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Sammanfattning  
 
Samhället går mot att bli mer och mer digitaliserat, och konsumenter har med tiden byggt upp ett 

filter för klassisk marknadsföring som exempelvis annonser i tidningar. Filtret har inte hunnit 

utvecklas lika starkt i den digitala världen och en anledning är att digitala världen är i konstant 

förändring. Det har gjort att företag har blivit tvingade till att hitta andra lösningar för att synas 

bland konkurrenterna. En strategi som har kommit att bli mer populär är viral marknadsföring. 

Viral marknadsföring bygger på digital WOM och innebär att det är individerna som pratar om 

företagen till andra personer. Då det fortfarande är ett relativt nytt ämnesområde utifrån ett 

konsumentperspektiv har uppsatsförfattarna valt att undersöka fenomenet genom att studera 

konsumenters beteende vid delning av reklamklipp. I studien har uppsatsförfattarna valt att samla 

in den primära datan genom två olika metoder, en fokusgrupp och en surveyundersökning. 

Avsikten med de två metoderna var att få en överblick över det allmänna beteendet samt få en 

djupare förståelse för individers tankesätt och gruppdynamiker som skapas. Studiens resultat 

visade att konsumenternas beslutstagande kring delning av reklamklipp beror på om 

reklamklippet har en fängslande berättelse, påverkar individen känslomässigt samt om någon kan 

ha användning av klippet. Påverkande faktorer är vart individerna låter sig att exponeras av det 

och viljan att se ett reklamklipp har utifrån studien berott på vem som har delat, om klippet är 

omtalat och om individen har blivit rekommenderad. 
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Abstract  
 
Society has become more and more digitalized. Thru time, consumers have built up a resistance 

for classic marketing strategies such as advertisement in magazines. The resistance for 

advertisement hasn’t yet become as strong in the digital world. One of many reasons for that is 

because the digital world is constantly evolving and changing. This change has forced companies 

to come up with new solutions in order to differentiate them from the competitors. One strategy 

that has become popular is viral marketing. Viral marketing comes from digital WOM which 

means that people talk about the company to friends and family. From a consumers’ perspective, 

viral marketing is still quite new and that is why the authors have chosen to study consumer 

behaviour regarding sharing advertising videos. In this study, the authors have chosen to collect 

the primary data with two different methods, a focus group and a survey research. The purpose 

for the two different methods is to get an overview of the current behaviour but also to get a 

deeper knowledge of the individuals’ thoughts and the group dynamics that exist. Results of the 

study shows that consumer behaviour regarding sharing advertising videos depends on; if the 

video has a capturing story, if the consumer gets affected or if the individual or someone can get 

benefits from the video. Who is sharing the video, if the video is talked-about or if the individual 

has been recommended to watch the video are factors that affect if the consumer wants to watch 

it and where it allows themselves to be exposed to it. 
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1. Introduktion 
 
Kapitlet kommer att inledas med en  presentation till utvecklingen av marknadsföring och hur 

viral marknadsföring har vuxit fram genom tiden. Vidare kommer det ges en definition av 

begreppet viral marknadsföring följt av problemdiskussion. Därefter avslutas kapitlet med en 

redovisning av uppsatsens problemformulering, problemställningar samt syfte. 

1.1 Inledning  

Den globala utvecklingen och den tekniska utvecklingen, såsom Internet, har förskjutningen av 

reklam ändrats från traditionella (broschyrer, tidningsannonser, billboards) 

marknadsföringsmetoder till gerillamarknadsföringsmetoder (nätverka på sociala medier) 

(Hakimey & Yazdanifard  2014).  Det har gjort att konsumenterna idag utsätts för mer intryck 

från företagen än någonsin (Eckler & Bolls 2011). I och med det har det blivit en hård konkurrens  

att nå ut med sin marknadsföring världen över (Hakimey & Yazdanifard  2014). Konsumenter har 

blivit allt mer oemottagliga och företag tvingas skapa nya innovativa lösningar för att nå ut till 

sina konsumenter (Leskovec 2007).  Det har bidragit till att marknadsförare måste kunna 

analysera och förstå vilken metod som ska användas för att öka konsumenters kännedom om 

företagets värde och produkter och/eller tjänster (Hakimey & Yazdanifard  2014).  

 

En av de senaste inflytelserika trenderna i den globala miljön har varit uppkomsten av sociala 

medier. Intressenterna har fått en stark röst inom sociala medier. Meddelanden som sprids, bland 

sociala medier användare, sprids I snabb hastighet över det globala landskapet. Som ett resultat 

av fenomenet har företag försökt att tillämpa strategin viral marknadsföring. Genom viral 

marknadsföring påverkas den allmänna uppfattningen om företagets anseende, varumärke och 

produkt för att nämna några exempel. (Botha & Reyneke 2013) 

1.2 Problembakgrund  

“Like a computer virus, viral marketing spreads a message exponentially, fanning out across 

community webs, like a bushfire on a gusty day, it is a fast, uncontrollable spread … cheap and 

almost effortless.” (Cruz & Fill 2008, s. 746) 
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Viral marknadsföring har blivit den definierande marknadsföringstrenden det senaste decenniet. 

Eckler & Bolls (2011) menar att viral marknadsföring är ett potentiellt alternativ för företag. 

Anledningen är att viral marknadsföring har en stor förmåga att engagera konsumenterna samt att 

de kan bli känslomässigt berörda som de annars inte skulle bli av traditionella 

marknadsföringsmetoder. Stora som små företag väljer att använda strategin för att lansera 

reklamklipp på bland annat YouTube för att informera konsumenterna om till exempel nya 

produkter, men även för att bygga starkare varumärken och kännedom (Ferguson 2008).  

 

Viral marknadsföring kan beskrivas som “the process of getting customers to pass along a 

company's marketing message to friends, family, and colleagues”. (Dobele et al 2007, s. 291) 

Det börjar oftast med att marknadsföraren vill förmedla något till konsumenterna och det görs 

elektroniskt i form av till exempel videoklipp eller dylikt. Målsättningen är vanligtvis att stärka 

kännedomen av företaget och dess märke. (Ho 2008) Botha och Reyneke (2013) hävdar att viral 

marknadsföring har en viktig roll när det kommer till att influera omgivningens åsikter och syftar 

till att politiska partier också kan ha nytta av tekniken. När marknadsföraren skapar den 

elektroniska länken, webbadressen, blir den mer tillgänglig för konsumenterna. Om det är ett 

videoklipp, kan konsumenten välja att starta klippet, och då se klart det eller inte. I samband med 

det kan de välja att dela webbadressen vidare och på så sätt når den en större grupp människor i 

en exponentiell takt.   

 

En lyckad och framgångsrik viral marknadsföring kan nå upp till tusentals, om inte miljontals 

människor, som annars skulle vara likgiltiga konsumenter, och motivera dem att interagera med 

varumärket och få en bekantskap med det. (Eckler & Bolls 2011) Dock är viral marknadsföring 

inte alltid ett säkert kort. Trots att det finns ett stort antal lyckade framgångar för virala 

reklamklipp, finns det också många misslyckade försök. (Ferguson 2008) Botha & Reyneke 

(2013) anser att det fortfarande är oklart om vilka slags faktorer som gör att ett viralt reklamklipp 

blir framgångsrikt. Men med ett välplacerat och genomtänkt reklamklipp kan det utlösas ett surr 

som kan leda till att klippet blir effektivt i flera år (Ferguson 2008).  

1.3 Problemdiskussion 

Ända sen 1950-talet har intresset för WOM (word of mouth) kommunikationen ökat inom det 

akademiska fältet och ett flertal forskare har försökt att undersöka fenomenet (Christodoulides et 
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al 2012). Begreppet WOM (word of mouth) kan beskrivas som en informell konversation mellan 

två eller flera parter som talar och utvärderar produkter och tjänster (Anderson 1998). Digital 

WOM kan ses som en förlängning av den traditionella WOM:en som nyss beskrevs och sker via 

internet (Christodoulides et al 2012).  Enligt De Bruyn och Lilien (2008) har ämnet delats in i tre 

olika studiefält. Det första studiefältet berör orsaker till varför konsumenter väljer att sprida 

konsumtionsupplevelsen av en produkt eller varumärke. Det andra studiefältet berör varför 

konsumenter förlitar sig mer på WOM-information än det befintliga som finns innan ett köp 

genomförs. Slutligen, det sista studiefältet är orsaker till varför information som tillhandahålls av 

vissa personer kan ha mer inflytande på mottagaren än andra personer. Genom åren har nya 

medier och kommunikations fenomen uppstått. Det har gjort att forskningsområdet har banat ut i 

andra studieområden. Ett av dem som Dafonte-Gómez (2014) tar upp är fokus på varför 

konsumenter väljer att dela vissa kontexter som blir virala, till exempel reklamklipp.  

 

Konsumenter tenderar att vara mer benägna att dela information om produkter som de känner är 

värdefulla och användbara samt sådana produkter eller varumärken som de är stolta över och som 

kan definiera deras personlighet (Sundaram et al 1998). Det stärks av Chung och Darke (2006) 

som menar att konsumenter endast delar sina erfarenheter som de tror kan stärka deras personliga 

image som de själva vill projicera.  

 

Schutz, som utvecklade teorin Fundamental interpersonal relations orientation, även kallad för 

FIRO, har även vidareutvecklats av Ho och Dempsey (2010) som diskuterar att de individer som 

spenderar mer tid online och de som har en högre nyfikenhet och villighet att upptäcka nya saker 

tenderar att vara dem som delar mer än andra. (Dafonte-Gómez 2014)  

 

Huang et al (2012) menar däremot att det är själva informationen i reklamklipp som avgör ifall en 

individ vill dela ett klipp eller inte. Eckler och Bolls (2011) undersöker fenomenet från ett annat 

perspektiv. De menar istället att det är känslor som påverkar om individen vill dela ett klipp eller 

inte. Fortsättningsvis menar Eckler och Bolls (2011) att känslorna av ett reklamklipp har en direkt 

relation till attityder och avsikt.  

 

Enligt en studie som har genomförts har 30% av 4100 varumärken världen över försökt sig på att 

använda viral marknadsföring i praktiken i form av videoklipp (Lindstrom 2009). Viral 
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marknadsföring har blivit ett alltmer populärt PR-verktyg för ett stort antal företag, speciellt i 

USA då många företag planerar att expandera sina budgetar för området (Eckler & Bolls 2011).  

 

Företag världen över är medvetna om att viral marknadsföring kan bli en mycket lönsam 

investering i längden. Dock finns det fortfarande en begränsad förståelse för hur viral 

marknadsföring egentligen fungerar (Dobele et al 2007). Många tidigare forskningsstudier kring 

viral marknadsföring har gjorts ifrån ett företagsperspektiv (Rollins et al 2014). Enligt Phelps et 

al (2004), verkar det finnas ytterst få studier kring ämnet som utgår från ett konsumentperspektiv. 

Subramani och Ragagopalan (Leskovec 2007) anser att det måste finnas en större och djupare 

förståelse kring ämnet. Berger (2013 s.12) instämmer och menar att Facebook och Twitter endast 

är teknologiska hjälpmedel för företag. För att företag ska kunna använda sig av de teknologiska 

sociala medierna behöver de veta de underliggande faktorerna till varför folk väljer att sprida och 

prata. För att citera Berger (2013 s. 12),  

 

“.. requires understanding why people talk and why some things get talked about and shared 

more than others. The psychology of sharing. The science of social transmission”.                                                               

1.4 Problemformulering      

Med Bergers (2013) citat ovan, har författarna av uppsatsen därför valt att undersöka de 

underliggande faktorerna och attityderna till beslutsfattande vid delning av reklamklipp. 

Författarna av uppsatsen anser att det fortfarande finns en begränsad förståelse kring 

ämnesområdet och att ytterligare forskning krävs för att vidareutveckla kunskapen inom ämnet. 

Problemformuleringen som uppsatsen kommer att behandla är följande,    

Hur ser beslutstagandet ut när en individ väljer att dela ett reklamklipp? 

1.5 Problemställning                                                                                                                              

För att kunna besvara problemformuleringen har författarna av uppsatsen valt att ta med två 

delfrågor, med anledningen för underlätta för läsaren men även för att förenkla för författarna av 

uppsatsen att undersöka problemet. Uppsatsförfattarna har valt att ta med två hypoteser som 

deducerats från teorierna och som speglar studiens problemställningar. Hypoteserna ansåg 

uppsatsförfattarna var tydliga i den teoretiska referensramen och att det skulle bidra till att kunna 

besvara problemformuleringen. 
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De delfrågorna som kommer att tas med är följande:  

1. Vad får konsumenterna att exponeras av reklamklipp samt vilja se det?  

2. Varför väljer konsumenter att sprida vissa reklamklipp?  

Utifrån problemställningen kommer två hypoteser att ställas som är följande;  

H1: Individer tenderar inte att dela avsmakliga reklamklipp.  

H2: Ju fler sociala medier man är aktiv på, desto fler reklamklipp delar man.  

Motivering bakom hypoteserna är att uppsatsförfattarna ansåg att det skulle kunna vara  faktorer 

till beteendet bakom delningen av ett reklamklipp. 

1.6 Syfte                                                                                                                                       

Syftet med den här studien är att undersöka och analysera beslutsfattande kring digital word of 

mouth ur ett konsumentperspektiv. Genom att undersöka konsumentens beteende inom delning 

av reklamklipp ämnar studien till att upplysa och bidra med kunskap om det 
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2. Teoretisk referensram 

 
I kapitlet kommer de valda teorierna för det ämnade forskningsområdet att presenteras. 

Teorierna kommer att ta upp olika faktorer till varför ett reklamklipp delats, människans sociala 

grundläggande behov, olika typer av åsiktsattraherare samt bakomliggande faktorer angående 

individens handlingar kring viral marknadsföring. Två hypoteser kommer att presenteras som är 

deducerade från den teoretiska referensramen. Kapitlet kommer att avslutas med en kort 

motivering till de valda teorierna.  

2.1 Faktorer till viral spridning  

Berger (2013) har tillsammans med andra forskare genomfört en undersökning vars syfte varit att 

ta reda på hur olika kontexter blir smittsamma. Med begreppen kontexter (content) och 

smittsamma (contagious) syftar Berger (2013)  till kontexter som: historier, nyheter och 

information som eventuellt skulle kunna spridas. Efter att ha undersök och analyserat över 

hundratals smittsamma meddelande, produkter och idéer har Berger (2013) kommit fram till att 

det finns sex olika principer, STEPPS, till varför något delats och blir viralt.   

 

STEPPS står för socialt värde (social currency), triggare (trigger), känslor (emotions), publikt 

(public), praktiskt värde (practical value) och berättelser (stories) och är sex olika principer som 

Berger ( 2013) hävdar bör användas för att något ska bli viralt.  

2.1.1 Socialt värde (Social Currency) 

Den första principen som Berger (2013) tar upp handlar om hur människor vill framstå. En 

individs beteenden kan bero på de olika avsikter hon har att vara på ett speciellt sätt. I likhet med 

modellen theory of planned behaviour som handlar om att avsikten att vara på ett visst sätt 

påverkas av attityder som finns till olika beteenden. Vilket menas att en person har olika syn och 

värderingar kring beteenden i fråga. Viljan att agera är också påverkad av den subjektiva normen, 

vilket är upplevd social press att agera eller inte agera på ett visst sätt. Avsikten om att agera på 

ett speciellt sätt är påverkat av ens egen kontroll av beteendet, vilket menas den upplevda 

enkelheten eller svårigheten att bete sig på ett visst sätt. Det baseras med åtanken av tidigare 

erfarenheter och framtida händelser. (Baines 2014 s. 59)  
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Figur 1 - Theory of planned behaviour (Ajzen, 1991 s. 179-211)  

 

Berger anser att de flesta individerna hellre vill framstå som smarta än dumma, rika än fattiga och 

coola än nördiga. Precis som kläderna vi bär, hur vi beter oss och hur vi pratar influeras 

omgivningen av följande och därmed hur dem ser på oss, vilket Berger menar är det sociala 

värdet (social currency). Berger menar att för att få människor att prata och sprida meddelanden 

måste dem uppnå önskade intryck. Det är först när de önskade intrycken uppnåtts som folk delar 

då de kan visa en “bättre” sida av sig själva för andra. Något som konsumenter oftast gör när de 

väljer att dela och kommunicera med andra människor. Berger hävdar därför att det kan 

appliceras på viral marknadsföring, vad konsumenterna väljer att dela kommer att presentera och 

identifiera hur en person är och vill vara. (Berger 2014) 

2.1.2 Triggare (Triggers) 

Med begreppet triggare syftar Berger (2013) på sådana saker som får folk att associera till 

reklamklipp. Han förtydligar med ett exempel, Peanut butter. När folk hör ordet peanut butter, 

associerar de flesta till ordet jelly menar Berger (2013). Människor tenderar att prata om vad som 

helst som de kan komma att tänka på. Ju fler människor som tänker på exempelvis ett 

reklamklipp, desto mer kommer det att talas om det. Kort och gott talar Berger (2013) om top of 

mind.  
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2.1.3 Känslor (Emotions) 

 “When we care, we share” (Berger 2013 s. 18)  

Faktorn känslor hänvisar till hur människor kan hantera sina känslor som de har,  när de har dem, 

samt hur de upplever och uttrycker dem. Berger menar att när en individ delar något så lättas 

känslorna upp hos individen och det kan då till exempel generera socialt stöd och hämnd. (Berger 

2014) Berger fortsätter med att säga att det oftast är emotionell information som sprids och att 

vissa känslor kan höja spridningen medan andra känslor kan minska spridningen. Därför är det 

viktigt att framkalla den rätta känslan av ett reklamklipp. (Berger 2013)   

 

I likhet med vad Dobele et al (2007) menar och argumenterar kan känslor vara lösningen till  

varför människor väljer att dela reklamklipp och betonar det genom att refererar till fenomenet 

social sharing of emotions. Masland instämmer och säger följande, “if the content of the e-mail is 

funny, interesting or emotional enough to have an impact, the recipients often forward it – viral 

message and all – to friends and family”. (Dobele et al 2007 s. 292)  

De känslor som Dobele et al (2007) har valt att undersöka är glädje, sorgsenhet, ilska, rädsla och 

avsky.  

 

Glädje definierar Dobele et al (2007) som en positiv känsla som kan förknippas med hjälpsamhet, 

samarbete, lust och lycka. Känslor som kännetecknas av sorgsenhet, är känslor som är av ångest 

eller som är modlösa. Känslorna kan användas för att uppmuntra stöd eller sympati för ett 

reklamklipp. Det är just det som kan få en konsument att vilja dela ett reklamklipp då individen 

själv får emotionella känslor som gör att hon får ett behov av att dela. Rädsla är en känsla som 

kan uppmuntra människor till att utföra insatser, särskilt när det resulterar i upprördhet. Känslor 

som ilska och som upprör kan användas som en motivationskänsla. (Dobele et al (2007) 

 

Känslor som är avsmakliga och som är avtändande påverkar konsumenten, dock är effekterna 

oftast kortvariga menar Dobele et al (2007). Dobele et al (2007) hävdar att känslan kan upplevas 

och uppfattas olika av diverse individer. Givet att känslan av avsky är tillämpad i en surrealistisk 

situation, finner vissa konsumenter en slags humor i den här typen av känsla.  

Utefter Dobele et als (2007) teori om att känslor som är avsmakliga och som är avtändande 

påverkar konsumenten kortvarigt, har uppsatsförfattarna valt att testa det med en hypotes. H1: 

Individer tenderar inte att dela avsmakliga klipp. 
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2.1.4 Publikt (Public) 

Berger hävdar att när reklamklipp och dylikt blir mer offentligt och syns mer kommer det att 

boosta upp WOM som i sin tur skapar triggaren som slutligen skapar handlingar i form av 

spridning och delningar. Anledningen är att människor tenderar att imitera sin omgivning och när 

det inte syns blir det svårt att imitera. Ju mer synligt och publikt desto lättare blir det för 

människor att imitera och desto större chans finns det för ett reklamklipp att bli populärt och 

viralt. (Berger 2013)  

 

Jansen et al (2010) menar att människor som är mer engagerade i flera sociala medier plattformar 

är även mer villiga att dela med sig av sina åsikter, söka efter andras åsikter samt att agera på 

åsikterna. Dock menar Jansen et al (2010) att det finns signifikanta olikheter bland användarna i 

de olika sociala medierna såsom Facebook och Twitter. Facebook låter användarna att agera som 

åsiktsledare i deras nätverk och dela med sig av nyheter, uppmuntra till diskussioner samt öka 

deras involverande i nuvarande event. Vidare hävdar de att den demografiska skillnaden på de 

sociala medierna (vilka sociala medier en individ har och använder samt vistas) och sociala 

mediers service som har valts har en effekt på de olika individernas beteenden.  

 

Utefter Jansen et als (2010) teori om att människor som är engagerade i flera plattformar på 

sociala medier också är mer villiga att dela med sig av sina åsikter formade uppsatsförfattarna en 

hypotes vinklat till reklamklipp vilket blev följande; 

H2: Ju fler sociala medier man är aktiv på, desto fler reklamklipp delar man.  
 

I Sverige har 70 procent av den internetanvändande befolkningen Facebook och nära hälften som 

är över 15 år besöker sociala mediet varje dag (Findahl & Davidsson 2015, s. 40). Enligt Oeldorf-

Hirsch och Sundar (2015) tillhandahåller Facebook olika verktyg för användarna. Verktygen är 

nyhetsflöde, “vägg” samt direkta meddelanden (news feed, wall post samt direct message). 

 

Oeldorf-Hirsch och Sundar (2015) menar att användarnas engagemang i nyhetsflödet kan bero på 

den sociala funktionen (social affordance) som Facebook erbjuder. Med social funktion (social 

affordance) menar Norman (1999) “utförande möjligheter”, det vill säga att användarna själva 

kan justera och anpassa graden på hur publika de vill vara, vilket exempelvis kan vara vilka som 

ska kunna se kommentarerna (Oeldorf-Hirsch & Sundar 2015).  Oeldorf-Hirsch & Sundar (2015) 

menar att man kan dela in det i tre olika nivåer för den sociala funktionen, 1) delning som en 
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individ använt för att sprida innehållet till ens nätverk, 2) kommentarer som en individ skrivit på 

den delade posten och 3) tagga vänner i posten. 

 

Att fråga om nätverkets åsikter och inrikta sig till specifika vänner kan leda till högre 

engagemang i nyhetsämnet. Diskussioner genom kommentarer kan leda till en större grad av 

påverkan och ett högre engagemang för de som delade nyhetsstoryn. (Oeldorf-Hirsch & Sundar 

2015) Moussaïd et al (2013) menar att det finns två olika typer av åsiktsattraherare som råder när 

individer i en grupp interagerar med varandra, 1) experteffekten, skapad av närvaron av en 

individ i gruppen med högt självförtroende, och 2) majoritetseffekten, orsakad av närvaron av en 

kritisk massa av vanliga personer (personer som inte har någon specifik kunskap om ämnet) som 

delar liknande åsikter. Effekterna kan antingen bli att personerna blir enade eller att det splittras 

under interaktionerna som pågår. Moussaïd et al (2013) hävdar att när en stimulering läggs till 

kan det resultera i en vändpunkt i form av att en åsiktsattraherare dominerar över den andra, 

vilket sedan kan leda vidare till en kollektiv åsikt åt ett givet håll.  

2.1.5 Praktiskt värde (Practical Value) 

Konsumenter tenderar att vara osäkra på vad de ska köpa eller hur de ska lösa specifika problem. 

Eftersom människor gillar att hjälpa andra, sprider de sådan information som kan vara användbar 

för mottagaren för att underlätta processen genom att ge tips och råd. Genom att dela blir det 

enklare för konsumenter att inhämta information. Faktorn hjälper till att minska risken, 

komplexiteten och osäkra beslut för konsumenten samt för den informationen som saknas eller är 

bristfällig. (Berger 2014) Praktiskt värde handlar med andra ord om att hjälpa individer att spara 

tid, pengar eller hjälpa dem att uppnå bra upplevelser. (Berger 2013)  

2.1.6 Berättelser (Stories) 

Principen betonar att människor föredrar att bearbeta information genom berättelser jämfört med 

bara ren information. Anledningen är att det blir lättare för människor att vidarebefordra/dela 

information till andra då berättelser är en form av underhållning. Berättelser har en början, en 

mitt och ett slut, och fastnar människor tidigt i berättelsen kommer de att stanna för slutet. 

(Berger 2013) Människor återger berättelser för samma anledningar som när de delar WOM. 

Vissa av berättelserna präglas av ett socialt värde. För att citera Berger,  (2013 s. 94)  
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“People tell the story of going through the phone booth to get into Please Don’t Tell because it 

makes them look cool and in the know.” 

 

Andra berättelser präglas av känslor och av praktiskt värde. Ett exempel på berättelser som 

präglas av känslor som Berger (2013) tar upp är Will It Blend? som handlar om hur en mixer 

mixar sönder en iPhone och folk som har sett och hört om det blir häpnade och förbluffade. Ett 

exempel på berättelser som präglas av praktiskt värde som Berger (2013) tar upp är berättelser 

som folk tenderar att dela med sig av för att undvika att andra ska råka ut för samma 

situation.Berger (2014) nämner att övertygelse är en viktig faktor att se över i aspekten. Enligt 

honom använder människor informella kommunikationer (interpersonal communications) för att 

influerar andra och använder ord som “vi” för att förstärka sitt argument för övertygelsen. 

Dessutom används informella kommunikationer (interpersonal communications), för att hjälpa 

individer att komma närmare varandra. Det är en anledning till att människor delar, de vill knyta 

sig an till de personer som är likasinnade. Fortsättningsvis nämner Berger (2014) att delningen 

kan fördjupa sociala relationer genom att reducera känslor av ensamhet hos vissa individer.   

2.2 Människans sociala grundläggande behov 

Fundamental interpersonal relations orientation, som även kan förkortas till FIRO, framställdes 

av psykologen Will Schutz. Teorin beskriver människans sociala behov och består av tre 

grundläggande sociala behov som människan har. Det första är tillhörighet, det vill säga att 

individen vill ingå i en grupp. (Egidius 2016) Som individ tenderar hon att vilja tillhöra en grupp 

och känna gemenskap med andra. Det kan uppnås genom interaktioner mellan individer. Enligt 

Tullett och Davies (2002) bör interaktionen ses från två perspektiv, 1) att bli accepterad som vän 

och kollega av andra och 2) att andra accepterar henne som en av sina vänner och som en kollega.   

 

Det andra grundläggande sociala behovet är kontroll. Kontroll i termer av att skapa möjligheter 

att tillfredsställa andra personer men även acceptera att bli kontrollerad av andra individer. 

Tenderar individen att vara av högt behov av kontroll brukar det talas om att individen gillar att 

vara den dominerande. Är det däremot tvärtom, att individen tenderar att vilja bli kontrollerad av 

andra så brukar hon inte ha några problem med att följa instruktioner och riktlinjer av andra. 

(Tullett & Davies 2002) 
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Den tredje och sista punkten i den sociala behovstrappan som Schutz tar upp är öppenhet och 

ömhet. (Egidius 2016) Han anser att punkten refererar till att individer vill upprätthålla en 

känslomässig relation till varandra. Schutz menar att det kan skapa en djupare relation mellan 

parterna då båda parterna visar förtroende och tillit till varandra. (Tullett & Davies 2002) 

Förtroende kan betraktas som en subjektiv känsla av ens tro och åsikter. Människor med en stark 

personlighet blir oftast associerade med ett högt förtroende och kan ses som den individ som 

vågar ta för sig, uttrycka sina åsikter publikt, bryta mot sociala normer etc. De individer som 

tenderar att ha en lägre grad av förtroende och personlighet tenderar att vara mer tillbakadragna, 

bete sig mer passivt och visar osäkerhet gentemot andra. (Brinol et al 2007)  

2.3 Spridningens process  

The process of diffusion (POD) är en teori som utvecklades av Everett M Rogers år 1962. Den 

handlar om att konsumenter har både funktionella och emotionella motiv när de anammar nya 

förslag och produkter. Deras olika attityder till risk, deras utbildningsnivå, erfarenhet och behov 

gör att olika grupper av konsumenter accepterar nya förslag i olika takter. Enligt Rogers finns det 

fem kategorier; innovatörer, tidiga användare, tidiga majoriteten, sena majoriteten och 

eftersläntrare. (Baines & Fill 2014 s. 307)  

 

Innovatörer (Innovators) är en viktig grupp då de är ledarna som måste påbörja 

accepteringsprocessen. Gruppen består av människor som är unga, gillar nya idéer, är självsäkra, 

oftast välutbildade och är finansiellt starka. De är mer sannolika att ta nya risker som är kopplade 

till nya förslag.  

 

Tidiga användare (Early adopters) är en grupp av hög vikt för att snabba på 

accepteringsprocessen. De är karaktäriserade som ledare som gärna yttrar sin åsikt, och är därför 

de som kommer sprida vidare informationen. Även om tidiga användare föredrar att låta 

innovatörerna ta risken, så gillar de att vara “först” med förslaget/produkten. De tidiga 

användarna tenderar att vara yngre än någon annan grupp och har en utbildningsnivå högre än 

genomsnitt.  

 

Tidiga majoriteten (Early majority), en grupp som är mer bekymrade över risk än tidigare 

grupper. De kräver försäkring om att förslaget fungerar och har blivit delat av andra. De är över 
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medel i ålder, utbildning, social status och inkomst. Jämfört med de tidigare användarna så 

tenderar gruppen att vänta tills risken har fallit (priset har fallit) och föredrar mer 

informationskällor. De blir ofta övertalade av andra människor att testa.  

 

Sena majoriteten (Late majority) är skeptiska till nya idéer. De accepterar endast nya förslag på 

grund av sociala och ekonomiska faktorer. De har en nivå under medel när det gäller utbildning, 

social status och inkomst. Eftersläntrare (Laggards), en grupp som är misstänksamma när det 

kommer till nya idéer och deras åsikter är väldigt svåra att ändra. Eftersläntrarna har den lägsta 

inkomsten, utbildningen och sociala statusen av alla grupper och det tar lång tid att acceptera ett 

förslag om de ens gör de någonsin 

2.4 Motivering till valda teorier  

Motiveringen kring varför uppsatsförfattarna valt att använda teorin STEPPS (Berger 201 

3, 2014) är för att få en förståelse för hur reklamklippen tenderar att vara uppbyggda och varför. 

Därmed blir den tillämpad i arbetet då teorin kan hjälpa att förstå spridningen av ett reklamklipp. 

Uppsatsförfattarna anser att relationsteorin FIRO (Egidius 2016, Tullett & Davies 2002, Brinsol 

et al 2007) och POD (Baines & Fills 2014) hjälper till att förstå individernas beteende samt 

personlighet. På så vis får uppsatsförfattarna en djupare förståelse kring ämnesområdet.  
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3. Metod 
 
I kapitlet kommer författarna av uppsatsen att inledningsvis presentera de val av metoder som 

har tillämpas för insamlingen av uppsatsens primära data. Därefter kommer population och 

urval att beskrivas följt av en djupare beskrivning av respektive metodval. Avslutningsvis kommer 

forskningskvalitén att redogöras.  

3.1 Val av metod 

När forskningsstrategin skulle väljas för studien ville uppsatsförfattarna få en djupare förståelse 

kring varför individer väljer att dela vissa reklamklipp. Fokusgrupp valdes då författarna ville få 

en större inblick i ämnet samt att det skulle vara intressant att se hur gruppdynamiker skulle 

kunna uppstå. Eftersom att uppsatsförfattarna anser att gruppdynamik även existerar via delning 

på sociala medier. Därför valde uppsatsförfattarna att ha en fokusgrupp (Bryman & Bell 2011 s. 

388).  Författarna av uppsatsen ville nå ut till så många respondenter som möjligt för att kunna 

hitta mönster och samband kring delningen av reklamklipp. Därför valde uppsatsförfattarna att 

utföra en surveyundersökning (Bryman & Bell 2011, s. 162). Frågorna vid skapandet av 

intervjumallen har deducerats från teorierna.  

 

Resultatet blev två studier, en kvalitativ samt kvantitativ forskningsstrategi. Studien har därav 

utförts genom en metodtriangulering (Bryman & Bell 2013 s. 632), med flera informationskällor 

och forskningsmetoder. En pilotstudie av surveyundersökningen utförs sedan under en period för 

att se till att frågorna är förståeliga och speglar innehållet författarna är ute efter (Bryman & Bell 

2013 s. 171-173). Med härledning från teorierna i undersökningen och ny information som 

fokusgruppen gav skapades frågorna till surveyundersökningen för att få fram relevant 

primärdata, därav utgått från ett deduktivt synsätt (Bryman & Bell 2013 s. 31).  
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3.2 Fokusgrupp  

3.2.1 Population och urval  

När fokusgruppen valdes ut var urvalsmålet att kvinnor och män, i olika åldersgrupper med olika 

utbildningsnivåer skulle vara jämt representerade. Sex personer som uppsatsförfattarna var 

bekanta med valdes ut och kontaktades. Valet togs då tidsfristen var tätt inpå och det blev större 

chans att få respondenterna att acceptera inbjudan och ställa upp. Eftersom respondenterna togs 

från uppsatsförfattarnas sociala nätverk blev det ett bekvämlighetsurval som resulterade sig i ett 

icke-slumpmässigt samt icke-sannolikhets urval. (Bryman & Bell  2013 s. 207) När dagen för 

fokusgruppen inträffade fick uppsatsförfattarna ett återbud från en manlig deltagare mellan 

femton till nitton. Ett beslut togs då att ta in en annan privatperson som uppsatsförfattarna hade 

access till. Resultatet blev att privatpersonen representerade samma kön (en manlig deltagare) 

som den tidigare respondenten, dock inte i samma ålderskategori. Respondenten var inte mellan 

femton till tjugo år, utan tjugoett till trettio år, vilket medförde  att urvalet inte blev lika jämnt 

fördelat.  

 

Författarna av uppsatsen har valt att låta respondenterna av fokusgruppen vara anonyma med 

anledning för att undvika konflikter mellan respondenterna och uppsatsförfattarna. Konflikter 

som exempelvis oro över att den tredje parten ska få ta del om respondenternas identitet. 

(Bryman & Bell 2013, s. 144-146) (Burns & Bush 2014 s. 224) Därför kommer respondenterna 

hädanefter att benämnas som respondent 1, 2, 3, 4, 5 samt 6. Siffran representerar den 

turordningen som deltagarna satt i fokusgruppen. (Se bilaga, tabell 4)  

3.2.2 Utformning av fokusgrupp  

I den kvalitativa studien har uppsatsförfattarna valt att använda sig av en tematisk dagordning 

(Bryman & Bell 2013, s. 518). Uppsatsförfattarna hade olika roller under fokusgruppen, en som 

var moderator och såg till att specifika frågor ställdes och att alla i fokusgruppen fick komma till 

tals. Moderatorn fick ansvara för att spela in audio på vad som sades i fokusgruppen. Den andre 

uppsatsförfattaren observerade och antecknade om hur deltagarna betedde sig, interagerade och 

annan relevant information. (Bryman & Bell 2013, s.511, 516) Uppsatsförfattarna skapade den 

tematiska dagordningen och planerade in en presentation av kvällen och inledde med att 

presentera vilka uppsatsförfattarna var och undersökningens syfte. Därefter fick de intervjuade  

presentera sig själva och sin bakgrund för gruppen. Ett visningsschema av olika reklamklipp 
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strukturerades upp där uppsatsförfattarna givit rum på cirka fem minuter av diskussion i gruppen 

efter varje klippen. Kraven vid valet av reklamklipp var att det skulle vara virala reklamklipp 

med minst 50 miljoner visningar, samt att klippen valdes ut efter känslorna som Dobele et al 

(2007) beskrev. Uppsatsförfattarna valde att rotera mellan känslorna för att ingen av känslorna 

skulle få vara för dominerande. Ordningsföljden av hur reklamklippen ställdes upp var strategiskt 

då uppsatsförfattarna ansåg att respondenterna skulle vara mer öppna för att dela med sig av sina 

intryck om visningen startades och avslutades med ett glädjespridande reklamklipp.  

 

Varumärken  Titel på reklamklipp  Känslor 

Evian Dancing With My Baby-Me  Glädje och överraskande  

Filmen “Devil’s due” Devil Baby Attack  Avsmaklig och rädsla 

Clash of Clans  Clash of Clans: Revenge Glädje 

Always #LikeAGirl  Sorgsenhet och ilska 

Turkish Airlines  Kobe vs. Messi: The Selfie 

Shootout 

Glädje 

Tabell 1 - Ordningsföljd av reklamklippen  

 

En ordningsföljd av frågorna hade strukturerats upp inför fokusgruppen med attitydfrågor först 

som förmodas vara viktiga för respondenterna, med anledningen att säkerställa deltagarnas 

intresse och uppmärksamhet samt att frågor som rör attityder och åsikter är mer känsliga för 

frågornas ordningsföljd och bör komma före frågor som beteende och kunskap. (Bryman & Bell 

2013, s. 229) Under diskussionen har uppsatsförfattarna valt att starta med en inledande fråga: 

Vad fick du för känslor av klippet? Preciserande fråga: Varför kände du så för klippet? 

Uppföljningsfrågor: Kan du förklara lite mer? Vad menade du med..? Tolkande frågor: Menade 

du att…? och tystnad som har använts för att respondenterna ska tänka till, utveckla sitt svar och 

på så vis ge en djupare information. (Bryman & Bell 2013, s. 485-486) Efter visning av samtliga 

reklamklippen avslutades fokusgruppen med diskussions frågor. Uppsatsförfattarna började med 

att ställa en direkt fråga angående attityd: Tyckte ni att något av klippen var avsmakliga? och 

därefter ställde frågor om beteenden och kunskap, som direktfråga: Skulle ni kunna tänka er att 

dela klippen som vi har visat till andra? Uppföljningsfråga: När ni delar, vart delar ni då? 

Avslutningsvis ställdes en attitydfråga och uppföljningsfråga: Finns det någon anledning till 

varför man är privat med sin delning? Uppsatsförfattarna har efter varje fråga använt sig av 
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tystnad för att få respondenterna att dela med sig av sina tankar och samtidigt göra rum för 

diskussion deltagarna emellan. (Bryman & Bell 2013, s. 485-486) 

3.2.3 Insamling av fokusgruppen  

Respondenterna bjöds hem till en av uppsatsförfattarna för att intervjuas i  fokusgruppen och som 

kompensation fick de mat. Lokal valdes med anledning av access, tillgång till teknologi, nära för 

majoriteten av deltagarna och att intervjun kunde hållas ostört för ljudinspelningens kvalité. 

(Bryman & Bell 2013, s. 512) Efter varje reklamklipp hölls det en kort diskussion om vad 

deltagarna upplevde av samtliga klipp. Avslutningsvis valde författarna av uppsatsen att ställa 

frågor som rörde attityden för att knyta samman diskussionen.  

 

3.2.4 Processen efter insamlingen av fokusgruppen  

När fokusgruppen var genomförd hade författarna av uppsatsen antecknat ner allt som sades samt 

spelat in allt via audio. Dagen efter fokusgruppen bearbetades informationen då det fortfarande 

var färskt i minnet. Bearbetningen utfördes genom att lyssna på inspelningen för att aktualisera 

informationen samt för att komplettera anteckningarna som togs under fokusgruppstillfället. 

Resultatet av insamlingen av datan kan läsas under kapitlet “Empiri”, längre ner i uppsatsen.  

3.3 Surveyundersökning  

3.3.1 Population och urval  

Surveyundersökningens population bestod av svenskar som använder sig av sociala medier och 

urvalet blev de individer som har ett gemensamt nätverk med uppsatsförfattarna.  

(Bryman & Bell 2013, s. 204-205) För att nå respondenter användes ett bekvämlighetsurval där 

uppsatsförfattarnas tillfrågade sitt nätverk på sociala medier. Därefter användes ett snöbollsurval 

(Bryman & Bell 2013, s. 204-206), som är ett sorts kedjeurval, där respondenter ombads sprida 

vidare surveyundersökningen till fler individer inom urvalet. Personer på Facebook som såg 

delningarna kunde svara på surveyundersökningen och sprida vidare den till andra. 

Privatpersonerna behövde därför inte vara människor i uppsatsförfattarnas egna sociala nätverk 

(Bryman & Bell 2013, s. 206-207). Anledningen till att ålder valdes ut som en viktig faktor var 

för att få en bredare bild angående spridning av digitala reklamklipp och se om det fanns möjligt 

samband med spridningsbeteende och ålder (Bryman & Bell 2013, s. 203). 
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3.3.2 Utformning av surveyundersökningen 

För att minska fel vid insamling av data inför surveyundersökningen och säkerhetsställa att 

surveyundersökningens frågor var förståeliga samt gav svar på ett korrekt sätt utfördes en 

pilotstudie i form av en digital surveyundersökningen i Google Forms. Författarna av uppsatsen 

valde att ta med sex nya respondenter till pilotundersökningen, tre kvinnor respektive tre män 

(Nyberg & Tidström, s. 130). Respondenterna var bekanta till uppsatsförfattarna. Det upptäcktes 

att surveyundersökningen behövdes korrigeras vad gällde ordningsföljden, antal frågor samt att 

frågorna blev obligatoriska då några respondenter missat att besvara. Några av frågorna tyckte 

respondenterna var svåra att förstå och därför omformulerades dem. Respondenterna som deltog i 

pilotundersökningen räknades ej med i huvudenkätens resultat.  

 

Surveyundersökningen var utformad på samma sätt som pilotstudien, det vill säga en digital 

surveyundersökningen i Google Forms. Enkätmodellen valdes för att den var enkel att hantera 

och Google Forms gav möjligheten för uppsatsförfattarna att få datan direkt i ett Excel dokument, 

vilket förenklade databearbetningen. Eftersom surveyundersökningen var webb baserad kunde 

den lätt spridas ut över hela Sverige utan att uppsatsförfattarna behövde tänka på avstånd 

(Bryman & Bell 2013, s. 653 och s. 665). Surveyundersökningen utformades inledningsvis med 

en presentation om arbetet samt syftet med undersökningen (Bryman & Bell 2013, s. 249), 

därefter kom tio slutna frågor och en öppen fråga. Uppsatsförfattarna ansåg att frågorna var 

täckande och ville undvika att surveyundersökningen blev för tät (Bryman & Bell 2013, s. 251). 

Majoriteten av frågorna var vertikala och tre frågor var horisontella och då tillämpades en 

ordinalskala (Bryman & Bell 2013, s. 253-254, Burns & Bush s. 205). En informationsbakgrund 

presenteras om varför man utför studien  innan man ställt beslut och beteende frågorna för att 

förtydliga för respondenterna och minska risken för bortfall (Bryman & Bell 2013 s. 249). 

3.3.3 Insamling av surveyundersökningen  

Uppsatsförfattarna valde att sprida surveyundersökningen på sociala medier, specifikt Facebook. 

De valde att göra det via sina personliga nätverk, som tidigare nämnt och tydligare förklarat 

under avsnitt “Population och urval”, utfördes ett bekvämlighetsurval. (Bryman & Bell 2013, s. 

206-207) Båda författarna av uppsatsen valde att publicera undersökningen på olika grupper på 

Facebook vid diverse tillfällen under perioden. En av uppsatsförfattarna valde att lägga upp 

surveyundersökningen på sin Facebook vägg som sedan har delats vidare. Med anledning att nå 
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ut till fler respondenter i varierande åldrar och sysselsättningar.  Surveyundersökningen har legat 

ute på Facebook under en 7-veckorsperiod. Anledningen var att fler respondenter skulle få 

möjligheten att svara på surveyundersökningen när det passade dem, samt för att en del från 

uppsatsförfattarnas nätverk ville svara på surveyundersökningen vid ett senare tillfälle och gavs 

då möjlighet till det.  

3.3.4 Processen efter insamlingen av surveyundersökningen 

Efter den avslutade surveyundersökningen bearbetades data genom Excel. Bearbetningen bestod 

av att koda svarsalternativen till siffror för att kunna beräkna statistiska mått med dataanalys. 

Uppsatsförfattarna har valt att använda sig av 95% konfidensintervall (Bryman & Bell 2013, s. 

360-362) samt multipel regressionsanalys och bivariat analys. Multipel regressionsanalys har 

valts som huvudsaklig statistisk uträkning då analysformens styrka är att den kan användas för 

alla slags variabler, även binära variabler kan användas som oberoende variabler vilket stor del av 

den insamlade datan bestod av (Djurfeldt 2010). 

3.4 Forskningskvalité  

Vid val av forskningsmetod finns det olika alternativa kriterier för bedömningen av 

forskningkvalitén. Inom företagsekonomin brukar det talas om de tre viktigaste kriterierna som är 

reliabilitet, replikerbarhet och validitet. (Bryman & Bell 2011 s. 48)  

 

Reliabilitet, som även benämns som tillförlitlighet, är enligt Bryman och Bell (2011) ett begrepp 

som rör hur pass väl resultatet blir detsamma om studien skulle genomföras på nytt. Vid 

kvantitativa undersökningar blir reliabiliteten oftast mycket aktuell då forskaren är ute efter om 

ett mått är stabilt eller inte, det vill säga om en undersökning skulle göras om på nytt och 

resultatet skulle överensstämma med föregående är reliabiliteten hög. (Bryman & Bell 2011)  

 

Inom kvalitativa undersökningar kan pålitligheten motsvaras till reliabiliteten inom kvantitativa 

forskningsmetoder, vilket innebär att det ska finnas en redogörelse över hur forskningsprocessen 

har gått till (Bryman & Bell 2011 s. 307). Författarna av uppsatsen  utförde en grundlig och tydlig 

transkribering av fokusgruppen med anledning att öka studiens reliabilitet.  
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Replikerbarhet är ett annat kriterium och syftar till reproduktion. Det vill säga, det ska finnas 

tydliga tillvägagångssätt om hur en forskningsprocess har gått till om andra forskare vill kunna 

upprepa samma typ av undersökning. (Bryman & Bell 2011 s. 48)  

Uppsatsförfattarna har strävat efter att utforma ett välskrivet och detaljerat tillvägagångssätt av 

forskningsprocessen och på så vis ökat replikerbarheten.  

 

Enligt Gummesson är validitet huruvida forskarna undersöker det dem faktiskt vill forska om och 

inte något annat som de är omedvetna om (Gummesson 2000 s. 91.) Ett mer specifikt uttryck för 

begreppet validitet är mätningsvaliditet som Bryman och Bell (2011) påpekar. De menar att 

validitet handlar om att huruvida bedömningen av de slutsatser som dras från en undersökning 

hänger ihop eller inte. Inom kvalitativa forskningsmetoder kan tillförlitligheten och 

överförbarheten motsvaras till validiteten inom kvantitativa forskningsmetoder. (Bryman & Bell 

2011 s. 306)                       

3.5 Metodkritik 

Eftersom att fokusgruppen togs från uppsatsskribenternas bekantskapskrets kan det ha påverkat 

uppsatsens primära data i form av ett icke önskevärt samspelsmönster och statusskillnader mellan 

deltagarna i fokusgruppen (Bryman & Bell 2013 s. 517). Dock hävdar Bryman och Bell (2013 s. 

517) att det finns forskare som inte håller med om regeln att utesluta urvalet av deltagare som 

känner varandra.   

 

Bryman och Bell (2013 s. 522) menar att det kan förekomma gruppeffekter i termer av att 

deltagare inte låter den tystlåtna komma till tals. Uppsatsförfattarna ansåg att det kan ha 

förekommit i fokusgruppen då deltagarna låg på olika nivåer när det gällde det svenska språket.  

 

Då surveyundersökningen utgick från ett bekvämlighetsurval kan resultatet därmed inte 

generaliseras av den orsaken att uppsatsförfattarna inte vet vilken population stickprovet är 

representativt för. Det innebär följaktligen att resultatet från surveyundersökningen inte kan få 

något slutgiltigt resultat. Det kan endast anses som ett redskap för fortsatt forskning.  (Bryman 

och Bell 2013 s. 205)  

 

Trots att en pilotundersökning av surveyundersökningen genomfördes upptäckte 

uppsatsförfattarna brister i utformningen av surveyundersökningen i efterhand. Angående åldern 
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borde uppsatsförfattarna låtit respondenterna själva fylla i sin ålder istället för att åldern var 

kategoriserad i ett spann, exempelvis 15 till 20 år. Svaret skulle då blivit mer korrekt samt att 

databearbetningen skulle blivit enklare (Djurfeldt et al 2013, s. 324). En annan svaghet med 

surveyundersökningen var hur svarsalternativen såg ut på fråga fyra respektive fem. Då det 

endast fanns fyra svarsalternativ och därav ingen neutral punkt blev det svårt att ge en hållbar 

bedömning av resultatet. Eftersom att syftet med svarsalternativen var att uppsatsförfattarna ville 

försöka hitta de individer som svarar på ett ogenomtänkt sätt. Men utan neutral punkt blir svaret 

mer riktat och inte lika korrekt (Bryman & Bell 2013 s. 254).  Uppsatsförfattarna ansåg i 

efterhand att fråga sju var dåligt formulerad. (Se bilaga, 9.2) Om frågan varit ställd: “Hur många 

gånger i månaden delar du reklamklipp på dessa medier?” och respondenten hade fått skriva i en 

egen siffra anser uppsatsförfattarna att svaret hade sätt annorlunda ut då svaret blivit mer exakt. 

(Bryman & Bell 2013 s. 262)  

3.6  Källkritik   
De källor som har använts i uppsatsen är relativt nya och väletablerade inom sitt ämnesområde. 

De vetenskapliga artiklarna som har använts är publicerade i godkända tidskrifter och är 

vetenskapligt granskade av andra forskare, vilket ökar trovärdigheten. Uppsatsförfattarna har 

använt sig av studentlitteratur och ses därför vara trovärdiga.  
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4. Empiri 
 
I det kommande kapitlet kommer insamlingen av det primära materialet att redovisas. Resultaten 

kommer att redovisas i text och tabeller och kommer inledningsvis att börja med fokusgruppen 

och avsluta med surveyundersökningen.   

4.1 Fokusgruppen 

Författarna av uppsatsen har valt att redovisa den empiriska studien från fokusgruppen i 

ordningen reklamklippen visades samt redovisa frågorna som ställdes efter respektive 

reklamklipp.  

4.1.1 Evian - Dancing With My Baby-Me  
Evians reklamklipp, “Dancing with my baby-me”, vars mål är att visa individernas inre barn samt 

marknadsföra vattnets varumärke utspelar sig av människor som ser en spegelbild av sig själva i 

en bebisversion. Reklamen inleds med att en man lugnt promenerar längs med gatorna och går 

förbi en buss. I bussens dörrar ser mannen en reflektion av sig själv i en bebisversion, vilket gör 

att han springer till närmsta bil han ser och använder sidospegeln för att säkerställa att han har 

sett rätt. När han inser att han faktiskt ser en bebisversion av sig själv går han fram till en 

reflekterande spegelvägg och börjar röra sig. Reklamklippet slutar med att flera människor 

kommer fram för att de vill se en bebisversion av sig själva och alla börjar dansa. 

 

Samtliga deltagare kände att klippet gav ett gott skratt samt att de kände glädje. Anledningen till 

att de kände glädje var för att de ansåg att bebisar alltid går hem hos de flesta individerna. Den 

äldsta respondenten, respondent 3, menade att hon fick upp känslor som är kopplade till familjen, 

det vill säga, familjekär, och att hon började tänka på barnbarn.  

  

“Små bebisar går alltid hem!” 

- citerat från respondent 3  

 

De övriga respondenterna instämde. Vidare diskuterades det om hur relaterande reklamklippet 

var till Evian. Samtliga deltagare menade att det var svårt att se eller förstå kopplingen mellan 

dansade bebisar och Evian. Respondent 4 nämnde att reklamklippet endast visade Evians 
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varumärke i slutet av reklamklippet. Är mottagaren eller tittaren uppmärksam på det kan 

personen som ser på reklamklippet lägga det på minne och förhoppningsvis associera Evian med 

dansande bebisar. Den yngsta respondenten, respondent 6, instämde men nämnde även att hon, 

med erfarenhet från Evians tidigare reklamklipp och repetition, vet att så fort en dansande bebis 

dyker upp är det oftast kopplad till Evian. Vidare menade hon att på grund av deras logga, som 

ser ut som ett berg, finns det en chans till att individer kopplar Evian med naturen, något även 

respondent 5 höll med om.  

 

“Jag associerar Evian med naturen, berg eller skogar.” 

- citerat från respondent 4 

 

Sammanfattningsvis ansåg samtliga deltagarna att kopplingen mellan Evian och dess reklamklipp 

är otydlig och svår att förstå. Dock hävdade de att klippet är underhållande tack vare de dansande 

bebisar, att de skulle kunna dela klippet med andra personer.  

 

4.1.2 Filmen “Devil’s due” - Devil Baby Attack  
Reklamklippet Devil baby attack är en video vars mål är att marknadsföra filmen Devil’s due. 

Filmen handlar om hur en grupp tekniska människor monterar ihop en radiostyrd barnvagn och 

låter den åka runt på New Yorks gator. I och med att det inte finns någon person vid barnvagnen 

skapar det uppmärksamhet från de övriga individerna på gatorna. Det som händer är att folk går 

fram till barnvagnen för att se om det finns en bebis i vagnen eller om den är övergiven. Vad 

personerna inte vet är att de kommer att bli skrämda av en läskig bebismaskin så fort de närmar 

sig vagnen. 

 

Direkt efter klippet visats uttryckte respondent 3 sig “..and this was sponsored by Evian” vilket 

fick samtliga personer i rummet att skratta. Respondent 3 svarade kort därefter att reklamklippet 

var “läskigt!”. Därefter utdelades talan till respondent 1 som nämnde att han hade sett klippet 

tidigare då den har dykt upp på hans Facebook vägg. Han tyckte att reklamklippet var till en 

början roligt och underhållande, precis som majoriteten av deltagarna tyckte. 

  
“Jag har ju sett den här förut, den har ju blivit lite viral..” 

- citerat från respondent 1  
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“Det roligast var ju han som inte reagerade alls” 

- citerat från respondent 2  

 

Respondent 3 och respondent 5 tyckte inte alls om den här typen av reklamklipp. De känslor som 

dem fick var läskigt, hemskt och osmakligt. De argument deltagarna tog upp till varför de fick 

känslorna var empatin till människorna som utsätts för situationen i reklamklippet. De menade att 

kombinationen med barn och ondska inte alltid går hem hos mottagaren och syftar då främst på 

sig själva. Respondent 3 förtydliga sitt argument och talade om hur reklamklippet påminde henne 

om en miniversion av exorcisten.  

 

“Mardrömmar! Jag tycker den påminner om en miniversion av exorcisten som man såg, den där 

tjejen som låg i sängen och spydde och vart jättekonstig....”  Jag skulle direkt associera det här 

till att Satan hade tagit boning ” 

- citerat från respondent 3  

 

Argumentet fick de övriga respondenterna att ändra sina känslor gentemot reklamklippet och 

hålla med om att reklamklippet inte alls är så rolig om man själv skulle utsättas för liknande 

situationer. Speciellt inte om någon med ett svagt hjärta skulle utsättas för överraskningen, för 

vad skulle konsekvenserna bli då? Ett argument som respondent 3, tog upp och som fick de 

övriga respondenterna att verkligen fundera över vilka känslor de fick över klippet.  

 

“Tänk dig någon med svagt hjärta, man skulle dött på kupén. Det blir lite fel på något sätt känns 

det som. Jag kan ju också tycka att det är roligt men sen får man ont i magen. Läskigt!” 

- citerat från respondent 3 

 

Av alla deltagaren i fokusgruppen skulle endast respondent 4 kunna tänka sig att dela den här 

typen av reklamklipp till andra, med anledning att han var förtjust i teknologin som användes i 

reklamklippet, inte av den känslan som han fick.  

 

“Häftig att bebisen spyr, hur de har lyckats mixat ihop och få det att funka. Cool liten robot som 

kan kräkas…. Fast så fantastiskt var den inte så att jag skulle kunna dela. Eller bara via 

kompisar på chatten.” 

- citerat av respondent 4  
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4.1.3 Clash of Clan - Clash of Clans: Revenge  
Reklamklippet Clash of Clans: Revenge visar hur skådespelaren Liam Neeson spelar spelet Clash 

of Clan och förlorar mot en okänd motståndare. Förlusten gjorde honom irriterad och han vill 

hämnas personen han förlorade mot. Då han befinner sig på ett café blir han avbruten av 

personalen som ropar Liams namn då hans varor är färdigpackade. Eftersom att personalen 

uttalar Liams namn fel, blir han ännu mer irriterad. Det ökar hans vilja efter hämnden mot den 

okända spelaren han förlorat mot och startar spelet på nytt.  

 

När Clash of Clans reklamklipp, Clash of Clans: Revenge visades, kände majoriteten av 

respondenterna en humoristisk känsla över händelsen. De tyckte att reklamklippet var fyndigt och 

underhållande samt att det var lätt att förstå att det var ett reklamklipp för ett spel.  

 

“Den är briljant!” 

- citerat från respondent 1  

 

Respondent 2 påpekade att reklamklippet kan bli mycket roligare för mottagaren, förutsatt att 

individen har sett filmen Taken då Liam Neeson var huvudpersonen där samt i reklamklippet 

Clash of Clans: Revenge. Hon betonade att scenen blir som ett internt skämt för alla som har sett 

filmen Taken och respondent 1 instämmer och menar att filmen blir extra underhållande. 

Respondent 6 invände och tyckte att reklamklippet inte alls var underhållande trots att hon kände 

igen Liam Neeson från filmen Taken.  

 

“Jag blev inte jätteroande, jag tyckte inte den var rolig alls faktiskt.” 

- citerat från respondent 6  

4.1.4 Always - #LikeAGirl 

Always reklamklipp vars syfte är att lyfta fram övergången från flicka till kvinna marknadsför sig 

genom att diskutera ett känsligt ämne. Reklamklippet utspelas sig i en studio med olika personer 

som får ställa sig framför kameran och agera utefter vad regissören säger åt dem att göra. 

Inledningsvis är det äldre, kvinnliga tonåringar och manliga individer som får lov att agera utefter 

det regissören säger åt dem att göra. Regissören säger meningar som “run like a girl”, “fight like 

a girl” och “hit like a girl”. Hon avslutar varje meningen med “..like a girl”. Det som händer är att 

individerna väljer att stereotypisera hur tjejer utför saker. När nästa grupp individer, som bestod 
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av unga tjejer, blev tillsagda att göra samma sak som föregående grupp utförde de uppgifterna 

som de själva skulle ha gjort i det verkliga livet.  

 

När författarna av uppsatsen visade upp Always reklamklipp, #LikeAGirl, blev känslorna hos 

deltagarna varierande. Respondent 1, fick en klump i magen när han såg reklamklippet och 

respondent 2 bekräftade det och menade att det hängde något dyster över reklamklippet. 

Samtidigt menade respondent 2 att den var fin då det fanns ett budskap bakom Always 

reklamklipp och att hon en gång tidigare hade sett klippet och fastnat för det. 

 

“När jag såg den kollade jag hela. Om jag fastnar, då ska jag se. Om jag inte är intresserad 

tappar jag intresset direkt och då ska jag inte se.” 

- citerat från respondent 2  

 

Respondent 6, instämde och tillade att reklamklippet var rörande, känslomässigt och syftade 

främst på övergången som sker när en flicka blir till en kvinna.  

 

“Fint att se att unga tjejer inte har definierat sig själva än som kvinnor och kör sin egen grej.” 

- citerat från respondent 6  

 

Då kvinnorna i reklamklippet blev tillsagda att göra saker som “..like a girl” kände respondent 4 

en förolämpning mot kvinnorna i reklamklippet.  

 

“Först blir man nästan lite förolämpad, va fasen, det är ju fånigt varför springer dem så där 

liksom? Men sen så fattar man på direkten att det är det här like a girl som är ett uttryck som blir 

en förolämplig. Då pojkar oftast säger till andra pojkar eller män till andra män, att man är 

feminin och då är man svagare på något sätt.”  

- citerat från respondent 4  

 

Vidare kände respondent 4 en mindre irritation från ett manligt perspektiv mot varumärket 

Always som utnyttjar situationen om hur samhället nedvärderar kvinnor.  

 

“Sen i slutet blir man nästan lite irriterad på Always som utnyttjar situationen för att sälja 

bindor. How can you stand up for girls confidence? Köp bindor!” - citerat från respondent 4  
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Respondent 6 kontrade argumentet och menade att reklamklippet ville framhäva stereotypisering 

i samhället  som individerna har.  

 

“Om jag skulle få frågan, run like a girl, då skulle jag definitivt göra som de första personerna 

gjorde, stereotypiskt,  vifta med händerna..” 

- citerat från respondent 6  

 

Då höll respondent 4 med och sa att han förstod varför varumärket valt att göra som de gjorde 

med reklamklippet då det Always ville framhäva var att det inte spelar någon roll om individen är 

en tjej eller kille, utan att individen är bra som hon själv är.  

 

“Run like a girl, jag menar, tjejer kan ju springa lika snabbt som killar.” 

- citerat från respondent 4  

 

Angående delningen av reklamklippet skulle tre av sex deltagare, respondent 1, 2 och 6, kunna 

tänka sig att dela klippet med andra.  

4.1.5 Turkish Airline - Kobe vs Messi: The Selfie Shootout 
Turkish Airlines reklamklipp handlar om hur Kobe och Messi tävlar mot varandra om vem som 

kan ta den bästa selfien i olika länder världen över. Syftet med reklamklippet är att lyfta fram att 

Turkish Airlines flyger till många destinationer. Inledningsvis av reklamklippet är det Messi som 

skickar iväg en selfie till Kobe och tävlingen om den bästa selfien börjar. I slutet av 

reklamklippet dyker Kobe upp och förstör Messis selfie i Istanbul, vilket ökar viljan att hitta den 

bästa selfien mellan Kobe och Messi.    

 

“Underhållande! Den drar ju till sig många tittare, främst unga då för Kobe och Messi på grund 

av de är fans av de personerna. Jag föredrar den här reklamklippet framför Always reklamklipp 

för att Kobe och Messi är med i den. ” 

- citerat från respondent 6  

 

De beskrev reklamklippet från Turkish Airlines som roligt och att man som privatperson blir 

sugen på att resa själv samt kanske till och med testa på att resa med Turkish Airlines, eller 

åtminstone ha dem i åtanke när man ska boka flygbiljetter i framtiden. Respondent 3 uttryckte 
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dock att hon inte skulle ha Turkish Airlines i åtanke då hon flugit med dem förut och ansåg att det 

var hennes värsta flygupplevelse hittills.  

 

“Fyfan, det var den sämsta piloten jag har varit med om i år och dar. Den hemskaste landningen. 

Jag tänkte det var säkert en engångsföreteelse … Men nej det var det inte! Usch!” 

- citerat från respondent 3  

 

Deltagarna tyckte att det var lätt att förstå kopplingen mellan reklamklippet och varumärket.  

Dock kände respondent 3 och 4 inte igen Messi i början av klippet medan respondent 1, 2 och 6, 

visste exakt vem Messi och Kobe är.  

 

“Jag kände inte igen Messi först. Jag är inget stort fotbollsfan.” 

- citerat från respondent 4  

 

Angående delningen av Turkish Airlines reklamklipp menar respondent 2 att klippet skulle 

fungera att visas på TV och att tittaren faktiskt kan se hela klippet då det är kort och koncist.  

 

“Den här är ju en reklam som man kan se på TV. Den är kort och den funkar. De andra är 

sådana som sprids på nätet, det är det som är skillnaden. Man blir mer mottaglig att se lite 

längre klipp också.  

- citerat från respondent 2  

4.1.6 Efterdiskussion av fokusgruppen  
Sammanfattningsvis svarade deltagarna i fokusgruppen att de fick blandade känslor av 

reklamklippen som uppsatsförfattarna visade upp men att det var det positiva känslorna som 

dominerade. Det reklamklippet deltagarna kände sig mest obekväm eller kände avsky till var 

reklamklippet Devil Baby Attack. Den här typen av reklam skulle majoriteten av deltagarna inte 

kunna tänka sig att dela med sig av. Reklamklipp som de däremot skulle kunna tänka sig dela till 

andra vänner och bekanta var Always reklamklipp, #LikeAGirl, och Evians reklamklipp, 

Dancing With My Baby-Me. Eftersom att reklamklippen var underhållande och hade ett slags 

budskap bakom sig.  
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“När jag sitter i lunchrummet och man håller på att snacka sen så kommer det upp något sånt 

här (Evians Dancing With My Baby-me) och så visar jag det på telefonen.” 

- citerat från respondent 2  

 

Samtliga deltagare sade att de skulle dela reklamklippen främst via deras privata grupper på 

Facebook, i chatten samt via “taggar”.  
 

“Man skickar mest via chatten för då kan man fortsätta att spåna. Men jag kan även skicka via 

mail till kollegor. Eller så pratar man så här, det är nog det vanligaste och så säger man, vänta 

jag kan visa, om jag hittar den...” 

- citerat från respondent 2  

 

Anledningen är att deltagarna anser att det är störande när folk hela tiden ska “posta” och att det 

då kommer upp på deras flöde. Tre av sex respondenter, respondent 4, 5 och 6, menade  att som 

privatperson vill man vara privat och anonym, speciellt inom den digitala världen.  

 

“Jag är lite försiktig på min wall… jag skulle nog inte delat på min wall.” 

- citerat från respondent 4  

 

Den yngsta respondenten, respondent 6, motiverade argumentet genom att påtala att det blir 

lättare för individer att döma andra. Hon känner sig obekväm med den situationen samt att hon 

har blivit uppfostrat att vara försiktigt på nätet. 

 

“Jag har blivit uppfostrad så av pappa, visa inte för mycket på nätet för man vet aldrig vad som 

kommer att hända. Jag vill hellre vara privat för att folk dömer hela tiden och jag gillar inte 

det.” 

- citerat från respondent 6  

 

Den äldsta respondenten, respondent 3, invände och menade att antalet vänner på Facebook kan 

spela roll hur man agerar.  
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“Hur många vänner har ni på Facebook? Jag tror jag har 45 vänner. Men det är intressant att 

veta alltså för om jag hade så många vänner (1000 vänner uppåt)  så skulle jag absolut inte dela 

saker på Facebook väggen.” 

- citerat från respondent 2 

 

Respondent 2 instämmer och tillade att personlighet också spelar roll vid delningen, huruvida en 

individ är.   

 

“Jag tror att det beror på hur man är som person, alltså otroligt mycket. Jag har vissa kompisar 

som skriver väldigt ofta på deras vägg medan person X inte gör någonting.” 

- citat från respondent 2  

4.2 Surveyundersökning 

Från surveyundersökningen fick uppsatsförfattarna in 143 svar, varav 62 stycken var män och 77 

stycken var kvinnor, vilket motsvarar 46 procent respektive 54 procent. (Se bilaga, diagram 

8.3.1) Respondenterna som svarade på surveyundersökningen var 15 år och äldre. 

Respondenterna som dominerade var mellan åldrarna 21 till 30 år följt av de yngsta 

respondenterna som var mellan 15 till 20 år. Respondenterna som var mellan 31 till 40 år 

respektive 41 år och uppåt hade en procentsats på 7 procent respektive 6 procent. (Se bilaga, 

diagram 8.3.2)   

 

På fråga tre, Var låter du dig att exponeras av reklamklipp?, fick Facebook flest svar och hade en 

procentsats på 76,1 procent. TV och Youtube kom efter och hade en procentsats på 65,5 procent 

respektive 61,3 procent. TV-play kanaler hade en procentsats på 40,1, vilket var högre än 

Instagram som hade 35,9 procent. De som hade lägst procentsats var Twitter med 7 procent, 

Snapchat på 7 procent och Periscope med 0,7 procent. (Se bilaga, diagram 8.3.3)  
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Diagram 9.3.4 - Vad är det som får dig att se på ett reklamklipp 

 

På fråga fyra, Vad är det som får dig att se på ett reklamklipp?, fick respondenterna sju olika 

påstående där de fick rangordna svarsalternativen för respektive påstående. Första anförandet, 

När jag ” kommer förbi” det på sociala medier, fick svarsalternativet Ibland flest svar, följt av 

Ofta. Till skillnad från det andra anförandet, När jag är uttråkad, fick svarsalternativet Aldrig 

flest svar. När reklamklippet visas sammanhängande med vad jag ser på fick däremot 

svarsalternativet Ofta den högsta svarsfrekvensen. När någon ber/rekommenderar mig blev 

svarsfrekvensen snarlikt fördelat. Med en skillnad på 6,3 procentenheter fick Ibland flest svar 

jämfört med Sällan. När många talar om det visade det sig att svarsfrekvensen för alternativet 

Ibland fick högst svarsfrekvens Anförande sex När någon jag beundrar/gillar/tycker har bra 

smak delar fick svarsalternativet Ibland den högsta svarsfrekvensen med sju procentenheter fler 

än sällan. Det sista och sjunde anförandet När jag har dötid att fylla visade det sig att 

svarsalternativet  Aldrig fick flest svar.  
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Diagram 9.3.5 – Jag delar reklamklipp... 

 

Fråga fem var uppbyggd på samma sätt som fråga fyra med sju olika påståenden där 

respondenterna fick fylla i ett svarsalternativ per påstående. Svarsalternativet Stämmer inte 

dominerade i majoriteten av påståendena, förutom i det sista påståendet Jag delar inte 

reklamklipp där svarsalternativet Stämmer helt var ledande. (Se diagram 9.3.5 ovan)  

 

På fråga sex som löd, Vilka känslobaserade reklamklipp tenderar du att sprida? svarade 

majoriteten av respondenterna (60,1 procent) att de inte delar reklamklipp. Med en procentsats på 

41,5 var Glädje den känslan som hade den högsta svarsfrekvensen följt av Överraskande med 

23,9 procent. Sorgsenhet/vemod hade en procentsats på 16,2 procent och de känslor som kom sist 

var Ilska med 6,3 procent, Avsmak/avsky med 4,2 procent samt Rädsla med 3,5 procent. 
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Diagram 9.3.7 - Hur många gånger i veckan delar du reklamklipp via dessa kommunikationer?  

  

Angående fråga sju som löd, Hur många gånger i veckan delar du reklamklipp via dessa 

kommunikationer? fick Facebook och WOM (när individen fysiskt pratar med en annan), de flest 

varierande svarsalternativen. De andra sociala medierna visade det sig att de flesta 

respondenterna inte använder eller är aktiva inom.  (Se diagram 9.3.7)   

 

På fråga åtta som löd, Hur delar du reklamklipp? (Se diagram 9.3.8) svarade cirka hälften av 

respondenterna, (55,9 procent) att de inte delar reklamklipp. 37,3 procent av respondenterna 

svarade att de delar privat, det vill säga i slutna grupper eller privat i sociala medier såsom 

Facebook chatten. Med en procentsats på 20,4 procent svarade respondenterna att de delar halvt 

publikt/privat genom taggar och hashtaggs. Slutligen, med en procentsats på 16,9 procent, 

svarade de övriga respondenterna att de delar publikt, till exempel på Facebook väggen eller 

Twitter.  

 

Angående slutfrågorna som handlade om månadsinkomst och utbildning hade majoriteten, (51,7 

procent), av respondenterna en månadsinkomst på 0- 9 999 kronor. Med en procentsats på 58,5 

procent hade de flesta respondenterna en kandidatexamen som utbildningsnivå. (Se bilaga, 

diagram 8.3.9 & 8.3.10) 
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5. Analys och diskussion 

 
I följande avsnitt kommer den empiriska datainsamlingen av fokusgruppen och 

surveyundersökningen att analyseras och diskuteras tillsammans med uppsatsens teorier. 

Uppsatsförfattarna har valt att utföra en gemensam analys trots att datainsamlingen skedde med 

två olika studier. Motiveringen till den gemensamma analysen  var för att uppsatsförfattarna 

ansåg att studierna kompletterar varandra och tillsammans ger en djupare förståelse, vilket kan 

stärkas av Creswell (2014). Avslutningsvis kommer uppsatsförfattarna att besvara 

problemformuleringen samt problemställningarna som tidigare har nämnts i arbetet.   

5.1 Exposition av reklamklipp  

5.1.1 Vad får konsumenterna att exponeras av reklam 
Utifrån resultat från surveyundersökningen har majoriteten av respondenterna svarat att de låter 

sig exponeras av reklamklipp på Facebook följt av TV, Youtube och TV-play kanaler. Det kan 

stärkas med fokusgruppen där samtliga deltagare exponeras av reklamklipp på Facebook. (Se 

bilaga, tabell 4) Exponeringen av reklamklipp på Facebook kan till stor del förklaras av personers 

delnings val och hennes nätverks beteende, vilket kommer att tas upp senare i analysen.  

 

Exponeringen av reklamklipp på TV, Youtube och TV-play kanaler kan förklaras med att 

majoriteten (89,5 procent), svarade att de ser reklamklipp när det visas sammanhängande med 

något, vilket det gör i de här fallen.  

5.1.2 Viljan att se reklamklipp   
Resultatet från surveyundersökningen visar att de tre faktorerna 1) om det är omtalat, 2) om 

individen beundrar personen som har delat 3) om det har rekommenderats av någon, är de 

vanligaste anledningarna till varför respondenter skulle vilja se ett reklamklipp. 70,1 procent av 

respondenterna hade klickat i alternativen Ofta och Ibland angående om viljan att se ett 

reklamklipp när många talar om det. Förklaring kan ges med Bergers teori (2013), STEPPS, som 

tar upp social valuta. Individer vill inte framstå som sämre människor som inte vet vad som 

föregår i samhället. Samtidigt kan det handla om att individer vill känna tillhörighet och  

gemenskap till andra människor (Egidius 2016). Vilket uppsatsförfattarna anser kan vara 
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anledningen till varför individer väljer att se ett reklamklipp; för att hålla sig uppdaterade, för att 

identifiera sig själva som person samt för att undvika att känna utanförskap.    

 

Det andra svarsalternativet, individen beundrar personen som har delat, svarade 52,4 procent att 

de Ofta eller Ibland ser på ett reklamklipp som anledning. Det kan stärkas av Moussaïd et al 

(2013) som talar om åsiktsattraherare och benämner en av dem som experteffekten som innebär 

att en individ med ett högt självförtroende uttalar sig. En person med ett högt självförtroende och 

stark personlig kan indirekt vara personen som beundras anser uppsatsförfattarna. Brinol et al 

(2007) menar att människor med en stark personlighet oftast blir associerade med ett högt 

förtroende och är individer som vågar ta för sig och uttrycka sina åsikter publikt. Resultatet, (52 

procent), från surveyundersökningen visar att det tredje svarsalternativet, När någon 

rekommenderar, får respondenterna att vilja se ett reklamklipp. Individerna som rekommenderar 

ett reklamklipp anser uppsatsförfattarna behöver inneha personligheten som talats om ovan i 

stycket för att inte sållas bort.  

 

Oeldorf-Hirsch och Sundar (2015) anser att användarna på Facebook har möjligheten att själva 

reglera hur publika de vill vara när de delar inlägg, vilket också påverkar antal visningar av 

reklamklipp som kan visas i en annan individs flöde. Resultat visar att 16,8 procent delar publikt. 

75 procent av dem som delar publikt (16,8 procentt), gör det på Facebook minst någon gång i 

månaden. Fokusgruppen nämnde att man som individ inte vill vara personen som delar för 

mycket och anses vara den “störande personen”, vilket också kan motivera till varför det är så få 

och hur sällan de delar publikt. 

5.2 Påverkan och beslut  

5.2.1 Hypotes ett - Individer tenderar inte att dela avsmakliga reklamklipp.  
En multipel regressionsanalys gjordes på fråga fem, sex och åtta från surveyundersökningen. 

Hypotes ett kommer att undersökas och lyder följande,  

H1: Individer tenderar inte att dela avsmakliga reklamklipp.  
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p < 0,05  konfidensintervall 95 %  
es=ej signifikant   N=143  
Tabell 2 - Multipel regressionsanalys 

 
4,2 procent av respondenterna tenderar att dela avsmakliga reklamklipp, vilket gör att H1 inte 

förkastas. Utifrån den multipla regressionsanalysen finns det ett samband mellan delningen av 

avsmakliga reklamklipp och att individen delar reklamklipp som berör. (se tabell 2) 

Uppsatsförfattarna tolkar det som att individen tenderar att dela reklamklipp som ger känslan 

avsky, om reklamklippet har berört. Dobele et al (2007) hävdar att  känslan avsky kan variera 

från individ till individ och är oftast kortvarig. Emellertid kan reklamklippen bli långvariga om 

individer finner en slags humor i klippet, vilket kan ske om känslan appliceras i en surrealistisk 

situation.  

 
5.2.2 Hypotes två - Ju fler sociala medier individen är aktiv på, desto fler reklamklipp delar 

hon  
En multipel regressionsanalys på fråga tre och sju utfördes för att undersöka hypotes två. Hypotes 

två lyder: Ju fler sociala medier individen är aktiv på, desto fler reklamklipp delar hon. Fråga sju 

var indelad i flera separata frågor där respondenterna frågades hur många gånger i veckan som de 
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delade reklamklipp på respektive kommunikationsval. Av de 15 kommunikationsvalen (se bilaga, 

diagram 8.3.7) var det endast två som var relevanta. Anledningen var eftersom de resterande 13 

hade mindre än 15 respondenter som använde sig av kommunikationen när de delade 

reklamklipp. De två relevanta var Facebook och WOM och därför valde uppsatsförfattarna att 

undersöka dem kanaler. Hur mycket individen delade på kanalerna sattes som beroende variabel 

(y) mot den oberoende variabeln (x) som var antalet medier individen exponerades på. 

 

Eftersom att det inte går att utesluta risken att avvisa en sann nollhypotes kan författarna av 

uppsatsen däremot försöka minska risken. Det kan göras genom att välja en konfidensintervall på 

95 procent. Uppsatsförfattarna kommer därav att ha en signifikansnivå på 5 procent. (Eliasson 

2013) Vilket innebär att p-värdet får vara lägre eller lika med 5 procent, (p-värde < 0,05), för att 

sambandet mellan variablerna ska betraktas som statistisk signifikant på en 5 procents nivå 

(Djurfeldt et al 2013).  

 

Tabell 3 - Multipel regressionsanalys  

 

Samtliga svar på (se tabell 3) regressionsanalys gav uppsatsförfattarna inget signifikant p-värde 

och det justerade R2 var -0,003. Resultatet innebär att de oberoende variablerna inte kunde 
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förklara 1 procent av resultatet i beroende variabeln. Därför är uträkningen inte relevant och 

hypotes två kan inte besvaras.   

 

Därför kan inte uppsatsförfattarnas undersökning förklaras med vad Jansen et al (2010) hävdade 

då de menade att människor som är mer engagerade i fler sociala medier plattformar är de 

individer som är villiga att dela mer. Uppsatsförfattarna anser att det kan beror på att individer 

delar reklamklipp “när man pratar med sina vänner” och inte tänker på att man delar. Utifrån 

resultatet från surveyundersökningen (se bilaga diagram 8.3.7) hamnade WOM högst upp på 

listan och därefter Facebook. Det kan bero på att individer vill upprätthålla en känslomässig 

relation till varandra samt skapa en djupare relation (Egidius 2016). Uppsatsförfattarna menar att 

det blir mer intimt och personligt om individer talar direkt till varandra. Det kan finnas en social 

risk om individen väljer att dela ett reklamklipp publikt, eftersom att omgivningen kan ifrågasätta 

anledningen till delningen. Precis som Berger (2013) nämner om social valuta, vill alla individer 

visa sin “bättre” sida för omgivningen. Om individen delar privat hävdar uppsatsförfattarna att 

det öppnas upp för feedback på ett annat vis då det blir ett personligt samtal och inte en 

diskussion för alla att ta del av. En möjlig anledning till att WOM är det vanligaste sättet att dela 

ett reklamklipp. Det poängteras av respondent 2 i fokusgruppen som sade “..eller så pratar man 

så här, det är nog det vanligaste och så säger man, vänta jag kan visa, OM jag hittar den...” 

 

En tänkbar anledning till varför Facebook kom efter är för att 70 procent av internetanvändarna i 

Sverige har det sociala mediet och cirka hälften besöker sidan dagligen (Findahl & Davidsson 

2015, s. 40). Följaktligen är det troligt att individerna har tillgång till flest vänner att 

kommunicera med just på Facebook. Av det skälet anser uppsatsförfattarna att det kan ses som en 

typ av digital WOM.  

 

Vidare i analysen kommer uppsatsskribenterna att analysera de olika delningsvalen i fråga fem 

för att få en djupare förståelse av beslutsfattandet. 

5.2.3 Jag delar reklamklipp som får mig att se bra ut  
Med utgångspunkt från ovan regressionsanalys kan det läsas ett positivt samband mellan 

beroende variabeln (y) Jag delar reklamklipp som får mig att se bra ut och dem oberoende 

variablerna (x) som är Sorgsenhet/vemod och Rädsla. Uppsatsskribenterna tolkar att individen 

delar reklamklipp som ger en känsla av sorg och rädsla för att se bra ut. Det behöver dock inte 
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nödvändigtvis innebära att individen själv känner med känslan i reklamklippet, utan 

huvudorsaken är hur en individ vill framstå. Utifrån theory of planned behaviour kan situationen 

förklaras. Individens avsikter kommer spegla beteendet och avsikterna beror på individens 

attityder, subjektiva normer och hennes uppfattade beteendekontroll (Baines 2014). 

Uppsatsskribenterna tolkar det som att individen anser att delning av reklamklipp som inbringar 

sorgsenhet/vemod och rädsla kommer höja personens sociala status. Vidare menar skribenterna 

att reklamklippen troligen kan karaktäriseras av att vara nyheter, eller något som är aktuellt för att 

få störst effekt på delningen. Vilket styrks om det finns ett socialt värde att vara “först”.  

Uppsatsförfattarna anser därav att om en individ har som motiv att dela först har delningen ett 

socialt värde kopplat till sig. Vilket kan stärkas med POD (Baines 2014) och STEPPS (Berger 

2013) . I POD (Baines 2014) är de tidigare användarna en grupp som gillar att vara “först” och är 

kännetecknade som ledare som delar med sig av sina åsikter. Meddelandet måste uppnå ett önskat 

intryck för att människor ska prata om det och dela vidare det för att visa sin “bättre” sida och få 

högre socialt värde (Berger 2013). Det sociala värdet kan också vara en önskan om acceptans 

som teorin FIRO nämner (Tullett & Davies 2002). På följande vis kan tillhörighet till en större 

grupp uppnås.  

5.2.4 Jag ej kan sluta prata om/tänka på och berör mig 
Vid analysen av Jag delar reklamklipp jag ej kan sluta prata om/tänka på kom uppsatsförfattarna 

fram till att när en individ delar ett reklamklipp som är sorgset och som hon inte kan sluta tänka 

på. Det gör personen för att lösa upp sina känslor och sedan kunna gå vidare. Om individen inte 

kan sluta tänk på ett reklamklipp för att hon fått känt sorgsna känslor tolkar uppsatsförfattarna att 

individen blivit berörd. Därför valde uppsatsförfattarna att undersöka korrelationen mellan 

variablerna Jag delar reklamklipp jag ej kan sluta prata om/tänka på och Berör mig. 

Korrelationens resultat (0,71) visade på ett samband. (Se bilaga, tabell 12) Sambandet kan ha sin 

grund i att båda variablerna handlar om känslor.  

 

Uppsatsförfattarna fann en samvarians mellan Jag delar reklamklipp jag ej kan sluta prata 

om/tänka på och känslan Överraskande (se tabell 2). Uppsatsförfattarna resonerade om ett 

reklamklipp speglades av överraskande känslor kan det handla om att individen blir förvånad för 

att hon har upplevt något nytt och vill då dela med sig av reklamklippet. Det kan vidare 

analyseras med hjälp av Bergers (2013) resonemang angående triggare. Uppsatsskribenterna 

menade att reklamklipp som överraskar tittaren kan ge ett starkt intryck. Om personer talar om 
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klippet eller det visas igen vid ett senare tillfälle kan det resultera i att klippet blir top-of-mind. 

Det överraskande momentet kan göra att det glada klippet blir ett top of mind klipp. Anledning är 

att uppsatsförfattarna anser att ett glatt klipp som överraskar resulterar sig i en slags humor.  

 

Om ett reklamklipp är tillräckligt roligt eller ledsamt för att bli top-of-mind vill individ dela med 

sig till andra personer, något som Masland poängterar med sitt citat från Dobele et al (2007 s. 

292),“If the concent of the e-mail is funny, interesting or emotional enought to have an impact, 

the recipients often forward it - viral message and all - to friends and family”. Uppsatsförfattarna 

anser att det kan handla om att individen vill ha kontroll (Tullett & Davies 2002) genom att 

tillfredsställa andra personer med exempelvis roliga reklamklipp.   

 

När ett reklamklipp fastnar och blir top of mind för att det är sorgset kan individen vilja berätta 

om det till andra människor med anledning att lösa upp den sorgsna känslan som hon känner och 

gå vidare. Berger (2013) poängteras att delningen av reklamklipp kan lätta upp en individs 

känslor och generera ett socialt stöd. Genom det sociala stödet kan två individer skapa en djupare 

relation eftersom att de visar på ett förtroende och en tillit till varandra (Tullett & Daves 2002).  

 

Utifrån tabellen (se tabell 2) finner uppsatsförfattarna en positiv samvarians mellan variablerna 

Avsky och Berör mig. Precis som alla andra känslor vill individen lätta på det hon känner och 

delar därför med sig av reklamklipp som kännetecknas av avsky eller avsmak. Något som kan 

fördjupa individernas relationer då de kan känna en gemenskap gentemot reklamklippet (Tullett 

& Davies 2002). Dobele et al (2007) menar dock att känslorna avsmak eller avsky oftast är 

kortvariga. Vidare hävdar dem att om känslorna tillämpas i en surrealistisk situation finns det 

individer som finner det humoristiskt som tidigare nämnts under hypotes ett i kapitlet. Ett 

exempel skulle kunna vara reklamklippet “Devil Baby Attack” som uppsatsförfattarna  visade 

upp. På grund av respondent 6:s kommentar, “..and this was sponsored by Evian” och 

respondent 3:s kommentar “Läskigt!” påverkades gruppdynamiken. Det kan bero på experteffekt 

(Moussaïd et al 2013), och kan vara anledningen till att majoriteten efter uttalandena svarade 

likadant.  

5.2.5 Har en gripande berättelse  
Då Berger (2013) menar att människor föredrar att bearbeta information i form av berättelser blir 

det lättare för dem att dela informationen vidare eftersom att berättelser är en form av 
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underhållning. Uppsatsförfattarna finner att det kan vara en förklaring till varför sorgsna 

reklamklipp fick en samvarians med gripande berättelser. När ett reklamklipp framställs som en 

berättelse finner uppsatsförfattarna att allvarlighetsnivån kan bli högre än exempelvis ren 

information då individen har möjlighet att sätta informationen i ett sammanhang och påverkas 

starkare. Uppsatsförfattarna finner att delningen av reklamklippen med en gripande berättelse kan 

ha en mindre social risk (Berger 2013) då det finns en större chans att de andra individerna kan 

relatera till reklamklippet. Den sociala risken kan minskas då individen med verktyg kan välja 

vilka hon vill dela till (Oeldorf-Hirsch & Sundar 2015).  

 

När beroende variabeln, Jag delar reklamklipp med gripande berättelser ökar (y) minskar den 

oberoende variabeln Överraskande (x) med -0,362. Det innebär att variablerna har en negativ 

samvarians. Uppsatsförfattarna tolkar variansen som att när delning av gripande berättelser ökar, 

minskar delning av reklamklipp som är överraskande. Uppsatsförfattarna anser att när gripande 

berättelser kombineras med en överraskande känsla kan slutresultatet bli en chock för individen 

som ser på reklamklippet. Det kan förklaras med att hon inte förväntade utfallet av reklamklippet 

och den gripande berättelsen kan därför resultera i en känsla av obehag. Enligt Berger (2013) kan 

särskilda känslor höja delningen och andra känslor sänka.  

 

Uppsatsskribenterna fann också att det fanns en positiv samvarians med känslan glädje. När en 

individ ser ett reklamklipp med en gripande berättelse som karaktäriseras av glädje anser 

uppsatsförfattarna att hon vill bibehålla känslan, sprida den och gör det genom att dela vidare 

klippet till andra personer. Vilka hon väljer att dela till kan förklaras med teorin FIRO (Tullett & 

Davies 2002) som talar om kontroll i termer av att ha möjlighet att tillfredsställa andra. Enligt 

theory of planned behaviour kan det bero på individens avsikter  (Baines 2014). Om individen 

exempelvis vill framstå som en glädjespridande människa är det mer troligt att hon delar vidare 

klipp som sprider glädje.   

5.2.6 Delats mycket  
Det finns ingen signifikans samvarians mellan beroende variabeln (y) som delats mycket med de 

oberoende variablerna (x) känslor. Regressionsanalysen gav ett R2 värde på 0,274 vilket innebär 

att anledningen till variabel y:s utfall kan förklaras till 27 procent av hur individen väljer att dela 

och vilka känslomässigt baserade reklamklipp individen delar. Ingen oberoende variabel fick ett 
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signifikant utfall och uppsatsförfattarna anser därför att andra faktorer än de som har analyserats i 

regressionsanalysen har större vikt. 

 

En av de faktorer som skulle kunna vara av större vikt är som förklaras i theory of planned 

behaviour (Baines 2014), individernas subjektiva normer att agera på ett visst sätt som påverkar 

delningen av ett reklamklipp. I likhet med vad Berger (2013) hävdar om socialt värde, hur en 

individ vill framstå som människa. Dock fann uppsatsförfattarna att sambandet mellan 

variablerna, från fråga fem, Ser bra ut mot Delats mycket hade en korrelation på 0,43 (se tabell 

12) vilket antyder på att sambandet inte är starkt. Uppsatsförfattarna anser att anledningen kan 

förklaras med att dela något som delats mycket ej beror på hur individen vill ses, utan att 

individen vill tillhöra en grupp. Vilket är något som teorin FIRO (Egidius 2016) belyser som ett 

av de tre grundläggande sociala behoven som en människa har. Berger (2013) hävdar att 

människan har en tendens att imitera sin omgivning och uppsatsförfattarna anser att det kan leda 

till en majoritetseffekt som Moussaïd et al (2013) belyser.  

5.2.7 Jag delar som jag/någon kan ha användning av 

Utifrån regressionsanalysen (se tabell 2) på svarsalternativet Jag delar som jag/ någon kan ha 

användning av  visar 3 av 11 oberoende variabler en signifikant nivå. Det första som kan läsas av 

är att det finns ett negativt samband mellan delningen av reklamklipp som sker halv publikt då p-

värdet är 0,029 men konstanten är negativ. För varje ökning av 1 enhet av delning av reklamklipp 

som rekommenderas minskar det halvpublika delandet med -0,42.  

Beroende variabeln Jag delar/som någon kan ha användning av har en positiv samvarians med 

variabeln publikt. (se tabell 2) Sambandet visar på att när individen delar för att hon/någon kan ha 

användning av klippet gör hon det publikt. Det finns även en samvarians med känslan glädje, 

vilket uppsatsförfattarna tyder som att man väljer att dela reklamklipp som någon kan ha en 

positiv användning av.  

 

Uppsatsförfattarna anser att anledningen till varför individer vill dela reklamklipp publikt kan 

dels bero på att individen själv tycker om att ta del av rekommendationer och därför 

rekommenderar publikt själv. Tullett och Davies (2002) förklarar att individen fyller då sitt 

sociala behov av kontroll, i termer av att tillfredsställa andra personer. Samtidigt som individen 

låter sig bli kontrollerad av andra då hon gärna följer deras riktlinjer och rekommendationer. 

Teorin POD (Baines 2014) nämner att personen skulle kunna vara en innovatör eller en tidig 
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användare. Innovatörerna är de som gillar att ta risker och är öppna till nya förslag och tidigare 

användarna är de som gärna att yttra sina åsikter samt gillar att vara först med att rekommendera. 

Theory of planned behaviour förklarar att personer kan ha subjektiva normer och 

uppsatsförfattarna menar att om en människa sitter på användbar information delar hon den 

vidare för att fler ska kunna nyttja den. Dock behöver det inte bero på subjektiva normer, utan 

uppsatsförfattarna anser även att det kan bero på människans attityd till ett visst beteende (Baines 

2014) och hur hon vill framstå som Berger (2013) nämner angående socialt värde.  

5.2.8 Jag delar inte reklamklipp  

På fråga 7 (se bilaga, diagram 8.3.7) blev resultatet att 62 respondenter svarade att de aldrig 

delade reklamklipp via kommunikationerna som föreslogs. Uppsatsförfattarna valde att utgå från 

fråga 7:s resultat då det visade störst respons på att inte dela reklamklipp. Utifrån resultatet från 

fråga 7 har uppsatsförfattarna analyserat svaren på fråga 6 (se bilaga, diagram 8.3.6) och 8 (se 

bilaga, diagram 8.3.8) för att se hur delningen kan ha gått till och slutligen analyserat svaren på 

fråga 5 (se bilaga, diagram 8.3.5). Respondenterna som konsekvent svarat att de aldrig delar 

reklamklipp på respektive fråga var 27 stycken, vilket representerar 19 procent av 

respondenterna.  

 

Uppsatsförfattarna anser att respondenterna inte delar reklamklipp på de alternativen 

surveyundersökningen uttryckte. Författarna av uppsatsen anser dock att svaren inte kan antyda 

att respondenterna aldrig delar reklamklipp på något annat vis än som nämns i 

surveyundersökningen. Därför valde uppsatsförfattarna att räkna med de 27 respondenterna, 

eftersom att de bidrar med information på de övriga frågorna som ställdes i 

surveyundersökningen och för resultatet.  

 

Författarna av uppsatsen finner att anledningen till varför 19 procent av respondenterna inte delar 

ett reklamklipp kan bero på det sociala värdet som Berger (2014) nämner. Han menar att vad 

människor bestämmer sig för att dela kommer identifiera och presentera hur en individ vill 

framstå. Uppsatsförfattarna betraktar att 19 procent av respondenterna inte vill framstå som en 

individ som delar reklamklipp då det kan ge ett negativt värde. Individer kan vara rädda för att bli 

dömda och väljer därför att vara mer privata. Vilket även respondent 6 talar om, “Jag har blivit 

uppfostrad så av pappa, visa inte för mycket på nätet för man vet aldrig vad som kommer att 

hända. Jag vill hellre vara privat för att folk dömer hela tiden och jag gillar inte det.” Därav kan 
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respondenterna ha en negativ attityd alternativt en subjektiv norm om att hon inte ska dela 

reklamklipp samt att kontroll av beteendet upplevs relativt enkelt. Vilket förklaras med theory of 

planned behaviour. Därför anser uppsatsförfattarna att det kan finnas en möjlighet till att 

individerna är eftersläntrare (laggers) som nämns i teorin POD (Baines 2014). Eftersläntrarna 

identifieras som en grupp som är misstänksamma när det kommer till nya kontexter, och tar 

längre tid på sig att acceptera dem. Deras åsikter är svåra att påverka och ibland accepterar de 

inte de nya kontexterna (Baines 2014).  
 

5.2.9 Personliga faktafrågors påverkan på beslutstagande 
Angående de personliga faktafrågorna som uppsatsförfattarna valde att ställa på 

surveyundersökningen kommer kön inte att analyseras ingående. Anledningen är att syftet inte 

har för avsikt att behandla skillnader mellan könen kring beteendet av reklamklippsdelning. 

Frågan angående kön var som tidigare sagts med för att säkerhetsställa en jämn fördelning av 

individer. 

 

Uppsatsförfattarna valde att analysera varje delfråga i fråga fem var för sig mot de oberoende 

variablerna ålder, utbildning och inkomstnivå för att se om de fanns något tydligt mönster i 

studien. Majoriteten fick ett ej signifikant värde men två frågor fick en signifikans med 

utbildningsnivå. De beroende variablerna, Som jag/någon kan ha användning av och Reklamklipp 

som berör mig är signifikanta och har en negativ samvarians med den oberoende variabeln 

utbildning. Samvariansen tyder på att för varje enhet som ökar på beroende variabeln sjunker 

utbildningsnivån med -0,1998 respektive -0,1504. (Se bilaga, tabell 7 & 9) Justerad R2 på 

regressionsanalyserna (nummer på dem) är  0.051 respektive 0.027 vilket menas att de personliga 

faktafrågorna kan förklara mindre än 6 procent för båda beroende variablerna. 74 procent av 

respondenterna från surveyundersökningen hade en utbildningsnivå på kandidatexamen eller 

högre vilket inte stämmer överens med populationen. Därför kommer uppsatsförfattarna inte att 

behandla området djupare. 
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6. Slutsats 
        
Givet empirin och analysen som har redovisats ovan kommer slutsatsen att presenteras samt 

förslag till vidare forskning inom ämnesområdet.  

 

Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka och analysera beslutsfattandet kring digital WOM ur ett 

konsumentperspektiv. Uppsatsförfattarna har valt att ha med två delfrågor för att underlätta att 

besvara på problemformuleringen som lyder följande; Hur ser beslutstagandet ut när en individ 

väljer att dela ett reklamklipp? De två delfrågorna som har tagits upp är: 1) Vad får 

konsumenterna att exponeras av reklamklipp samt vilja se det? 2) Varför väljer konsumenter att 

sprida vissa reklamklipp? 

 

Sammanfattningsvis ser beslutstagandet ut på följande vis; individen exponeras främst via 

Facebook av reklamklipp men även TV, Youtube och TV-Play. TV, Youtube och TV-Play är 

plattformar där individer “tvingas” se reklamklipp då det visas sammanhängande med kontexten. 

Viljan att se på reklamklippet uppstår när någon som individen beundrar har delat klippet, när 

klippet är omtalat eller när individen blivit rekommenderad. Anledningarna till varför individer 

väljer att sprida vissa reklamklipp beror främst på om reklamklippet har en gripande berättelse, 

om den berör samt användning av reklamklippet. Det gör respondenterna genom WOM och 

digital WOM, vanligast genom Facebook.  

 

6.1 Vidare forskning  
Ur arbetet och resultatet som uppsatsförfattarna har sammanställt har det vuxit tankar kring 

vidare forskning angående ämnesområdet. Uppsatsskribenterna anser att respondenterna inte 

alltid är medvetna om när de delar ett reklamklipp, vilket kan förklara varför majoriteten av 

respondenterna hade klickat in Delar ej reklam i surveyundersökningen. Det kan bero på att 

delningen kan se olika ut beroende på vad för typ av kontexter som delas bland individerna. 

Därför föreslår uppsatsskribenterna en vidare forskning på hur delningen skulle se ut om det var 

två olika kontexter som jämfördes, exempelvis ett reklamklipp och musikvideo. För att se om det 

kan finnas signifikanta skillnader mellan de två kontexternas delning. 

 

Ett annat förslag som uppsatsförfattarna hade i åtanke för vidare forskning är att utföra ett 

experiment för att se om det är möjligt att skapa ett viralt reklamklipp utifrån uppsatsens teorier.    
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8. Bilagor  

8.1 Schema upplägget inför fokusgruppen 

Moment 1:  

En kort presentation om uppsatsförfattarna följt av fokusgruppens syfte, varför de är här ikväll. 

Vidare presenteras en presentation av uppsatsen som kommer att handla om viral marknadsföring 

med en förklaring till varför uppsatsförfattarna har arrangerat fokusgruppen då det behövs för att 

få mer relevant information om ämnet inför uppbyggandet av enkät, för datainsamling till C-

uppsats. 

Moment 2: 

● Presentation om vad som sker ikväll.  

● Visning av olika typer av reklamklipp, diskussion, efterdiskussion 

Moment 3:  

● Presentation av alla närvarande. Samtliga deltagare från presentera sitt namn, ålder, 

utbildning och jobb.  

Moment 4:  

Visning av reklamklipp i följande ordning följt av en 5-minuters diskussion sin i mellan 

reklamklipp med frågorna:  

Hur kände du när du såg  reklamklippet? 

Vad får du för känslor av klippet?  

Varför känner du så för klippet? 

 

Varumärke  Titel på reklamklipp  Länk 

Evian Dancing With My Baby-Me  https://www.youtube.com/watch?v=pfxB5ut-KTs  

Filmen “Devil’s due” Devil Baby Attack  https://www.youtube.com/watch?v=PUKMUZ4tlJg  

Clash of Clans  Clash of Clans: Revenge https://www.youtube.com/watch?v=GC2qk2X3fKA  

Always #LikeAGirl  https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs  

Turkish Airlines  Kobe vs. Messi: The Selfie 

Shootout 
https://www.youtube.com/watch?v=jhFqSlvbKAM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=pfxB5ut-KTs
https://www.youtube.com/watch?v=PUKMUZ4tlJg
https://www.youtube.com/watch?v=GC2qk2X3fKA
https://www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs
https://www.youtube.com/watch?v=jhFqSlvbKAM
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Moment 5:  

Avsluta med en diskussion och styr in dem i frågorna.  

Tyckte ni något av klippen var avsmakliga?  

Skulle ni kunna tänka er att dela klippen som vi har visat till andra?  

När ni delar, vart delar ni då?  

Finns det någon anledning till varför man är privat med sin delning? 

 

Respondent Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 Respondent 6 

Kön Man Kvinna Kvinna Man Kvinna Kvinna 

Ålder 21-30 21-30 41+ 21-30 31-40 15-19 

Utbildningsn

ivå 
Yrkeshögskola Gymnasiell 

nivå 
Magister/ 
Master nivå 

Högskolenivå Högskolenivå Gymnasiell 

nivå 

Sociala 

medier 
Facebook, 

Mail, 

Instagram, 

Twitter, 

WhatsApp, 

Viber, 

Snapchat, 

LinkedIn, 

Google+, 

Skype, Jodel, 

Periscope 

Facebook, 

Mail, 

Instagram, 

Twitter, 

Snapchat, 

Skype  

Facebook, 

Mail, 

Instagram, 

Twitter, 

Google + 

Facebook, 

Mail, Viber, 

Skype, Google 

+ 

Facebook, 

Mail, Viber, 

Skype, 

Google+ 

Facebook, 

Mail, 

Instagram, 

Twitter, 

WhatsApp, 

Viber, Kik, 

Snapchat, 

Google+, 

Bloggar, 

Skype, tumblr 

Tabell 4 - Deltagarna över fokusgruppen  
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8.2 Utformningen av surveyundersökningen  
 

Varför väljer konsumenter att dela ett reklamklipp? 
Vi, Tina Kling Åhlén och Linda Yu, studerar företagsekonomi på Södertörns Högskola. Vi ska 
skriva en C-uppsats inom marknadsföring och har valt att inrikta oss på reklam och viral 
spridning. Vår förhoppning med detta arbete är att vi ska få svar på varför man väljer att dela ett 
reklamklipp.  
Därför behöver vi er hjälp! Enkäten tar ca 5-7 min att fylla i och ni vore ytterst snälla om ni kunde 
fyllde i den. Det skulle hjälpa oss i vårt arbete, och vår jakt att hitta svaret. Svaren är självklart 
anonyma. 

PS Enkäten är inte mobilanpassad och bör därför göras på en dator. 

Tack på förhand!  
Linda & Tina   

*Obligatorisk 
 

Bakgrund 
Fråga 1. Kön * Markera endast 
en oval. 

 Kvinna 

 Man 

 Annat 

Fråga 2. Ålder * Markera 
endast en oval. 

 15-20 

 21-30 

 31-40 

 41+ 
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Beteenden och beslut 
I denna kategori kommer vi undersöka varför man delar ett klipp och vad som triggar en till detta.   
Nedan är ett typexempel på vad vi menar med ett reklamklipp. Vi vill dock att ni ska svara på 
frågorna ut efter klipp i allmänhet och inte tänka på detta klipp specifikt. 

Typexempel på reklamklipp 

 
http://youtube.com/watch?v=jhFqSlvbKAM 
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Fråga 3. Vart låter du dig att exponeras av reklamklipp? * Markera 
alla som gäller. 

 Instagram 

 Facebook 

 Youtube 

 Snapchat 

 Periscope 

 Twitter 

 TV 

 TV-play kanaler 

 
   Fråga 4. Vad är det som får dig att se på ett reklamklipp? * Markera 

endast en oval per rad. 

 
 

 
 

1 . Ofta 2 .Ibland 4 . Sällan 5 . Aldrig 
När jag "kommer förbi" på sociala 
medier 
När jag är uttråkad 
När reklamklippet visas 
sammanhängande med vad jag 
ser på (bio, film, tv) 
När någon ber 
mig/rekommenderar mig 
När många talar om det 
När någon jag 
beundrar/gillar/tycker har bra 
smak delar det 
När jag har dötid att fylla 

  Fråga 5. Jag delar reklamklipp...  * 

Stämmer 
helt 

Stämmer 
delvis 

Delvis 
inte 

Stämmer 
inte 

som får mig att se bra ut 
som jag ej kan sluta prata 
om/tänka på 
som berör mig 
som delats mycket 
som jag/någon kan ha 
användning av 
som har en gripande 
berättelse 
Jag delar inte reklamklipp 
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    Fråga 6. Många reklamklipp innehåller känslor, vilka känslobaserade reklamklipp 
tenderar du att sprida? Du kan välja fler alternativ. * Markera alla som gäller. 

 Glädje (rolig, skämtsam) 

 Överraskande 

 Ilska 

 Sorgsenhet/vemod 

 Rädsla 

 Avsmak/avsky 

 Jag delar inte reklamklipp 

 
 

    Fråga 7. Hur många gånger i veckan delar du reklamklipp via dessa 
kommunikationer? * Markera endast en oval per rad. 

 
Markera alla som gäller. 

 Publikt (Via FB wall, instagram, twitter) 

 Halv publikt/privat (Taggar & hashtags) 

 Privat (chatt, slutna grupper) 

 Jag delar inte reklamklipp 
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Slutfrågor 
Nu är det strax slut med frågor,  bara några få till. Tack för att du jobbat dig igenom dem, vi 
uppskattar det. 

   Fråga 9. Månadsinkomst * Markera 
endast en oval. 

 0 - 9 999 kr 

 10 000 - 24 999 kr 

 25 000 - 39 999 kr 

 40 000 - 54 999 kr 

 + 55 000 kr 

 
 
      Fråga 10. Utbildning (ange din högsta utbildning eller pågående utbildning) * 

Markera endast en oval. 

 Grundskoleutbildning 

 Gymnasial utbildning 

 Yrkeshögskoleutbildning 

 Kandidatutbildning 

 Magister alt Master utbildning 

 Doktorand alt Forskarutbildning 

Tack för ditt bidrag! 
 

Vi, Tina & Linda, vill tacka dig för att du tog dig tiden att utföra denna enkät. Ditt bidrag kommer 
att vara avgörande för vår forskning. Om du tycker någon fråga var svår att tolka, eller du skulle 
vilja dela med dig av något särskilt, får du gärna göra det nedan, annars tackar vi för denna 
gång! 
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8.3 Diagram över surveyundersökningens data   

 
Diagram 8.3.1 Kön  

 
Diagram 8.3.2 Ålder 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 
 

 
Diagram 8.3.3 Var låter du dig exponeras av reklamklipp?  

 
Diagram 8.3.4 Vad är det som får dig att se på ett reklamklipp?  
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Diagram 9.3.5 Jag delar reklamklipp… 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8.3.5 Jag delar reklamklipp…. 

Diagram 8.3.6 Vilka känslobaserade reklamklipp tenderar du att dela? 
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Diagram 8.3.7 Hur många gånger i veckan delar du reklamklipp via dessa kommunikationer?  

Diagram 8.3.8 Hur delar du reklamklipp?  
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Diagram 8.3.9 Inkomst  

 
Diagram 8.3.10 Utbildningsnivå  
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8.4 Statistiska uträkningar 

 
Tabell 5 – Multipel regressionsanalys  

Tabell sex – Multipel regressionsanalys   
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Tabell 7 – Multipel regressionsanalys  

Tabell 8 – Multipel regressionsanalys  
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Tabell 9 – Multipel regressionsanalys 

 
Tabell 10 – Multipel regressionsanalys 
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Tabell 11 – Multipel regressionsanalys 

Tabell 12 – Bivariat analys   

 


