 25 Historia 

 

Gruppintervju 4 Ålder Inriktning 

Respondent M 24 Företagsekonomi 

Respondent N 25 Företagsekonomi 

Respondent O 27 Handelsrätt 

Respondent P 23 Nationalekonomi 

Respondent Q 30 Nationalekonomi 
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Bilaga	  2:	  Nyckelord	  och	  kategorier	  

De nyckelord som återfanns i transkriberingarna har nedan grupperats i sina respektive 

kategorier.  

Delning	  av	  reklam	  som	  identitetsbyggande	  	  

• En bild av sig själv (image) 

• Visa vad man står för 

• En del av mig 

Delning	  av	  reklam	  som	  relationsbyggande	  

• Umgås kring konsumtionsmönster 

• Dela med sig, ge något 

• Inbördes beundran av åsikter 

Delning	  av	  reklam	  i	  syfte	  att	  påverka	  

• Vill sprida ett viktigt budskap 

• Påverka andra eller företag 

Synen	  på	  reklam	  

• Vara aktiv 

• Frivillighet 

• Att det är mer än en reklam 

• Ha koll 

• Innehåll: kul, speciell, cool, smart, skön, komisk, intressant, genomtänkt 

 


