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Sammanfattning 

När målet helgar mediet   

En kvalitativ fallstudie om dold viral PR     Antal sidor: 31 

Undersökningar visar att konsumenter i allt större utsträckning undviker reklam, vilket har 

gjort att kommunikationspraktiker i större utsträckning väljer förtjänade kanaler, eller 

public relations (PR), för att nå sina målgrupper. En följd av det är PR-aktiviteter med dolda 

avsändare. Med utgångspunkt i den debatt som finns kring metoden är syftet med studien 

att undersöka PR som fått viral spridning med avseende på hur tre kampanjer utformats 

och hur praktikerna bakom dessa i efterhand motiverar och resonerar kring valet av dold 

viral PR.  

För att få förståelse för fenomenet och varför sådana kampanjer genomförs har studien ett 

hermeneutiskt förhållningssätt och en abduktiv ansats. Undersökningen har genomförts 

med en kvalitativ metod genom semistrukturerade elitintervjuer med sex stycken praktiker 

som jobbat med någon av tre valda kampanjer. Det empiriska materialet i form av 

intervjuerna utgör studiens primärdata, medan dess sekundärdata består av teorier och 

tidigare forskning om excellens i public relations, PR i praktiken och viral spridning i 

sociala medier. 

Resultatet visar att den dolda avsändaren och dess avslöjande anses bidra till viral spridning. 

Kampanjerna motiveras med att de nått stora målgrupper, väckt debatt och varit 

underhållande – och räckvidden har överträffat praktikernas förväntningar. Ändå nämner 

alla att det inte är önskvärt att förknippas med metoden. Respondenternas utsagor går till 

viss del emot teorins normativa resonemang, vilket möjligtvis skulle kunna förklaras av en 

syn på PR som informationsspridande snarare än relationsskapande.  

Nyckelord:  

Public Relations, viral spridning, sociala medier, asymmetrisk kommunikation, symmetrisk 

kommunikation, dold PR



 

  

 

Abstract 

When the objective justifies the choice of medium   

A qualitative case study about viral covert PR    Number of pages: 31 

Surveys show that consumers tend to avoid traditional marketing channels, leading the 

practitioners to use earned media channels through public relations (PR). This has also led 

to the use of covert PR. To understand the use of this communications method, the purpose 

of this thesis is to study campaigns, which have gained transmission in social media, by 

investigating how practitioners of three different campaigns motivate the choice to use 

covert PR.  

The study is based on a hermeneutic methodology and has an abductive approach. It is 

carried out by semi-structured elite interviews with six contributors of three different 

campaigns, using covert PR. The primary data consists of the empery of the interviews, while 

the secondary data consists of a theoretical framework of excellence in public relations, the 

PR practice and viral messages.   

The result of the study indicates the point of view that covert PR has given the campaigns a 

wider reach. Furthermore the campaigns are described as having gained an extensive viral 

transmission, which exceeded the expectations of the interviewees. Nevertheless none of the 

practitioners think they will do a similar campaign again, it seems that they are aware of the 

risk of covert PR reducing the organisation’s reputation. The analysis also show a 

contradiction between the interviewees’ position and the presented theory, which might be 

caused by a perspective on PR as a way of spreading information rather than creating 

relationships.     

Key words:  

Public Relations, asymmetrical communications, symmetrical communications, social 

media, viral PR, covert PR
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1 Inledning 
Klockan 12.40 den 19 mars 2013 twittrade Kulturnyheterna (Sveriges Television):  

”RÄTTELSE: Vi har blivit trippellurade av Tommy Nilsson, AIK och internet." 

Drygt ett dygn tidigare, den 18 mars klockan 10.07  publicerade Kulturnyheterna en artikel 

om hur artisten Tommy Nilsson skulle byta namn till Black och börja spela hårdrock 

(SVT.se, 2013A). Spridningen av nyheten skedde i sociala medier såsom Twitter och 

Facebook, och togs senare upp av traditionella mediekanaler på nätet. Men nyheten visade 

sig vara en PR-kupp från Marabou i syfte att marknadsföra sin senaste chokladkaka.  

PR, eller public relations, i det här fallet innebär att organisationen spred sitt budskap 

genom icke betalda kanaler såsom sociala medier och nyhetsredaktioner (Larsson, 2008: 33) 

som i sin tur rapporterade om händelsen. Eftersom den egentliga avsändaren till budskapet 

avslöjades efter att ett falskt budskap skapat stor spridning i sociala medier kom kampanjen 

att benämnas som en PR-kupp eller PR-bluff av journalister och bloggare (svd.se, 2013).  

Under 2013 uppkom det totalt tre kampanjer som använde en liknande logik, där ett 

budskap spreds och den egentliga avsändaren avslöjades först senare. Den 23 september 

lanserades webbshopen Miss Skinny och deras affärsidé att endast sälja kläder i storlek 32, 

size zero, upprörde många. Samtidigt skrev exempelvis journalisterna Karolina Skoglund 

och Josefine Stenberg i Metro (2013) ”Är det på riktigt eller är det en PR-kupp?”.  

Kampanjens avsändare avslöjade sig några dagar senare som Frisk & Fri, riksföreningen mot 

ätstörningar. Veckan efter framkom också att det var Lidl som låg bakom den tillfälliga 

gourmetrestaurangen Dill, som såväl journalister som bloggare skrivit om och recenserat.  

Kampanjerna benämns i medierna på många olika sätt: som fejk-PR, PR-bluff och gerilla-

marknadsföring bland annat. Definitionerna av begreppen skiljer sig beroende på vem som 

tillfrågas och det finns inte riktigt något facit när det kommer till hur denna typ av 

kommunikationsaktiviteter bör benämnas. Det gemensamma för de kampanjer som 

studeras i den här uppsatsen är att de alla har en avsändare som från början varit dold. 

Dessutom har alla budskap gett upphov till viral spridning i sociala medier, och dessa medier 

har således varit en förutsättning för kampanjernas räckvidd. Det är också de två mest 

relevanta parametrarna för denna studie, därför kommer fenomenet fortsatt genom 

uppsatsen att benämnas som dold viral PR, eller kort dold PR.  
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1.1 Problemformulering 
Under 2013 blossade alltså tre kampanjer upp till omtalade ämnen i debatten såväl i sociala 

medier som i de traditionella mediekanalerna och behandlades exempelvis i SVT Debatt 

(Svt.se, 2013B) och Aktuellt (Svt.se, 2013C). Frågorna kretsade bland annat kring om det är 

okej att luras i marknadsföringssammanhang, hur det påverkar aktörers trovärdighet och 

om PR verkligen ska användas för lögner istället för att bygga relationer. Samtidigt möter 

1500 reklambudskap svenska konsumenter varje dag och 22% av svenskarna undviker all 

reklam i alla traditionella medier enligt en undersökning från SIFO (Callius, 2008). PR, med 

en inledningsvis dold avsändare, tycks därmed vara ett sätt för kommunikatörer och 

marknadsförare att nå sina målgrupper genom bruset.  

Fenomenet med dold PR framställs också som ett symptom av en sammanlänkning som 

börjar ske mellan PR- och reklam-branschen. Olika sätt att arbeta med kommunikation 

integreras och skapar en ny praktik med motsägelsefulla förväntningar på etik, förtroende 

och teorier kring hur ett varumärke bäst byggs upp (Åkerberg, 2013). Det tycks inte heller 

alltid stämma överens med forskningens rekommendationer inom området, varför det är 

relevant att undersöka kampanjerna och hur praktikerna uppfattat dess resultat. Det kan 

också ge indikationer på ett nytt informations-och kommunikationsklimat och de krav och 

förväntningar som ställs på mottagare när påverkansbudskap återfinns på många olika 

platser i samhället, och inte enbart på reklamplats.  

För att få insikt i kritiken mot kampanjmetoden, har det varit av intresse att söka svar på hur 

organisationerna som genomför denna typ av PR-aktiviteter tänker kring valet av 

kampanjmetod. Det kan i sin tur jämföras med vad teorin säger om förtroendeskapande i PR 

och marknadsföring. Ur ett kommunikationsperspektiv är det också av intresse att 

undersöka hur organisationerna tillsammans med kommunikationsbyråer arbetar med att 

utforma denna typ av kampanjer och hur de strategiskt arbetat för att skapa viral spridning 

av sina budskap. Dessa intresseområden leder till uppsatsens syfte: 

1.2 Syfte  
Syftet är att undersöka PR som fått viral spridning, med avseende på hur tre kampanjer 

utformats och hur praktikerna bakom dessa i efterhand motiverar och resonerar kring 

fenomenet dold viral PR. Detta för att få insikt i kampanjplaneringen och hur dold viral PR 

uppfattas som metod. 
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1.3 Frågeställningar 
• Hur beskriver praktikerna det strategiska arbetet med att skapa viral spridning genom dold 

PR?  
• Hur motiverar praktikerna användningen av dold PR i efterhand? 
• Vilka möjligheter och utmaningar ser praktikerna med dold PR, efter kampanjernas 

genomförande? 

1.4 Avgränsningar 
Studien avser undersöka uppfattningen av dold viral PR där organisationen som står bakom 

inte avslöjas förrän budskapet redan nått målgruppen och spridits vidare. Studien kommer 

inte att undersöka varumärkena i stort utan fokus ligger på praktikernas uppfattning av 

kampanjerna och det strategiska arbetet. Detta för att bidra till en bild av fenomenet som 

helhet snarare än en bedömning eller jämförelse av de specifika kampanjerna.  

Syftet med denna studie är att utifrån företagen själva, ur ett strategiskt perspektiv, 

undersöka dold viral PR. Det huvudsakliga syftet är därmed inte att undersöka de etiska 

aspekterna av fenomenet, även om dessa kan nämnas om det är relevant för att uppfylla 

studiens syfte och/eller frågeställningar. 
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2 Teori och tidigare forskning 
Teoriavsnittet innehåller tre områden: Excellens i Public Relations, PR i praktiken och Viral 

spridning i sociala medier. Tidigare forskning inom respektive område presenteras också i 

samband med teorierna. Det används sedan som stöd för att förstå och förklara fenomenet 

dold viral PR, och har även utgjort grunden för intervjuguiden.   

2.1 Excellens i Public Relations  
Att arbeta strategiskt innebär att hantera och styra hur organisationers mål ska nås, och att 

hantera relationen mellan organisationen och dess omgivning (Higgins, 1979 & Grunig, Grunig 

& Dozier, 1995: 85). Forskningsfältet strategisk kommunikation rymmer målinriktade 

kommunikationsaktiviteter såsom organisationskommunikation, Public Relations (PR) och 

marknadskommunikation (Falkheimer & Heide, 2011: 19). PR, som innebär att hantera 

organisationens externa relationer, och marknadskommunikation, som fokuserar på relationen 

mellan organisationens produkter/tjänster och kunder (ibid), är de två fält inom strategisk 

kommunikation som är relevanta för denna studie. Marknadsföring och PR har ofta samma mål 

och söker nå dessa genom ibland snarlika metoder och aktiviteter. Skillnaden är att 

marknadsföring har till syfte att driva försäljning medan PR innebär att skapa relationer (Moss 

& Warnaby, 2002). 

På 1980-talet genomförde James E. Grunig en omfattande amerikansk studie med syfte att 

belysa vad som skapar excellens inom strategisk kommunikation och PR. De organisationer som 

Grunig påvisade var mest framgångsrika i sin kommunikation ansågs tillämpa excellent 

kommunikation. Grunigs Excellensstudie presenterar fyra kommunikationsmodeller: 

publicitetsmodellen, informationsmodellen, den tvåvägs-asymmetriska modellen och den 

tvåvägs-symmetriska modellen (Grunig & Hunt, 1984: 21-23). Då kampanjerna i denna studie 

bygger på att målgruppen ska reagera och agera på budskapet är det således tvåvägs-modellerna 

aktuella eftersom de i större utsträckning grundas på efterforskning och strategisk planering 

samt utgår från att målgruppen ger någon form av respons (ibid).  

Det som skiljer de olika tvåvägs-modellerna åt, är när och hur responsen sker. Symmetrisk 

kommunikation sker i dialog med målgruppen som ges möjlighet att förmedla sin egen syn 

genom kommunikationen. Kommunikationen växer fram genom ett ömsesidigt utbyte som kan 

liknas vid en socialiseringsprocess. Den symmetriska modellen beskrivs av Grunig som normen 

inom strategisk kommunikation (Grunig & Hunt, 1984: 22, 43). Inom asymmetrisk 

kommunikation används istället attitydteorier, övertalning och manipulation för att forma 
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målgruppen och dess ståndpunkter. Målgruppens respons tas sedan in genom feedback (ibid: 

21-23), i ett skede när målgruppen inte längre kan påverka kommunikationen.  

En växelverkan där asymmetrisk kommunikation är en mindre del i en större symmetrisk 

kommunikationsprocess kallar Dozier, Grunig & Grunig för mixed motives model (1995: 51). 

Och det är en sådan kombination av övertalning och dialog, som enligt Grunig, Grunig & Dozier 

skapar excellent kommunikation (2002).   

2.2 PR i praktiken 
PR innebär enligt Cutlip, Center och Brooms definition att identifiera, skapa och 

upprätthålla relationer mellan en organisation och dess publiker (2009: 5). Kort sagt 

innebär det en organisations arbete med att stärka publikrelationerna, genom ömsesidigt 

gynnsam kommunikation (Falkheimer & Heide, 2011: 136). I praktiken kan PR-arbetet se ut 

på många olika sätt. En vanlig definition av hur PR praktiseras är påverkan på redaktioner 

för att sprida en organisations budskap genom icke-betalda kanaler i form av redaktionellt 

innehåll (Larsson, 2008: 33). Larsson pekar dock på hur denna definition anses förmedla en 

negativ bild av PR och därmed undviks av vissa teoretiker som vill betona den 

relationsskapande, symmetriska, definitionen (ibid).  

Här framkommer en motsättning då en av definitionerna beskriver PR som en kanal genom 

vilken information kan spridas till utvalda målgrupper, med högre trovärdighet än i 

traditionella marknadsföringskanaler. Ett kommunikationsarbete som sker på det sättet är 

dock inte nödvändigtvis ömsesidigt relationsskapande (Larsson, 2008: 33). Definitionerna 

skiljer sig också genom att symmetrisk kommunikation fokuserar på att skapa långsiktigt 

hållbara relationer till en publik medan asymmetrisk kommunikation kan ses som mer 

kortsiktiga processer där varje kampanj utformas specifikt efter hur organisationen vill 

påverka målgruppen (Grunig & Hunt, 1984: 22). Dessa definitioner av PR har blivit ett stöd i 

uppsatsens analys för att söka svar på hur kampanjerna utformats och har även jämförts mot 

praktikernas utsagor.  

För att avgöra hur en organisation kan kombinera symmetrisk och asymmetrisk kommunikation 

för att nå sina målgrupper och uppfylla sina mål skapas vanligen en kommunikationsplan. Det 

görs genom en process i flera steg, som utgår från vilket problem eller möjlighet organisationen 

har framför sig (Cutlip, Center & Broom, 2009: 285-286). Att undersöka hur praktikerna tänkt 

kring sådana beslut har i studien skapat insikt i vad som motiverat valet att använda dold PR.  
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2.2.1 Förtroende och anseende genom PR 
Medievetaren Jacquie L’Etang beskriver PR som en form av impression management, det vill 

säga att syftet med PR är att hantera och försöka påverka vilka intryck som skapas om en 

organisation. Ett gott anseende baseras enligt L’Etang (2008: 50) på ”trust, reliability, sincerity 

and authencity”, vilket organisationen kan förmedla genom PR.  Anseendet skapas också utifrån 

de generella uppfattningar som finns om organisationen och som sprids genom socialisering i 

olika nätverk (L’Étang, 2008: 49-50). Det bottnar i relationen mellan handling och ord, 

relationer och erfarenheter som omvärlden har av organisationen, samt av medierade 

berättelser om organisationen. All kommunikation från en organisation skapar därmed 

underlag som konsumenterna sedan socialiserar och skapar åsikter utifrån – vilket påverkar 

organisationernas rykte och trovärdighet (ibid).  

Uppfattningen om en organisation formas också i den direkta kommunikationen mellan 

organisation och konsument. Sker denna kommunikation i sociala medier bidrar det enligt 

marknadsföringsvetaren Colliander till en ännu närmare relation mellan organisation och 

konsument. Det gör att konsumentens uppfattning av ett varumärke i högre grad kan påverkas 

av kommunikation i sociala medier jämfört med traditionella medier. En annan aspekt i 

Collianders studie är att konsumenters varumärkesattityd ökade när bloggare av tredje part 

avslöjades ha samarbetat med ett varumärke, trots att samarbetet från början varit dolt. 

Bloggarnas anseende sjönk, men organisationen själv påverkades inte negativt (Colliander, 

2012), vilket skulle kunna vara en förklaring till att dold PR används, och fungerar för vissa 

syften.  

Ovanstående forskning och teoretiska resonemang problematiserar hur PR kan bidra till att 

skapa relationer, och hur sociala medier kan bidra till att förstärka eller försvaga dessa 

relationer. Samtidigt kan spridning av ett budskap via asymmetrisk kommunikation kortsiktigt 

vara ett mer effektivt sätt att nå målgrupper. Det tycks således finnas en tudelning mellan att 

påverka målgrupper kontra att skapa långsiktiga relationer genom PR. Utifrån ovanstående 

definitioner av PR har trovärdighetsbegreppet blivit centralt för studien, eftersom det 

formuleras som en förutsättning för relationsskapande.  

2.3 Viral spridning i sociala medier 
De korta avstånden mellan webbplatser, nätverk och individer på internet gör att det går snabbt 

att sprida budskap i olika sociala nätverk, så kallad viral spridning (Bergström, 2009: 58). 

Innehållet kan delas med utvalda individer som avgör om de vill sprida budskapet till andra 

personer i sina nätverk (Ho & Dempsey, 2010). För att förstå hur kampanjerna spridits och vilka 
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förutsättningar kampanjplanerarna haft beskrivs här hur kommunikation i sociala medier kan 

utformas för att bli viral.  

2.3.1 Sociala medier som kanalval 
Att nå genom mediebruset är en utmaning för kommunikatörer och marknadsförare som 

befinner sig i branschen idag. Konkurrensen om målgruppernas uppmärksamhet är stor och 

intresset från konsumenternas sida litet (Cutlip, Center & Broom, 2009: 206). Det har ökat 

efterfrågan på effektiva kanaler till låg kostnad vilket öppnat upp för PR och marknadsföring i 

sociala medier. Colliander (2012: 17) definierar sociala medier som ”internetbaserade kanaler 

med låga trösklar för involvering”. Det gör enligt Colliander i sin tur att individer och 

organisationer enkelt kan publicera och sprida material i nätverk tillgängliga för en begränsad 

målgrupp. Denna målgrupp kan sedan breddas genom att information sprids mellan informella 

nätverk, såsom skett i de aktuella kampanjerna.  

Colliander belyser hur företag, genom att använda sig av sociala medier på ett strategiskt sätt 

kan nå sina målgrupper i deras vardagliga rutiner och personliga sfär istället för att förlita sig på 

att de konsumerar traditionella reklammedier (2012). Det gör att organisationerna kan ta sig 

förbi bruset mellan en sändare och dess mottagare, och kommunicera direkt med sina 

målgrupper. Resonemanget stöds också av bland annat Moran & Gossieaux (2010).  

Heath bedömer i sin tur att sociala medier har potential att bilda relationer mellan organisation 

och målgrupp, men inte nödvändigtvis gör det (2013: 648). Forskning visar istället, menar han, 

att organisationer i allmänhet inte ger särskilt mycket respons i dessa kanaler– vilket är en 

förutsättning för relationsskapande. Heath beskriver vidare att organisationer främst använder 

sociala medier som kanal för marknadsföring och spridning framför att bygga relationer (Heath, 

2010: 648-650). Organisationer kan därmed använda sociala medier (1) Som ett verktyg för att 

skapa och bibehålla relationer med målgruppen (2) som en marknadsföringskanal för att få ut 

ett budskap till en målgrupp (2010, 2013: 652).  

2.3.2 Tvåstegshypotesen 
L’Étangs beskrivning av hur socialisering skapar relationer mellan människor och påverkar 

uppfattningar av budskap, hjälper till att förstå vad sociologerna Lazarsfeld och Katz på 

1940-talet döpte till tvåstegshypotesen (1944: 151). Lazarsfeld och Katz genomförde den så 

kallade People’s Choice-studien som undersökte påverkan i förhållande till valbevakningen 

av det amerikanska presidentvalet år 1940. Resultatet visade på att människor som är insatta 

i exempelvis mediernas rapportering kan fungera som opinionsbildare och i sin tur förmedla 

budskap till andra grupper och individer som är mindre insatta. Det innebär möjligheten att 

individer i större utsträckning anammar budskap via andra människor, opinionsbildare eller 
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förmedlare, än från traditionella marknadsföringskanaler (MacQuail, 2005: 476). Budskapet 

når därmed inte den slutgiltiga målgruppen direkt utan förmedlas. Tvåstegshypotesen 

utformades utifrån traditionella mediekanaler och har här använts för att förstå hur 

budskapen i uppsatsens kampanjer spridits i både sociala och traditionella medier.  

2.3.3 Spridning av dolda budskap  
Att som organisation initiera spridning utan att ange sig som avsändare är ett grepp som 

kritiseras av somliga teoretiker. Metoden anses lura mottagarna och kritiseras för att minska 

konsumenternas förtroende för varumärket när den egentliga avsändaren avslöjas (Martin & 

Smith, 2008). En studie av Carl J Walter visar exempelvis på att förtroendet för budskap som 

spreds med synliga som avsändare var högre, än för de som inte tillkännagav sig och sedan 

avslöjades (2008). Förklaringen är enligt Walter att en uttalad avsändare visar på transparens 

(ibid). Å andra sidan kan budskap med dold avsändare ta sig in på arenor där målgruppen är 

mer mottaglig för informationen (Rosengren & Sjödin, 2011: 166). Dolda budskap kan även 

underhålla mottagarna eller ge dem värdefull information som de inte skulle ha 

uppmärksammat i traditionella marknadsföringskanaler (Martin & Smith, 2008).  

Budskapen i kampanjerna har diskuterats för sin uppseendeväckande karaktär, vilken enligt 

Darren W. Dahl (2003) kan öka mottagarnas engagemang i budskapet, även om budskapet 

bryter mot normer eller är upprörande. Det kan således initiera eller öka den virala spridningen 

av budskapet. På samma sätt beskriver Stapel (1994) att reklam som uppfattas som intressant 

har större chans att påverka målgruppen, jämfört med reklam som ”bara” är omtyckt. 

Kampanjer med budskapsfokus – det vill säga där budskapet i sig är intressant, anstötande, 

provokativt eller på annat sätt intresseväckande – har därför stor möjlighet att nå genom bruset, 

påverka mottagarna och skapa viral spridning (Dichter, 1966). Det tycks således finnas en 

balansakt i förhållandet mellan att skapa och upprätthålla organisationens anseende och 

trovärdighet kontra att utforma ett budskap som får genomslag.



 

 9 

3 Material och metod 
I det här avsnittet behandlas uppsatsens metod med koppling till den föreliggande studien. 

Samma praktiska förankring gäller även för det urval av material som presenteras nedan. 

För att förankra studiens syfte och frågeställningar diskuteras även studiens validitet och 

reliabilitet i metodavsnittet.  

3.1 Material, urval och avgränsning 
För att uppfylla studiens syfte om att undersöka dold viral PR har tre kampanjer valts som 

utgångspunkt för urvalet. Genom att, som Jan Trost beskriver, hitta ”variationer i den 

homogena gruppen” kan dold viral PR ses ur flera olika synvinklar (2005: 117-119). På så sätt 

skapas också en urvalsvariation som är eftersträvansvärd i kvalitativa studier (ibid).  

För att förmedla en aktuell bild av fenomenet har valet av kampanjer utgått från tre kriterier: 

(1) Kampanjen har en dold avsändare (2) Kampanjen har utförts under det senaste året 

(2013) och (3) Kampanjen har genererat viral spridning. Utifrån dessa kriterier finns tre 

kampanjer från 2013 som genererade spridning och debatt i såväl sociala som traditionella 

medier. Det har resulterat i ett slutgiltigt bekvämlighetsurval med utgångpunkt i de 

strategiskt valda kriterierna ovan (Trost, 2005: 120). De tre valda kampanjerna har olika 

syften och använde dolda avsändare på olika sätt, men bidrog alla till en debatt om 

vilseledande reklam, PR och marknadsföring. På så sätt har de sammanlänkats till ett 

gemensamt fenomen. Här listas de valda kampanjerna, som finns mer utförligt beskrivna i 

bilaga 1.  

• Miss Skinny från den ideella organisationen Frisk & Fri och kommunikationsbyrån Shout. 
• Marabou Black från livsmedelsvarumärket Marabou och kommunikationsbyrån Forsman & 

Bodenfors. 
• Dill från matvarukedjan Lidl och kommunikationsbyrån Ingo.  

3.2 Metod 
Metoden som valts för att uppfylla studiens syfte är en kvalitativ fallstudie som genomförts 

med semi-strukturerade telefonintervjuer. Metodens förfarande och koppling till studien 

beskrivs utförligare i nedanstående avsnitt.  
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3.2.1 Ansats   
Studiens inledande arbete har haft en deduktiv ansats genom att teorin utgjort grunden för 

såväl urval som intervjufrågor. Sedan har det empiriska materialet utgjort grunden för 

analysen, vilket kan leda till slutsatser med nya hypoteser och teorier i en induktiv ansats 

(Dalen, 2008: 50). Denna växelverkan utgör en så kallad abduktiv ansats (Dalen, 2008: 121) 

vilken ligger till grund för studien som helhet.   

3.2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt där materialet tolkas genom att skapa en 

förståelse för empirin. Det har inneburit att praktikernas utsagor tolkats i förhållande till 

teorier om PR och viral spridning. Tillvägagångssättet har skapat insikt i hur 

intervjuobjektens uppfattning stämmer överens med forskningens rekommendationer, och 

vad som ligger till grund för respondenternas ställningstaganden. Förståelsen för empirin 

skapar i sin tur förståelse för teorin i en växelverkan där förståelsen hela tiden ökar i en 

hermeneutisk cirkel (Kvale, 1997: 49-52). Detta till skillnad mot exempelvis ett positivistiskt 

synsätt där fokus ligger på att framhålla en sanning och kvantifierbar analys (Kvale, 1997: 

18).  

3.2.3 Kvalitativa intervjuer 
För att uppnå studiens syfte om att undersöka det strategiska arbetet bakom kampanjer som 

använder dold PR, har en kvalitativ metod tillämpats. Det är en passande metod när den 

mänskliga inställningen till olika fenomen ska undersökas (Ekström & Larsson, 2000: 51), 

och har därmed bidragit till empiri som kan svara på studiens syfte och frågeställningar. För 

denna studie är det centralt att gå djupare i materialet för att hitta orsaker, valmetoder och 

mekanismer som står bakom kampanjerna (Trost, 2005: 9). Därför utgörs studien av en 

fallstudie genom intervjuer. 

För att respondenterna ska kunna beskriva sina uppfattningar och resonemang utförligt har 

semistrukturerade intervjuer använts (Dalen, 2008: 31). Utifrån detta val har en 

intervjuguide konstruerats för att samtidigt ge struktur i intervjuerna och säkerställa 

studiens validitet (Lantz, 2013: 47).  

3.3 Datainsamling  
Primärdata för studien utgörs av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har sedan analyserats i 

förhållande till teorierna som presenteras i kapitel 2 och som därmed utgör studiens 

sekundärdata.  
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3.3.1 Empiriskt urval 
För att undersöka den strategiska processen och motiven bakom viral spridning består 

studiens empiriska material av elitintervjuer med personer som varit involverade i att skapa 

kampanjerna som beskrivs i bilaga 1. Intervjupersonerna kommer både från 

kommunikationsbyråerna som utvecklat kampanjerna och organisationerna som är 

kampanjernas avsändare.  

Praktiker med en strategisk roll, såsom planner eller projektledare, kontaktades i första hand 

och art director eller copywriter i andra hand. Alla som kontaktades informerades om att 

syftet med studien var att undersöka det strategiska kommunikationsarbetet i kampanjen, 

och ombads rekommendera en passande kollega om de själva inte hade den kunskapen. Fyra 

av de sex personer som kontaktades kunde delta i studien, och övriga två hänvisade till andra 

personer vilket skapade ett snöbollsurval (Trost, 2005: 119). 

För varje kampanj intervjuades en representant från avsändarorganisationen och en från 

kommunikationsbyrån. Det innebär att varje kampanj representeras av två respondenter 

som bidragit med olika perspektiv. Därmed består det empiriska materialet av totalt sex 

stycken elitintervjuer. Det är en intervjumängd som givit tid både till det viktiga förarbetet 

med att utveckla en intervjuguide och även till det efterföljande arbetet med att transkribera 

och analysera empirin (Kvale, 1997: 98). En förteckning över intervjupersonerna finns i 

bilaga 2.  

3.3.2 Primärdata  
Studiens primärdata samlades in via enskilda telefonintervjuer där respondenterna i största 

möjliga mån fick välja datum, tidpunkt och plats för intervjun. Det kan enligt Trost göra att 

den intervjuade känner sig mer avslappnad i intervjusituationen (2005: 44-45). Varje 

intervju inleddes med en presentation av studien, utifrån intervjuguiden (se bilaga 3). 

Dessutom tillfrågades alla intervjuade om de godkände att intervjun spelades in.  

Intervjuguiden innehåller, förutom en introduktion till studien och syftet med intervjun, 16 

frågor. Frågorna har sin grund i de teorier som presenterats i kapitel 2 och är uppdelade i 

följande kategorier:  

• Allmänna frågor, med syfte att göra respondenten bekväm i intervjusituationen och skapa 
bakgrundsförståelse hos intervjuaren (Lantz, 2013: 72-73).  

• Insikter & kampanjplanering, som ett första tema i intervjuguiden. Kopplat till teorier om PR 
och utformningen av PR-aktiviteter.  

• Budskapsutformning, som det andra temat, vilket förankrades i teorier om utformning av 
budskap samt viral spridning i sociala medier.  
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• Temat Reaktioner & förtroende förankrades i teorier om förtroende och anseende, samt om 
planering av PR-kampanjer.  

• Avslutande frågor hade till syfte att bredda perspektivet och möjliggöra en friare diskussion 
kring de ämnen som behandlats, för att på så sätt fylla i sådant som eventuellt missats 
tidigare i intervjun. 

Utifrån respondenternas svar ställdes också frågor för att problematisera kampanjerna 

utifrån den kritik som förekommit, men framför allt utifrån det teoretiska perspektivet och 

dess ifrågasättande syn på liknande kommunikationsaktiviteter. Dessa frågor är inte 

formulerade i intervjuguiden utan anpassades utifrån respektive respondents svar och 

beskrivningar.  

Alla frågor i intervjuguiden förutom fråga 14 och 15 var desamma för både 

kommunikationsbyråer och organisationer, för att få två perspektiv på samma företeelser. 

Intervjuerna genomfördes inom loppet av två veckor och varade mellan 29 och 40 minuter 

(se bilaga 2).  

3.4 Metodkritik 
I det här avsnittet diskuteras studiens genomförande med hänseende till urval och metod för 

att bevisa studiens tillförlitlighet och korrekthet. Vidare diskuteras reliabilitet och validitet i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

3.4.1 Metoddiskussion 
För att stärka denna fallstudie med intervjuer som metod har en noggrann dokumentation 

av såväl urvalsprocess som metodförfarande gjorts, vilket bland annat rekommenderas av 

Ekström & Larsson (2000: 74). De anger vidare att studiens kvalitet kan stärkas genom att 

kombinera intervjumetoden med ytterligare metoder (ibid). Det har dock inte varit möjligt 

för denna studie på grund av tids- och resursbrist.  

Intervjuerna som genomförts har till viss del innehållit frågor av retrospektiv karaktär, då de 

handlar om resonemang och händelser från år 2013, cirka 6-12 månader tillbaka i tiden 

räknat från studiens genomförande. Det medför risken att uppfattningen om vad som skedde 

kan ha förändrats i efterhand, vilket också Trost påpekar är nackdelen med denna typ av 

frågor (2005: 80). Studien visar därmed på hur respondenterna i efterhand uppfattat ett 

fenomen, i ett skede då de själva sannolikt hunnit reflektera över det, samt tagit in och 

bemött olika typer av respons på kampanjerna. För att stärka tillförlitligheten skulle 

ytterligare forskningsmetoder – exempelvis kvalitativa analyser av kampanjerna – kunnat 
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användas. På så sätt hade studien fått ett större underlag och ett bredare perspektiv på dold 

PR. 

Det finns också en risk att respondenterna i sina svar påverkats av sociala normer, 

exempelvis den kritik som förekommit mot kampanjmetoden. Det innebär vad Ekström & 

Larsson beskriver som normsvar (2000: 99). För att minimera riskerna för dessa företeelser 

har frågor om hur kampanjerna planerades kompletterats med frågor om hur de följts upp, 

samt mer allmänna frågor om dold PR och organisationens syn på fenomenet. Ytterligare 

sätt att minska osäkerheten har varit att intervjua personer från såväl 

kommunikationsbyråer som organisationerna som står bakom kampanjerna. Det har gjort 

att uppfattningar om hur kampanjerna planerats har kunnat jämföras och verifieras. 

Samtidigt går det inte att komma ifrån möjligheten att respondenterna tidigare besvarat 

liknande, eller andra frågor om kampanjerna och att svaren därmed påverkats av detta och 

inte blivit så spontana som är önskvärt inom den kvalitativa forskningen (Ekström & 

Larsson, 2000: 99). Det kan ha bidragit till att respondenterna i stor utsträckning beskriver 

kampanjerna som framgångsrika, och analyser av exempelvis interaktion i sociala medier 

skulle här ha kunnat hjälpa till att ge studien mer information för att på så sätt kunna få en 

indikation på hur målgrupperna uppfattat kampanjerna.   

3.4.2 Reliabilitet och validitet  
Eftersom studien är kvalitativ och utgår från specifika fall och intervjuer med ett fåtal 

personer är reliabiliteten, det vill säga studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet, mindre 

central (Trost, 2005: 111-113). Fallen i studien är inte generaliserbara utan presenterar en av 

många möjliga synvinklar på fenomenet dold viral PR. För att säkerställa det empiriska 

materialets tillförlitlighet har det istället varit av vikt att i analysen söka efter den 

underliggande meningen av utsagorna, för att på så sätt kunna svara på studiens 

frågeställningar. Vidare har intervjuarens förkunskaper och intervjuteknik utvecklats under 

varje intervju, vilket bland annat kan har inneburit mer insatta följdfrågor i de senare 

intervjuerna. Det har hjälpt till att uppnå det hermeneutiska förhållningssättet och bidragit 

till större förståelse för det som studerats (Kvale, 1997: 95-97).  

Det har varit viktigt för studiens validitet, det vill säga att undersökningen som görs kan 

besvara syfte och frågeställningar, att inte låta eventuell kritik mot kampanjerna påverka 

intervjuerna. Vikten av att intervjuarens åsikter inte ska ha någon betydelse i intervjun 

betonas också av Trost (2005: 111-114) och intervjuguiden varit ett stöd för att säkerställa 

validitet i intervjusituationerna.  
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Dessutom har studiens tillämpning av snöbollsurval gjort att den mest relevanta kunskapen 

kommer fram i empirin (Trost, 2005: 119), och på så sätt säkrat att studiens syfte och 

frågeställningar kan besvaras. Undantaget var kommunikationschefen på Lidl, som inte var 

tillgänglig för intervju under den aktuella tidsperioden. Insikterna i de strategiska besluten 

var dock inte lika stora hos den person som istället intervjuades. Tack vare att två personer 

från varje kampanj intervjuades kunde ändå reliabiliteten upprätthållas och en samlad bild 

av kampanjen skapas. 
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4 Resultat och analys 
Här beskrivs det empiriska materialet med stöd av citat från respondenterna. Empirin 

analyseras parallellt med de teorier som presenterats i kapitel 2, för att se hur utsagorna 

bryter eller stämmer överens med teorins rekommendationer. Analysen har delats upp efter 

de frågeställningar som formulerats i kapitel 1 och teman har sedan identifierats med 

utgångspunkt i frågeställningarna och det empiriska materialet.  

4.1 Hur beskriver praktikerna det strategiska arbetet med 
att skapa viral spridning genom dold PR? 

Gemensamt för respondenterna har varit önskan att genom kampanjerna nå en bred 

målgrupp med sitt budskap. Exempelvis beskriver praktikerna bakom Marabous kampanj 

att de ville nå ”hela svenska folket” och alla tre kampanjer syftar till att öka kännedomen om 

organisation eller varumärke. För Lidl innebär det att öka medvetandet om att deras mat 

håller hög kvalitet, för Frisk & Fri att de finns och vad de gör och för Marabou att 

chokladkakan Marabou Black återlanserats. Alla praktiker beskriver vidare en tydlig strategi 

för hur de vill att respektive målgrupp ska reagera och agera, vilket innebär att kampanjerna 

tycks tillämpa det Grunig beskriver som asymmetrisk kommunikation (avsnitt 2.1).  

4.1.1 Budskap på ny arena 
Respondenterna beskriver en vilja att bevisa något i verkligheten genom sina kampanjer. 

Gemensamt för de tre kampanjerna är därför att de skapat PR genom att byta arena. Dill 

genom att placera sig i restaurangbranschen, Miss Skinny i modebranschen och Marabou i 

musikbranschen.  

”Vi kände att vi behövde ta oss in på en marknad, eller en arena, som har väldigt kvalitativ mat. 
För att bevisa kvaliteten behövde vi göra det bättre än de andra på den här arenan. Vi frågade 
oss själva: Vad är den finaste maten? Det är på de finaste restaurangerna i stan och då måste vi 
ha en fin restaurang och berätta att vi faktiskt lyckades skapa det enbart med Lidls varor.”– Ingo.  

Något som betonas av respondenterna, i enlighet med citatet ovan, är vikten av att vara extrem 

på den nya arenan. Budskapen beskrivs av praktikerna som spetsiga, provocerande, 

uppseendeväckande, extraordinära och oväntade – utan att vara orimliga. Ett extremt budskap 

skapas enligt respondenterna genom att överträffa arenan, exempelvis Dills budskap om att göra 

fin mat till ett lågt pris. På samma sätt menar Dahl att extrema budskap bidrar till att öka 

mottagarnas engagemang i kampanjen (avsnitt 2.3.3). Det kan i sin tur förklara praktikernas val 

av budskap i förhållande till viljan att skapa viral spridning, eftersom ökat engagemang kan 
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bidra till en ökad viral spridning (ibid). Samtidigt visar Grunigs och L’Étangs PR-teorier på att 

denna typ av budskap kan riskera organisationens trovärdighet gentemot kunder då de inte 

visar på öppenhet och ärlighet från organisationen (avsnitt 2.2).  

4.1.2 Primär och sekundär målgrupp 
Strategin kring kampanjernas målgrupper beskrivs utgå från en primär målgrupp med 

förmedlare, eller opinionsbildare enligt tvåstegshypotesens definition (avsnitt 2.3.2), såsom 

människor med många följare i sociala medier. Dessa personer har därmed potential till 

inflytande inom sina ämnen, i sina nätverk och förväntas sedan sprida informationen vidare 

till sina följare.  

”Vi skickade jeansen och inbjudningarna till journalister som vi kände hade känselspröten ute, 
som på något sätt egentligen tyckte som vi kan man säga. Som skulle reagera mot en sådan här 
butik.” – Shout. 

Exempelvis beskriver citatet ovan hur praktikerna bakom Miss Skinny valt vilka de skickat 

pressinbjudningar till med en önskan om att dessa skulle reagera mot nätbutiken som 

presenterades, och skriva om det i sociala medier. Det tycks således ha varit en utgångspunkt 

för budskapets utformning att i enlighet med Dahls teorier väcka uppmärksamhet för att på 

så sätt skapa spridning enligt tvåstegshypotesen. 

”Egentligen hade kampanjen en primär målgrupp i form av bloggare, tyckare, journalister och så 
vidare. Det var de som vi ville skulle sköta spridningen åt oss. Så i första steget var det alla som 
tycker och skriver och gör det offentligt. Och i andra steget var det hela svenska folket.” 
 – Forsman & Bodenfors.  

Den sekundära målgruppen har därmed utgjorts av en större allmänhet som praktikerna 

velat nå. Teorierna beskriver hur användning av förmedlarmålgrupper blir billigare för 

organisationerna, förbättrar budskapets trovärdighet och ökar chansen att budskapet tas 

emot av huvudmålgruppen, jämfört med traditionell reklam (avsnitt 2.3.3). Så långt följer 

respondenterna därmed teoretikernas perspektiv.  

Socialiseringen mellan primär och sekundär målgrupp skapar relationer, och L’Étang 

beskriver hur det ökar trovärdighet och därmed motiverar spridning av budskap mellan 

parterna (avsnitt 2.2.1). Enligt Colliander blir denna effekt också starkare i sociala medier, 

vilket kan förklara varför de valts som kanal. På så sätt kan förmedlarmålgruppernas följare 

lättare ta till sig och sprida vidare budskap (avsnitt 2.3.3). Är budskapet tillräckligt 

uppseendeväckande och/eller provokativt kan därmed diskussion och debatt skapas (avsnitt 

2.3.3). Här nyttjar organisationerna till viss del den symmetriska kommunikationen mellan 

de två målgrupperna, istället för mellan organisation och målgrupp. Samtidigt bygger 
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Grunigs definition av symmetrisk kommunikation på öppenhet och ömsesidigt 

relationsskapande (avsnitt 2.2) vilket inte tycks uppfyllas genom det dolda budskapet.   

4.1.3 Avslöjandet skapar spridning 
Det empiriska materialet visar att praktikerna utgått från en medveten dramaturgi i 

kampanjerna, där de använt PR-aktiviteter för att få ut sitt budskap till målgrupperna. 

Budskapet i kampanjerna har först sänts till utvalda förmedlarmålgrupper genom bland 

annat pressmeddelanden. Strategin har enligt respondenternas utsagor förutsatt att jakten 

på nyheter, och viljan att vara först med dem, minskar mottagarnas granskning, precis som 

relationsskapandet kan göra (se avsnittet ovan). Det har enligt respondenterna varit 

utgångspunkten för att kunna skapa budskap som genererat spridning. Efter en viss tid, som 

för Miss Skinny och Marabou Black blev kortare än planerat, avslöjas sedan avsändaren och 

det egentliga budskapet. Respondenterna vittnar alla om att avslöjandet gav kampanjerna en 

viral skjuts som blev större än vad någon av organisationerna och kommunikationsbyråerna 

förväntat sig. Det kan möjligtvis förklaras av användningen av extrema budskap i 

kombination med att skapa förtroende genom tvåstegshypotesen (avsnitt 2.3).  

”Vi skapade en fejkad nätbutik som vi döpte till Miss Skinny/…/ Fyra dagar senare avslöjade vi att 
det var Frisk & Fri som låg bakom, det var egentligen då det stora massmediala genomslaget 
kom” – Shout. 

Empirin visar också på att avslöjandet skapade två typer av debatter: (1) En debatt om att 

dölja avsändaren och (2) en debatt om sakfrågan – exempelvis ätstörningar och ideal (för 

Miss Skinny) eller kvalitet på lågprismat (för Dill). Dessa debatter har i sin tur utgjort 

innehåll i andra medier och skapar underlag för socialisering. Därigenom har den virala 

spridningen blivit nyheter i traditionella medier såsom SVT:s Aktuellt, och kampanjerna har 

nått en målgrupp som eventuellt inte sett diskussionerna i sociala medier. Spridningen sker 

därmed på samma sätt som två-stegshypotesen beskriver (avsnitt 2.3.2) och med hjälp av 

avslöjandet tycks organisationerna därmed ha nått en större målgrupp än om avsändaren 

alltid varit dold.  

Samtidigt visar L’Étangs resonemang om organisationers anseende att stor spridning i 

sociala medier inte automatiskt innebär att ett varumärke eller en organisation framställs i 

god dager. Det innebär att socialiseringsprocessen kan ta in såväl negativa som positiva 

aspekter av kampanjerna, även i de tvåstegshypotesens spridningsfaser. På så sätt kan det 

utifrån denna studie vara svårt att veta vilket resultat spridningen egentligen haft. L’Étang 

målgruppens minskade förtroende för en organisation vars kommunikation saknar 

transparens. Colliander belyser vidare att förmedlarmålgruppens trovärdighet kan sjunka 

om tvåstegshypotesen används som utgångspunkt för dold PR (avsnitt 2.3).  
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4.1.4 Dold PR blir symmetrisk kommunikation  
I intervjun med Lidl framkom också att företaget använt sig av det växande samtalet om Lidl 

i sociala medier för att skapa nytt innehåll i egna kanaler såsom hemsida, blogg och 

Facebook-sida. Det skedde bland annat genom att föra diskussioner med kunder i sociala 

medier, såsom Facebook och Twitter. Med hjälp av omvärldsbevakning kunde sedan 

kommunikationen anpassas för att på så sätt skapa det som Grunig benämner som 

symmetrisk kommunikation. På så sätt var målgruppen närvarande i, och kunde påverka 

kommunikationsprocessen. 

”Nu när vi har sett, i och med Dill, att folk inte visste att vi hade svenskt kött har vi valt att lyfta 
svenskt kött extra mycket. När vi såg att de inte tyckte att vi är bra på ekologiskt heller, lyfte vi 
den delen av sortimentet. Så vi har lyssnat mycket på människor runtomkring oss.” – Lidl. 

På så sätt har Lidl kombinerat asymmetrisk kommunikation i form av PR-aktiviteter för att 

skapa publicitet kring restaurangen, med symmetrisk kommunikation i form av dialog med 

sina kunder, och andra intressenter. Den symmetriska kommunikationen har sedan blivit en 

utgångspunkt för nya kommunikationsaktiviteter. Trots att tillämpningen av asymmetrisk 

kommunikation, där avsändaren döljs, går emot såväl Grunigs som L’Étangs normer om hur 

förtroende och goda relationer skapas, tycks Dill applicera mixed motives model. Ur den 

synvinkeln skulle kampanjerna därmed kunna sägas uppnå vad Grunig beskriver som 

excellent kommunikation (avsnitt 2.1).  

”Det har varit en enormt bra effekt för Frisk & Fri. Inte bara uppmärksamhetsmässigt – de har 
vuxit som organisation, fler volontärer söker till dem, fler privatpersoner har givit bidrag till dem. 
De har precis fått nya samarbeten med företagssponsorer och upplever att de har en helt annan 
roll i debatten idag.” – Shout.  

Debatten som uppstått efter Miss Skinny tycks enligt empirin ha gjort fler medvetna om 

organisationen, vilket gjort att de skapat en kontakt och därmed möjliggjort ömsesidig 

kommunikation mellan organisation och målgrupp. Utifrån det som beskrivs i citatet ovan 

visar även Frisk & Fris praktiker på att ha skapat symmetrisk kommunikation (avsnitt 2.1).  

Med Marabou Black finns också en skillnad gentemot ovanstående resonemang då den 

kampanjen fokuserade på en specifik produkt. Forsman & Bodenfors beskriver den som en 

reklamkupp och inte en PR-kupp, med förklaringen att kampanjen skulle driva försäljning 

av chokladkakan. Detta till skillnad från Miss Skinny och Dill som skulle förstärka respektive 

förändra uppfattningen av organisationerna, vilket överensstämmer mer med definitionen 

av PR (avsnitt 2.2).  
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De uppseendeväckande budskapen som enligt den ovan beskrivna dramaturgin ska få 

mottagarna att sprida budskapet vidare skapar i kombination med de dolda avsändarna en 

motsättning mot den normativa symmetriska kommunikationen. Den förespråkar att 

relationer skapas genom ömsesidigt utbyte medan kampanjernas budskap tycks vara 

utformade för att skapa en stark reaktion hos målgruppen. Det stämmer också överens med 

Heaths antagande om att organisationer inte tycks använda sociala mediers 

relationsskapande potential (avsnitt 2.3.1). Analysen visar samtidigt att det primära målet 

för kampanjerna inte varit att skapa relationer med målgruppen, vilket skulle kunna förklara 

varför kampanjerna i sig utgår från asymmetrisk kommunikation.  

Som svar på studiens första frågeställning beskriver praktikerna hur de arbetat strategiskt 

med utformning av budskap såväl som kanalval för att generera så stor spridning som 

möjligt. De beskriver hur de i planeringsstadiet utformade uppseendeväckande budskap 

utifrån de arenor de skulle figurera på. Budskapen skulle i sin tur få en förmedlarmålgrupp 

att reagera och vilja sprida vidare i sina kanaler. På så sätt kunde kampanjerna nå en ännu 

större målgrupp. Avslöjandet av den egentliga avsändaren blev en chans för 

organisationerna att skapa ännu större spridning, i flera typer av kanaler, och nå ut med sitt 

egentliga budskap.  

4.2 Hur motiverar praktikerna användningen av dold viral 
PR i efterhand? 

Budskap med dolda avsändare kritiseras av vissa teoretiker eftersom denna metod anses 

minska konsumenternas förtroende för varumärket genom att ge konsumenterna en känsla 

av att ha blivit lurade när avsändaren avslöjas (avsnitt 2.3.3). Alla respondenter beskriver att 

arbetet inför respektive kampanj inkluderade resonemang kring hur budskapet skulle tas 

emot, och möjligheten att vissa mottagare skulle känna sig lurade. Alla valde trots detta att 

inledningsvis dölja avsändarna i sina kampanjer. Intervjupersonerna ser däremot inte 

dilemmat med trovärdigheten som ett avgörande problem och analysen av empirin har sökt 

svar på varför.  

5.2.1 Diskussioner om trovärdighet 
Respondenterna beskriver hur de innan kampanjernas lansering anade att metoden kunde 

ifrågasättas. De vittnar alla om diskussioner, både internt och mellan organisation och 

kommunikationsbyrå, om för- och nackdelar inför kampanjlanseringen.  

”Alltså, det är ju stora möjligheter i det [en dold avsändare], samtidigt så det är klart att vi också 
resonerade kring moraliska aspekter. Man får vara försiktig med vad man fyller budskapet med. 
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Man kan inte förleda folk i vilka ämnen som helst utan vi kände ändå att detta var ett tillräckligt 
oskyldigt och roligt bus som inte skadar någon egentligen.” – Forsman & Bodenfors 

När respondenterna förklarar varför de ändå valt att genomföra kampanjerna understryker 

de att de inte gjort någon skada, att de upplever sig ha underhållit sin målgrupp och/eller att 

de har förmedlat ett viktigt budskap på ett effektivt sätt. De motiverar användandet av dold 

PR med att de utgick från ett ofarligt ämne, eller som i citatet nedan – att det var ett sätt att 

nå ut i en viktig fråga.  

”Vi har diskuterat den här kampanjen under en längre tid tillsammans med vår reklambyrå, vår 
styrelse och även tillsammans med forskare inom ätstörningsområdet: Vad är riskerna med att 
göra det här? Sårar vi, kan personer bli sjukare av kampanjen? Dessa frågor har varit en del av 
många frågor som vi inblandade har diskuterat länge och väl. Vi vill ju skapa uppmärksamhet på 
ett bra sätt och inte såra personer längs vägen, men även bryta igenom bruset för folk är så 
mättade med de budskap vi ser varje dag. Man blir så avtrubbad att man inte reagerar längre.”  
– Frisk & Fri. 

Det tyder på medvetenhet om problematik kring kampanjmetoden, samtidigt som den enligt 

respondenterna kan användas tack vare de specifika ämnen eller områden de valt för budskapet. 

Respondenterna anger samtidigt att en del av responsen på kampanjerna kommit från 

användare som känt sig lurade. Intervjuerna visar också på uppfattningen att organisationerna 

nått ut med sina respektive budskap till en bred målgrupp och genom det uppnått sina 

kommunikativa mål, så långt de kunnat utvärdera dem fram till tidpunkten för intervjuerna. 

Utifrån ett PR-perspektiv kan det däremot ses som problematiskt att en kampanj utgår från att 

skapa spridning snarare än relationer. Ett sådant tillvägagångssätt stämmer snarare överens 

med den mer kritiserade definitionen av PR som Larsson nämner (avsnitt 2.2), och som inte 

utgår från ömsesidigt relationsskapande aktiviteter utan fokuserar på påverkan och räckvidd. Ur 

det perspektivet kan kampanjmetodiken snarare ses som en förlängning från påverkan på 

redaktioner till påverkan direkt på målgruppen. Det är sedan målgruppens reaktioner som 

genererat det redaktionella materialet om kampanjerna, vilket tidigare beskrivits i avsnitt 5.1.2.  

Kampanjernas brist på transparens, vilket enligt bland andra Walter kan minska 

mottagarnas förtroende för organisationen (avsnitt 2.3.3) är dock inget respondenterna 

problematiserar vidare. Empirin visar istället att syftet med kampanjerna inte främst varit 

att skapa förtroende eller trovärdighet, utan att skapa spridning och uppmärksamhet. Det 

kan därmed förklara varför praktikerna inte lyfter detta som ett större problem. Det 

huvudsakliga syftet att skapa spridning och nå en stor målgrupp (se avsnitt 5.1), menar alla 

respondenter att de lyckats med. Genomslagskraften i kampanjmetoden tycks därmed ha 

prioriterats framför att skapa relationer med målgruppen i enlighet med den symmetriska 

och normativa definitionen av PR (avsnitt 2.1).  
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4.2.2 Arenan legitimerar retoriken 
Respondenterna legitimerar vidare budskapens provocerande karaktär med att det anpassas till 

arenans förhållanden. Exempelvis beskriver respondenterna hur kampanjen Miss Skinny 

utformat sin retorik i form av text och bild utifrån modebranschens kommunikation, vilket 

förklaras i citatet nedan:   

”Vi grundade budskapet på insikten att det redan nu hade gått för långt, att modebranschens 
retorik och bilder hela tiden stegras upp/…/ Vi ville illustrera var vi är på väg genom att hoppa 
fram en liten bit i tiden och göra budskapet spetsigare/…/ Det handlade om att göra det 
tillräckligt spetsigt för att folk skulle reagera på det, men inte så spetsigt att ingen skulle tro på 
det.” – Shout.  

Det är också bytet av arena som enligt respondenterna gjort att kampanjerna inledningsvis 

använt sig dold PR, för att göra vistelsen på arenan trovärdig och inte låta fördomar påverka 

mottagarnas uppfattning av budskapet. Exempelvis innebar det enligt intervjun med Ingo att 

Lidl inte berättade att det var deras mat som serverades på Dill, eftersom det är relativt ovanligt 

i restaurangsammanhang att berätta var maten köpts in. Gemensamt för alla respondenter är 

också att de inte tror att mottagandet hade blivit detsamma om de stått som synliga avsändare 

från början.  

”Vi tror inte att folk hade kommit om vi sagt att det var Lidl från början, för då har man som sagt 
förutfattade meningar som gör att man inte ens går in i butiken.” – Ingo  

Uppfattningen tycks bero på att målgrupperna upplevs ha fördomar om varumärket 

och/eller ett reklamundvikande beteende, vilket också teorin belyser (avsnitt 2.3.1). Därmed 

förväntas målgruppen inte anamma budskapet på samma sätt om avsändaren är synlig. Den 

dolda avsändaren tycks således inte vara en utgångspunkt i kampanjplaneringen utan 

motiveras som en följd av viljan att bevisa sin verksamhet i ett nytt sammanhang.  

”Vår retorik byggde på att avsändaren var dold en kort stund, det var egentligen en dramaturgi. 
Vi hade aldrig för avsikt att inte berätta vem avsändaren var – allting byggde upp till det, annars 
hade Frisk & Fri inte fått ut någonting av det/…/Vi kände någonstans att vi hade rätten på vår 
sida, att ändamålet helgar medlen. Vi avslöjade en stor bluff med ett litet lur där vi inte berättar 
allt på en gång.” – Shout. 

Respondenterna motiverar vidare kampanjmetodiken med att planen alltid var att avslöja 

avsändaren, men att den behövde vara dold från början för att få målgruppens uppmärksamhet. 

Praktikerna bakom Dill berättar exempelvis att de haft ledtrådar – såsom namnet på 

restaurangen (Dill är en omkastning av bokstäverna i Lidl) – för att ge gästerna möjlighet att 

själva ”lösa ekvationen”. Teorierna som presenteras i avsnitt 2.3.3 visar dock ingen skillnad 
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gällande sådana intentioner från avsändarorganisationen, eftersom mottagaren redan uppfattat 

det dolda budskapet. På så sätt har risken till sänkt förtroende redan introducerats.  

4.2.3 Fördel med trovärdighet innan kampanjen  
Ytterligare en aspekt som intervjupersonerna lyfter fram är organisationernas trovärdighet 

innan kampanjens lansering. Det beskrivs som en hjälp att upprätthålla trovärdigheten 

under kampanjen. För Miss Skinny innebar det exempelvis en diskussion om vilka signaler 

det inledande kampanjmaterialet kan förmedla om kroppsideal, inför valet om kampanjen 

skulle genomföras eller inte. De lyfter fram att de hade forskare och experter på sin sida 

vilket de menar minskade oron för hur kampanjen skulle tas emot.  

”Vi kände egentligen aldrig att trovärdigheten var ett problem. Frisk & Fri har byggt upp den här 
trovärdigheten i 30 år och samtliga forskare på ätstörningar i Sverige är kopplade till Frisk & Fri, 
eller arbetar tätt med organisationen. Vi hade stämt av många delar med dem också/…/Däremot 
kan jag säga att en stor anledning till att vi kunde göra det här greppet var att det var just Frisk & 
Fri som var avsändaren, att det var en ideell organisation med syftet att vilja hjälpa så många 
människor som möjligt från en fruktansvärd sjukdom. Det är inget retoriskt grepp vi kanske skulle 
använt på någon annan kund.” – Shout.  

Att organisationen är ideell och funnits länge lyfts också fram som aspekter som ger 

trovärdighet. Resonemanget går att koppla till teorin, där L’Étang beskriver hur generella 

uppfattningar om en organisation också påverkar hur specifika händelser uppfattas (avsnitt 

2.2.1). Det innebär att om organisationen förmedlat trovärdighet i ett tidigare skede kan det 

påverka mottagarnas uppfattning av kampanjen och därmed organisationens anseende. På 

så sätt finns det en möjlighet att kampanjen tas emot på ett bättre sätt tack vare 

organisationens bakgrund. På samma sätt beskrivs Marabou i intervjuerna som ett folkkärt 

varumärke, vilket eventuellt gör att potentiella negativa skildringar inte lämnar lika djupa 

spår som det kunde ha gjort om varumärket från början haft negativa eller neutrala 

konnotationer.  

”Alla befintliga kunder njöt stort av det här eventet och de kände sig smartare än någonsin. De 
kände att de hade fattat grejen med Lidl medan alla matsnobbar inte gjort det.” – Ingo.  

Utifrån intervjuerna går det också att urskilja en uppfattning att kampanjerna i sig tycks ha 

stärkt relationerna med befintliga målgrupper, vilket inte går i linje med Grunigs och 

L’Étangs teorier om PR och relationsskapande (avsnitt 2.2). De menar att relationer skapas 

genom ömsesidighet och transparens medan respondenterna verkar uppleva att 

målgrupperna fått en starkare anknytning till varumärket tack vare kampanjerna med dold 

PR.  
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Kampanjerna har alltså valt att försöka förändra mottagarnas uppfattning genom en stor 

händelse istället för att visa på transparens genom långsiktiga kommunikationsaktiviteter 

och symmetrisk kommunikation, vilket Grunig beskriver som norm inom fältet (avsnitt 2.1). 

Samtidigt visar intervjuerna att spridningen till och med överträffat praktikernas 

förväntningar. Även om en asymmetrisk metod används, vilken enligt Grunig inte är den 

bästa för excellent kommunikation, tycks ändå stor spridning ha skapats. Med det sagt 

behöver stor spridning inte vara ett resultat av excellent kommunikation eller trovärdighet. 

Spridningen behöver i sig inte heller innebära större trovärdighet eftersom socialiseringen 

kan bidra till både positiva och negativa reaktioner för organisationen (avsnitt 2.2.1), vilket 

inte tas upp i någon större utsträckning under intervjuerna.  

Praktikerna motiverar således metoden dold PR med att den uppfyllt de syften som 

respektive kampanj haft, att det dolda budskapet inte är kampanjernas huvudsyfte, utan 

hjälpt dem att komma runt reklamundvikande och fördomar, samt att de kunnat förmedla 

viktiga poänger och/eller underhålla sina målgrupper tack vare dold PR. Det faktum att 

trovärdighet och relationsskapande inte var centralt i kampanjerna och 

kampanjplaneringen, tyder på att målet inte var att skapa relationer genom PR, utan snarare 

driva försäljning. Det skulle ytterligare kunna belägga Heaths tes om att sociala medier i 

större utsträckning används för marknadsföring än för PR (avsnitt 2.3.1).  

4.3 Vilka möjligheter och utmaningar ser praktikerna med 
dold PR, efter kampanjernas genomförande? 

Det empiriska materialet lyfter såväl fördelar som utmaningar med att använda dold PR och 

respondenterna lyfter till viss del aspekter som också teoretiker tar upp. Nedan beskrivs de 

möjligheter och utmaningar som var mest framträdande i empirin, i förhållande till om den 

bekräftar eller går emot teorin.  

4.3.1 Relationen till målgrupper 
Eftersom relationer är en viktig faktor för hur varumärken, budskap och organisationer 

upplevs (avsnitt 2.21) blir de också en relevant aspekt i denna studie. En möjlighet som lyfts 

fram med dold PR både i teorin och i empirin är möjligheten att, tack vare relationsskapande 

kanaler, nå målgruppen när de är mer benägna att ta emot ett budskap jämfört med 

traditionella marknadsföringskanaler (avsnitt 2.3.3). Det har också beskrivits ovan i avsnitt 

5.1, i samband med användandet av primära och sekundära målgrupper. Att använda dold 

PR kan i förhållande till detta även innebära en risk som vissa respondenter nämner i 

intervjuerna – nämligen att förmedlarmålgrupperna känner sig lurade. Collianders 

forskningsresultat visar dock på att organisationer som använder dold PR trots allt inte 
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behöver riskera en stor förtroendeförlust på grund av att budskapets avsändare är dold. De 

som främst tappar förtroende från sina målgrupper och intressenter är istället förmedlarna 

av de dolda budskapen (avsnitt 2.2.1). 

Frisk & Fri beskriver att de upplevde på en viss förtroendeförlust precis efter avslöjandet. 

Det skedde exempelvis då intressenter hörde av sig till Frisk & Fri och kritiserade 

kampanjen, för att sedan återkomma i ett senare skede och förklara att de förstod varför 

kampanjen skapats och tyckte att kampanjen och dess resultat var bra, trots allt.  

”Jag tror att de som blev mest förbannande var nog de som blev väldigt lurade och att de blev 
upprörda för att de gått på det. För jag har fått ganska manga reaktioner, både positiva och 
negativa. En del av de som reagerade negativt var först förbannade, men sen så har de faktiskt 
hört av sig om det efteråt och sagt: ’jag var så förbannad och upprörd efter det här och hur 
kunde ni göra så och jag har gillat er organisation’, men sen när de har landat i det här så säger 
de att det var fruktansvärt bra gjort, men väckte så mycket känslor.” – Frisk & Fri. 

Så även om kampanjerna kan tyckas utnyttja och lura förmedlarmålgrupper, kommer det 

fram i intervjuerna att de inte heller är den centrala målgruppen för organisationerna. Det 

innebär möjligheten att ett minskat förtroende hos förmedlare inte drabbar varumärket i sig, 

utan tjänar sitt syfte att ge varumärket utrymme och uppmärksamhet hos sin egentliga 

målgrupp. Däremot skulle det kunna riskera att drabba relationen mellan förmedlare och 

organisation.  

I studiens teoridel beskrivs hur PR har större potential att påverka målgruppen i sociala 

medier jämfört med traditionella. Det medför också risken att kommunikation i sociala 

medier kan påverka organisationen negativt i större utsträckning än i traditionella kanaler 

(avsnitt 2.2.1). Att använda sociala medier som kanal kan därmed tänkas innebära en större 

risk trovärdighetsmässigt, inte minst om budskapet är kontroversiellt. Det skulle kunna 

innebära att organisationerna i förhållande till detta kan hjälpas av att de själva inte är 

avsändare i sociala medier. Därmed riskerar de möjligtvis inte samma förtroendeförlust, 

utan kan istället använda det redan befintliga förtroendet mellan den primära och sekundära 

målgruppen. Ett sådant synsätt skulle kunna bekräfta respondenternas uppfattning att dold 

PR kan hjälpa en organisation att nå sin målgrupp, även om det inte kan garantera ett 

innehåll som förmedlar organisationen på ett önskvärt sätt.  

4.3.2 Risken att avslöjas för tidigt 
Empirin visar också på en oro från respondenterna att avsändaren skulle avslöjas innan 

kampanjen fått spridning. Respondenterna beskriver att det förekom försök från 

privatpersoner att ta reda på vad som egentligen ligger bakom kampanjerna, vilket för Miss 
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Skinny och Marabou Black ledde till att avslöjandet av avsändaren skedde tidigare än 

planerat.  

”Vi var tvungna att avslöja oss tidigare än vad vi tänkt oss faktiskt, för att folk började hacka in på 
Forsman & Bodenfors servrar och så vidare. Det var väl någon som börjat ana att det här låter för 
bra för att vara sant.” – Marabou.  

Sannolikt beror det på att budskapet måste vara extremt, men inte orimligt, vilket enligt 

respondenterna var en svår balansgång. Att vissa i mottagargruppen ifrågasatte budskapet 

kan också förklaras av L’Étangs resonemang om anseende och trovärdighet. Enligt L’Étang 

kan en organisation inte styra hur ett budskap uppfattas, utan budskap tolkas olika beroende 

på vem som tar emot det (avsnitt 2.2.1). Det innebär att vissa uppfattat budskapet som 

orimligt och därmed grävt i om det stämmer eller inte, medan andra litat på förmedlaren, 

tagit till sig budskapet, och spridit det vidare. Respondenterna visar här på ett beroende av 

att en tillräckligt stor del av målgruppen sprider budskapet vidare innan den börjar 

ifrågasättas – för att inte förlora hemtagningen av kampanjen vid avslöjandet.  

4.3.3 Möjlighet till uppmärksamhet  
Samtidigt pekar respondenterna på att budskap dold avsändare kan ta sig in på arenor där 

målgruppen är mer mottaglig för informationen (avsnitt 2.3.3), vilket upplevs ha ökat 

räckvidd och spridning.  

”Vi blev enormt tagna på sängen, det kan jag ärligen säga och hade inte en aning om att det 
skulle bli så stort. Vi trodde i våra vildaste drömmar att det här skulle bli något som det 
bloggades eller twittrades om, det var något som vi såg framför oss. Att sedan alla de större 
medierna hoppade på tåget var inte riktigt vad vi hade förväntat oss.”  
– Forsman & Bodenfors. 

Utformningen av de extrema budskapen tycks också träffat rätt, och hittat förmedlargrupper 

som dels sökte innehåll till sina kanaler, och dels reagerade på budskapet och ansåg det 

tillräckligt spektakulärt eller intressant att sprida. Det är en slutsats som kan dras då alla 

respondenter vittnar om att den virala spridningen överträffade deras förväntningar i stor 

utsträckning. Metoden genererar således uppmärksamhet och en av respondenterna beskrev 

det som att strålkastarljuset riktades mot dem och gav dem en plattform för vidare 

kommunikation.  

”Man kan säga att det varit en enormt bra effekt för Frisk & Fri. Inte bara 
uppmärksamhetsmässigt, de har vuxit som organisation, fler volontärer söker till dem, fler 
privatpersoner har gett bidrag till dem, de har precis fått nya samarbeten med företagssponsorer 
och de upplever att de har en helt annan roll i debatten idag.” 
 – Shout.  
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I respondenternas beskrivningar av kampanjernas olika faser framkommer möjligheten att 

dold PR kan bidra till att organisationerna kunde omdefiniera sina varumärken. 

Intervjupersonernas beskrivningar tyder på att de ser det som kampanjernas förtjänst att de 

kunde få uppmärksamhet och en chans att förmedla sitt egentliga budskap till målgrupperna  

Därmed tycks det finnas en uppfattning hos respondenterna att uppmärksamheten och 

spridningen varit positiv oavsett om det som skrivits eller sagts varit positivt eller negativt 

för organisationen. Vissa respondenter förmedlar en uppfattning att debatt och diskussion 

varit en möjlighet att ta sig in i målgruppers medvetande och argumentera med 

målgrupperna, oavsett om de var positiva eller negativa till kampanjen. Utifrån att bemöta 

kritiken har organisationerna enligt empirin fått chans att skapa en ny bild av sin 

verksamhet. Kopplat till teorin kan det ses som ett sätt för organisationen att socialisera med 

den nya gruppen de nått och på så sätt bygga upp trovärdighet och därmed relationer 

(avsnitt 2.2.1). Samtidigt skulle dessa bilder av organisationerna uppfattningar av 

relationsskapande aspekter behöva kompletteras med målgruppens uppfattningar för att det 

ska gå att göra antaganden om kampanjerna fungerade relationsskapande eller inte.  

4.3.4 Risker kopplade till medieplanering 
En intervjuperson som jobbat med Marabou Black beskriver hur kampanjen planerats för att 

inte krocka med stora event i medievärlden, och därför lanserats direkt efter 

Melodifestivalen. På så sätt blir en nyhet som att Tommy Nilsson byter namn till Black 

välkommen information som aktörerna gärna skriver om i sina kanaler, när de inte har så 

mycket annat att skriva om. Medieplaneringen tycks således ha varit en viktig aspekt för 

kampanjplaneringen, men risken att något oväntat uppstår och tar fokus från den egna 

kampanjen finns alltid. Skulle något sådant hända skulle kampanjen, enligt respondenten 

kunna gå obemärkt förbi.  

”Vi satte tidpunkten för kampanjlansering till veckan efter det att Melodifestivalen var helt avslutad 
då vi antog att det inte fanns något speciellt som hände. Och vi hade tur, det var inte så mycket 
som hände just denna måndag förutom då själva kampanjen. Det blev precis så lyckat som vi 
hade hoppats på. Det fanns inget speciellt att skriva om och då snappade folk upp denna nyhet 
som ju lät rätt konstig. Det är ju just det extraordinära som folk vill twittra om och kommentera. Så 
vi hade lite tur att det inte var något annat stort som hände i början av denna vecka, utan på 
måndagen och tisdagen var det här det stora samtalsämnet i Sverige. Var man bortrest och kom 
tillbaka på torsdagen då hade man missat allt.” – Marabou. 

Dessutom visar uttalandet ovan på en medvetenhet om att den centrala delen av kampanjen 

sker under en väldigt begränsad tid och därför lätt kan missas av de delar av målgruppen 

som exempelvis inte befinner sig i sociala medier de dagarna.  
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Respondenterna lyfter också att flera liknande kampanjer skett samtidigt och att kritiken 

mot kampanjerna enligt dem förstärkts av detta. Det tyder på uppfattningen att 

kampanjerna fått ett annat bemötande om de skett mer isolerade från varandra. Samtidigt 

visar de teoretiska perspektiven på att dolda och extrema budskap i sig tenderar att uppröra 

och kan minska målgruppens förtroende (avsnitt 2.2.1 och 2.3.3). Det kan således ske även i 

enskilda kampanjer. Samtidigt kan det tänkas att kampanjernas närhet i tid bidragit till mer 

information att socialisera och skapa uppfattningar från, exempelvis i sociala medier.  

4.3.5 Uppfattningen av kampanjmetoden 
Även om organisationerna upplever att många av deras mål uppnåtts tack vare kampanjerna 

kvarstår att kampanjmetoden är ifrågasatt, såväl av bransch som av privatpersoner. Att 

upprepa kampanjen framställs också av respondenterna som en risk att bli förknippad med 

en metod och inte med vad man gör som organisation. I nuläget ser inte heller 

intervjupersonerna att det skulle vara aktuellt att upprepa metoden.  

”Nej det tror jag inte är så strategiskt, det är väldigt synd att bli förknippad med 
kampanjmetodiken istället för det man sysslar med.” – Shout.  

Det visar också på en medvetenhet hos respondenterna om att kampanjmetodiken dold PR 

kan uppfattas som problematisk. Precis som i mixed motives model är uppfattningen att 

dold PR istället kan användas som en asymmetrisk kommunikationsaktivitet i en 

övergripande symmetrisk kommunikationsstrategi (avsnitt 2.1). Teorin lyfter dock som 

tidigare beskrivits faror med sådana strategier då det exempelvis ger mottagarna mer 

information att skapa sina uppfattningar, socialisera och sprida sina åsikter utifrån. Det kan 

vara en fara för organisationer då missnöjda mottagare lätt kan förmedla sina åsikter vidare 

och därmed påverka andra (avsnitt 2.2.1). Detta inte minst då kampanjerna utgår från 

sociala medier där sådana åsikter enkelt kan spridas (avsnitt 2.3).  

För att sammanfatta svaret på uppsatsens tredje fråga framställer respondenterna i 

efterhand både för – och nackdelar med att använda dold PR. Möjligheter som presenteras 

är att med små medel nå en stor målgrupp, väcka en fråga och skapa debatt samt att kringgå 

eventuella fördomar om en organisation. Däremot skildrar respondenterna risker när det 

kommer till hur organisationen uppfattas av förmedlarmålgrupper, såväl som av primära 

målgrupper. Dessutom är kampanjerna beroende av att nyhetsflödet inte innehåller 

konkurrerande budskap som tar uppmärksamheten från kampanjen. Slutligen kan den 

tydligaste, och mest konstruktiva, möjligheten anses vara att genom asymmetrisk 

kommunikation skapa uppmärksamhet och förutsättningar för symmetrisk kommunikation 

i uppföljningen av kampanjen. 
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5 Slutdiskussion 
Syftet med den här studien har varit att undersöka PR som fått viral spridning, med 

avseende på hur praktiker bakom tre valda kampanjer i efterhand beskriver det strategiska 

arbetet och resonerar kring dold viral PR. De tre frågeställningar som initialt formulerades 

har sedan hjälpt till att ringa in praktikernas syn på dold PR, utifrån kampanjer de själva 

varit med och utformat. I stort beskrivs kampanjerna som mycket framgångsrika, vilket till 

viss del går emot den initiala bild uppsatsförfattaren fått av kampanjerna efter att ha läst 

inlägg i sociala och traditionella medier. Det blir därför viktigt att här ta hänsyn till ur vilka 

perspektiv kampanjerna framställs som framgångsrika.  

En central fråga i studien har varit relationen mellan dold PR, viral spridning och 

organisationers trovärdighet, eftersom teorin framställer samband mellan dessa. Teorierna 

lyfter exempelvis risker med att använda dold PR eftersom det negativt kan påverka hur 

målgrupper pratar om, och uppfattar, varumärket. Genom empirins beskrivningar av 

kampanjerna motsägs till viss del teorin, som belyser vikten av transparens och förtroende i 

kommunikationen för att skapa trovärdighet och anseende för en organisation. Den 

normativa teorin inom PR antyder därmed att dold PR inte nödvändigtvis innebär excellent 

kommunikation. Här uppstår således en motsättning mellan respondenternas perspektiv och 

de teoretiska synsätten. Samtidigt förklarar teorin hur metoder som används inom dold PR 

kan bidra till att skapa uppmärksamhet och sprida ett budskap till många människor. 

Däremot innebär det inte PR i sin relationsskapande definition.  

Praktikerna nämner istället risker såsom att kampanjen kan avslöjas för tidigt, eller krocka 

med andra mediehändelser. De tycks heller inte uppleva en förlorad trovärdighet som följd 

av kampanjerna, vilket skulle kunna förklaras av att de använt sig av förmedlarmålgrupper 

och utifrån Collianders forskningsresultat därmed själva inte drabbats hårdast av en 

eventuell förtroendeförlust (se avsnitt 5.3.1). Intervjuerna och analysen visar också att 

avsändaren varit dold endast under en begränsad period av kampanjerna, och att den 

dramaturgi som därmed används kan fungera som en engångsaktivitet för att aktivera 

målgrupperna – och engagera dem i en debatt. Respondenterna motiverar hur debatten kan 

bli en chans för organisationen att omvärldsbevaka och se vad målgrupper och intressenter 

har för tankar och åsikter. Denna information kan sedan användas i kommande 

kommunikation med målgrupper, vilket utifrån respondenternas utsagor blir en chans att 

utöva symmetrisk kommunikation och därigenom åter stärka trovärdigheten. På så sätt kan 

det dolda budskapet trots allt bidra till transparens i ett senare steg. Ur ett sådant synsätt 

skulle kampanjerna kunna sägas uppnå excellent kommunikation genom kombinationen av 
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asymmetrisk och symmetrisk kommunikation i mixed motives model (avsnitt 2.1). Samtidigt 

hävdar Grunig att den ömsesidiga kommunikationen mellan organisation och målgrupp kan, 

och bör skapas, genom symmetrisk kommunikation, och således sannolikt inte genom dold 

PR.  

Tillämpningen av mixed motives model visar att det inte behöver vara omöjligt för 

organisationer att skapa både spridning och trovärdighet, med hänsyn till hur 

respondenterna beskrivit kampanjerna. De motiverar dock att trovärdigheten till viss del 

antingen bör finnas redan innan kampanjens lansering, eller byggas upp efteråt. Det tyder på 

att kampanjerna skulle kunna bidra till en viss minskning i trovärdighet för 

organisationerna, precis som teorin beskriver – men också ger chans att bygga upp en helt 

ny typ av förtroende för en ny målgrupp – och därmed blir framgångsrik ur respondenternas 

perspektiv.  

Både empiri och analys visar att praktikerna tycks vara nöjda med valet av metod, de 

försvarar kampanjerna och motiverar varför de genomfördes och varför de lyckades. 

Respondenterna tycks alltså uppleva att dold PR fungerat för de syften och mål som var 

aktuella för respektive kampanj. De vill dock inte att organisationerna de representerar ska 

bli förknippade med metoden, och ingen framställer det som aktuellt att använda metoden 

igen. Det belyser i sin tur ett dilemma som tycks uppstå när PR används för att bryta igenom 

barriärer av reklamundvikande. Organisationerna verkar vilja komma åt effekten och 

spridningen men tycks samtidigt vara medvetna om att kampanjmetoden medför vissa 

risker, även om dessa till viss del nedtonas i intervjuerna. Respondenterna vittnar också om 

att spridningen av kampanjerna överträffat deras förväntningar. Samtidigt tycks spridningen 

ha orsakat diskussioner och respons som varken varit planerade eller önskade – exempelvis 

genom att de tre kampanjerna lanserades under samma period.  

Det visar också på svårigheter med att genomföra planerade kommunikationsaktiviteter, 

eller mäta uppfattningar om sådana, i sociala medier. Den stora spridningen av budskap 

försvårar överblick och gör att uppfattningar snabbt kan förändras, eller att vissa 

uppfattningar syns mer än andra – vilket även belyses av tvåstegshypotesen. Den vinkling 

som syns mest behöver därmed sannolikt inte innebära att flest personer tycker så, vilket 

försvårar utvärderingen av dold PR som metod. Det kan också hjälpa till att förklara varför 

synen på kampanjerna skiljer sig mellan praktikerna i denna studie och vissa reaktioner i 

sociala medier. För att få mer inblick i detta bör dock en bredare studie göras, för att kunna 

dra trovärdiga slutsatser om det som uttalats i sociala medier.  

Med utgångspunkt i respondenternas resonemang tycks användningen av dold viral PR 

därmed vara en metod som har potential uppmärksamma en bred målgrupp på ett budskap. 
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I och med det kan kampanjer med dolda avsändare enligt studien uppfylla mål kopplade till 

spridning. Däremot tycks inte metoden vara fördelaktig att förknippas med som organisation 

och osäkerheten kring om utförandet kommer fungera tolkas som en betydande anledning 

till att praktikerna inte ser det som aktuellt att upprepa denna typ av kampanjer.  

En förklaring till att praktikernas inställning till dold viral PR inte överensstämmer med 

teorin skulle också kunna vara att kampanjmetoden har vissa likheter med reklam och 

traditionell marknadsföring. Exempelvis visar analysen att sociala medier i stort inte använts 

för sin relationsskapande effekt. Det går i sin tur emot både Grunigs definition av PR och 

Heaths rekommendationer för organisationer som använder sociala medier i PR-

sammanhang. Praktikerna lyfter heller inte relationsskapande som primärt syfte med 

kampanjen. Det kan ställas i kontrast till att just relationsskapande kommunikation av 

teoretiker ses som förutsättningar för PR.  

Sociala medier och dess användare har istället, utifrån asymmetriska PR-aktiviteter såsom 

pressmeddelanden, använts som kanaler för att få ut ett budskap – likt traditionella 

marknadsföringskanaler. Då marknadsföring inte per definition är relationsskapande i 

samma grad som PR, utan förväntas driva försäljning (avsnitt 2.1), skulle det kunna bidra till 

att förklara respondenternas uppfattning av dold PR som en fungerande metod. Den här 

tendensen visar på det som redan i uppsatsens inledning beskrevs som att gränserna mellan 

PR och marknadsföring blir otydligare och att kraven på de olika disciplinerna också tycks gå 

ihop med varandra. Det skulle därmed kunna innebära att andra krav ställs på kampanjerna 

då de omnämns som PR, jämfört med reklam. Att kampanjerna i medier omnämns som PR-

kupp, PR-bluff eller liknande kan möjligtvis ha påverkat sättet på vilket kampanjerna 

recenserats och studerats, även i föreliggande studie. Därmed kan det ha bidragit till 

diskrepansen mellan valda teoretiska perspektiv kontra praktikernas egna uppfattningar.  

5.1 Förslag på vidare forskning 
En intressant aspekt i kampanjernas planering är att praktikerna utgått från att de kan få 

användare i sociala medier att sprida budskap som inte är sanna, i vissa fall till och med 

journalister. Att det här varit en strategi, och att den genomförts och fungerat i hänseende 

till budskapens spridning, säger något om vår tids mediebild. Det lyfter en problematik i 

förhållande till källkritik och journalisters behov av innehåll och beroende av källor. Det är 

något som skulle kunna vara en utgångspunkt för kommande studier.  

En annan faktor är att ökad användning av kampanjmetoden riskerar att göra målgruppen 

likgiltig och att de därmed inte sprider budskapet vidare, om de är osäkra på sanningshalten. 
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Det är något som skulle kunna bli aktuellt att undersöka för att på så sätt söka förstå hur 

dold PR kan påverka målgrupper ur ett samhällsperspektiv.  

Till sist behandlar denna studie som tidigare fastställts inte de etiska aspekterna av dold PR. 

Det skulle därmed kunna utgöra vidare forskning att mer noggrant undersöka hur budskap 

med dolda avsändare ses i en etisk kontext, både av avsändare och mottagare. Exempelvis 

skulle en jämförelse mellan etik i PR – och marknadsföringsfälten kunna ställas emot 

utsagor från mottagare och avsändare. Det skulle kunna ge en bild av vilka förväntningar 

som finns på olika delar av kommunikationsområdet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Beskrivning av de tre valda kampanjerna  
Miss Skinny är en kampanj med en ideell organisation som avsändare och syftet är kopplat 

till samhälleliga frågor – att uppmärksamma problemen kring ätstörningar (Frisk & Fri, 

2013). Kampanjen utgick från ett pressmeddelande som skickades till en målgrupp med 

mode – och livsstilsbloggare som i sin tur spred budskapet vidare till sina läsare, ofta unga 

tjejer, via bloggar och andra sociala medier. På så sätt har viral spridning uppstått. Dessutom 

syntes Miss Skinny på en reklamplats på en busskur i centrala Stockholm. (YouTube, 2014). 

Marabou Black är en kampanj med livsmedelsvarumärket Marabou som avsändare, där 

företaget använt sig av en välkänd person för att lyfta sitt budskap. Kopplingen mellan 

Marabous chokladkaka med lakrits – Marabou Black – och Tommy Nilsson är dock inte lika 

självklar som kopplingen mellan Miss Skinny och Frisk & Fri kan tyckas vara. Även här 

startade kampanjen med ett pressmeddelande till såväl traditionella som digitala medier – 

och nyheten spreds sedan viralt via sociala medier såsom Twitter och Facebook. Bluffen 

avslöjades några dagar senare i en film där Tommy Nilsson förklarade att han inte var Black. 

Avsändaren Marabou är ett varumärke tidigare inom Kraft Foods-koncernen, nu inom 

Mondeléz International (Cision, 2013B). 

Dill är namnet på en popup-restaurang som fanns i Stockholm under tre veckor, och maten 

lagades av en brittisk stjärnkock med två Michelinstjärnor. Efter att den tillfälliga 

restaurangens stängts avslöjades att det var den tyska livsmedelskedjan Lidl som låg bakom 

och en reklamfilm om restaurangen och dess spridning visades på riks-tv. Restaurangen 

skapades som en del av Lidls arbete med att försöka visa att de trots låga priser erbjuder 

kvalitativa varor (Lidl, 2013). Här har vi till skillnad från Miss Skinny och i likhet med 

Marabou Black ett internationellt företag som står som avsändare.  
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Bilaga 2: Intervjupersoner och intervjutillfällen 

Kampanj 
(Avsändare) Roll  Organisation Stad   Datum 

och t id 
 

Miss Skinny 
(Frisk & Fri) Art Director Shout  Göteborg   2013.02.18 

kl 16.00 
 

Miss Skinny 
(Frisk & Fri) Kommunikationsansvarig Frisk & Fri Stockholm   2014.02.13 

kl 10.00 
 

Marabou Black 
(Marabou) Projektledare Forsman & 

Bodenfors Göteborg   2014.02.17 
kl 13.30 

 

Marabou Black 
(Marabou) Marknadschef Marabou/Mondeléz 

International Stockholm   2014.02.20 
kl 15.00 

 

Dill (Lidl) Copywriter Ingo Stockholm   2014.02.13 
kl 11.15 

 

Dill (Lidl) Ansvarig sociala medier Lidl Sverige Stockholm   2014.02.21 
kl 10.00 
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Bilaga 3: Intervjuguide 
Jag studerar min sista termin på programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med 

inriktning mot strategisk kommunikation, vid Umeå Universitet. Den här intervjun är en del av 

min c-uppsats. Syftet att undersöka dold PR. Undersökningen är frivillig så du kan 

närsomhelst avbryta intervjun och välja att inte delta. Intervjun väntas ta mellan 30-40 

minuter och det finns inga rätt eller fel utan svara gärna spontant vad du tänker på först. I 

uppsatsen kommer du kommer att benämnas i egenskap av din roll i organisationen. 

Uppsatsen kommer att publiceras på uppsatsdatabasen Diva, och självklart kan jag även 

mejla den till dig om du vill det.  

Är det okej för dig att intervjun spelas in? Inspelningarna och det transkriberade materialet 

kommer att raderas när uppsatsen färdigställts. 

Har du några frågor innan vi börjar? 

Allmänna frågor 

1. Vad är din yrkesroll på företaget/byrån? 
2. Vilka arbetsuppgifter har du? 

 
Insikter & Kampanjplanering 

3. Hur skulle du beskriva kampanjen Dill/Black/Miss Skinny? 
a. Vilka steg/faser infattade kampanjen? 

4. Vad var syftet med kampanjen?  
5. Hur har ni följt upp kampanjen?  

a. Vilka var målen med kampanjen? 
b. Uppfyllde kampanjen målen? 
c. Uppfyllde kampanjen syftet? 
d. Vad har ni mätt målen mot? 

Sammanfattande frågor för att se att svaren uppfattats rätt. 

Budskapsutformning 

6. Vilka insikter grundade ni kampanjens budskap på? 
7. Vilka kanaler var viktiga i kampanjen?  

a. Vilken roll hade sociala medier i er kampanj?  
8. Hur arbetade ni med budskapet för att skapa viral spridning?  

a. Hur kom ni fram till budskapet?  



 

 39 

b. Varför valde ni detta budskap? 
c. Vilka möjligheter ser ni med en dold avsändare till budskapet? 
d. Finns det några utmaningar med en dold avsändare? Vilka?  

Sammanfattande frågor för att se att svaren uppfattats rätt. 

Reaktioner och förtroende 

9. Vilka var målgrupperna?  
10. Vilka insikter om målgrupperna låg till grund för kampanjens strategi?  

a. Hur ville ni att de skulle handla när de mottagit budskapet? 

11. Beskriv hur ni resonerade i fråga om när och hur avsändaren skulle avslöjas? 
a. Hur planerade ni avslöjandet? 

12. Hur upplevde ni att kampanjen togs emot?  
a. Fanns det skillnader i hur kampanjen togs emot? 
b. Hur skiljde det sig i så fall? 

Sammanfattande frågor för att se att svaren uppfattats rätt. 

Avslutande frågor 

13. Tycker du att kampanjen är en PR-kampanj? 
14. Hur tänker du kring att reklambyråer börjar jobba med PR-relaterade kampanjer? (till 

kommunikationsbyråerna) 
15. Hur ser du på gränserna mellan reklam och PR? (till Marabou, Lidl och Frisk&Fri) 
16. Hur ser du på möjligheten att upprepa en kampanj som denna i ett annat 

sammanhang? 
Sammanfattande frågor för att se att svaren uppfattats rätt.  

Tack för din medverkan.  


