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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel:  Vilken effekt har olika viruskampanjer på konsumentens uppfattning 
 om företaget? 
 
Termin och år: Vårterminen 2007 
 
Författare: Anton Wennström och Lisa Ström 
 
Handledare: Thomas Helgesson 
 
Centrala begrepp: Virusmarknadsföring, etik och moral, virala agenter, image, identitet 
 och kundvärde. 

 
Problemformulering: Vilken effekt har olika viruskampanjer på konsumentens uppfattning 
 om företaget? 
 
Syfte: -  Att utifrån befintlig teori på området beskriva vad som kännetecknar  
  virusmarknadsföring.  
 - Att utifrån fyra utvalda virusfilmer förklara hur denna form av  
  virusmarknadsföring uppfattas utifrån konsumentens synvinkel.  
 - Att finna eventuellt samband mellan en virusfilms utförande och  
  konsumentens uppfattning om företaget. 
 
Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats, där en kvalitativ 
 undersökning utförts i form av fem fokusgruppsintervjuer, där grupperna 
 ordnats utefter kön och ålder. 
 
Teori: Den teoretiska referensramen bygger på de teorier som finns inom 
 området virusmarknadsföring, samt inom etik och moral. Dessa teorier 
 är främst gjorda för olika företag med ingen eller mycket liten inblick i 
 hur konsumenten själva uppfattar virusmarknadsföringen. Inte heller 
 nämner teorierna virusmarknadsföringens etiska och moraliska 
 betänkligheter. De teorier vi funnit på området har gett oss kunskap och 
 insikt i ämnet samt legat till grund för en jämförelse i hur konsumenten 
 uppfattar denna form av marknadsföring. 
  
Empiri: Empirin grundas på de fem genomförda fokusgruppsintervjuerna, samt 
 fyra utvalda företags virusfilmer. 
 
Slutsats: Vår slutsats är att en virusfilm antingen skapar en positiv eller 

 negativ reaktion hos konsumenten. Då reaktionen är positiv beror detta 
 främst på att mottagaren uppfattat virusfilmen som rolig, i vårt fall rör 
 det sig om en anspelning på sex. Då reaktionen däremot är negativ 
 beror detta främst på att mottagaren uppfattat virusfilmen som oetisk, i 
 vårt fall rör det sig om en anspelning på pedofili, djurplågeri och 
 politisk inkorrekthet. Oavsett konsumentens tidigare uppfattning av 
 företaget, samt oavsett reaktion och uppfattning av virusfilmen, 
 förändras inte konsumentens uppfattning av företag.  
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1. Problembakgrund 
Reklam och annonser påverkar oss allt mer och syns på allt fler ställen i vårt samhälle. Den 
syns på reklampelare, papperskorgar, toaletter, i TV och radio, via sponsring, på webben och 
på en mängd andra ställen. En undersökning gjord 1999 av Konsumentverket visar att, redan 
då, möttes en Stockholmare i genomsnitt av ungefär 2000 olika reklambudskap varje dag 
(Ståhl & Roos 1999).  

 

Möjligheterna att välja bort reklam växer. Tv-reklamen kan plockas bort med hjälp av de nya 
digitalboxarna och väldigt många tackar nej till direktreklam med en lapp på ytterdörren. 
Lotta Pfeiler, kvalitativ kommunikationsforskare på mediebyrån Carat, menar att hela 99 
procent av alla konsumenter idag säger nej till reklam [1]. Det gäller för reklammakare och 
annonsörer att överraska och förvåna för att deras budskap inte ska drunkna i mängden. Det 
gäller därför att hela tiden hitta nya vägar att nå ut med sitt budskap och veta vilket mål man 
vill ha med reklamen. Samtidigt som det har blivit allt svårare för företag att nå ut med sitt 
budskap, har även kostnaderna för deras marknadskommunikation ökat [2]. Den totala 
kostnaden för marknadskommunikationen i Sverige var år 2004 cirka 51 miljarder kronor, 
endast ett år senare hade kostnaderna ökat med 7,4 procent [2].  

 

Kirby (2006) menar att virusmarknadsföring är en marknadsföringsstrategi som handlar om 
att på ett billigt och snabbt sätt nå miljontals konsumenter genom att få konsumenterna själva 
att skicka vidare företagens kampanjer eller budskap inom sitt personliga kontaktnät. Med 
humor, sex och andra kontroversiella budskap ska en viruskampanj nå genom bruset och 
fånga konsumentens uppmärksamhet. Det handlar om att utforma kampanjen på ett sådant sätt 
att konsumenterna vill skicka kampanjen vidare och skapa en konversation kring den och dess 
innehåll (Kirby, 2006).  

 

Själva ordet ”virusmarknadsföring” myntades av riskkapitalbolaget Draper Fisher Jurvetson, i 
slutet av 1990-talet [3]. Bolaget investerade pengar i Hotmail.com och ordvalet härstammar i 
grund och botten från Hotmails, då udda, marknadsföringskampanj år 1996 [3]. Hotmails 
affärsidé var att erbjuda sina kunder en gratis, webbaserad emailadress, vilket var någonting 
nytt för tidpunkten [3]. Något som var ännu nyare, var att varje Hotmail användare som sände 
iväg ett mail också gjorde reklam för företaget genom den klickbara länk som inkluderades 
längst ner i mailet [3]. Länken gick direkt till Hotmails hemsida och uppmanade läsaren av 
mailet att också han/hon skaffa en gratis Hotmailadress. På detta sätt kom varje Hotmail 
användare att ofrivilligt bli en ”försäljare” av företaget, endast genom att använda sig av 
Hotmails produkt [4]. Inom en period av 18 månader hade Hotmail.com gått från noll till tolv 
miljoner användare, enbart genom denna kampanj (Kirby, 2006). Jurvetson och Draper 
menade att ordvalet ”virusmarknadsföring” bygger på mönstret av hur snabbt ett budskap kan 
spridas mellan Internetanvändare [4]. På samma sätt som ett influensavirus sprids mellan 
individer, spreds hotmails mailservice till miljontals människor på bara några månader [4].  

 

Utvecklingen och den ökade användningen av digitala medier har gjort att personer på ett 
snabbare och enklare sätt kan ta del av det material som distribueras på Internet (Kirby, 2006). 
Den ökande efterfrågan på underhållande material på Internet har även det gjort att antalet 
webbsidor med underhållande material har ökat (Kirby, 2006). Marknadsförare försöker idag, 
i en allt större utsträckning, särskilja sig från mängden och komma på nya sätt att nå ut med 
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sina viruskampanjer (Kirby, 2006). Detta har gjort att företagen idag tänjer allt mer på 
gränserna för att hitta nya lösningar att nå ut till användarna och slå sig igenom mediebruset 
(Kirby, 2006). Samtidigt menar Nicke Bergström, från reklambyrån Farfar, att företagen 
måste våga ta dessa risker som är förknippade med virusmarknadsföringen (Bergström, 2007, 
s..32-33).  

 
Det går oftast inte att göra något som skulle fungera i de traditionella medierna. Man 

måste våga sticka ut. Om man inte är beredd att ta risken kan man lika gärna fortsätta i 

intrampade spår. (Bergström, 2007, s. 33).  
 

Den tyska biltillverkaren Volkswagen lanserade för några år sedan en viruskampanj för deras 
bilmodell Polo. Kampanjen gick under namnet ”small but tough” och visade hur en 
självmordsbombare parkerar sin Polo utanför ett fullsatt kafé, med intentionen att spränga sig 
själv, bilen och kaféet i luften. Bomben detoneras, men självmordsbombarens handlingar går 
dock obemärkt förbi då den lilla polon förblir intakt [5]. Detta är bara en av många 
kontroversiella viruskampanjer som Internetanvändare idag kan ladda ner från sidor såsom 
YouTube och Viralbank, för att därefter skicka videoklippen vidare till personer i sitt 
kontaktnät. Detta är också bara ett exempel på hur företag idag på ett mycket kontroversiellt 
sätt försöker nå ut till dagens konsumenter. 

 

Det handlar dock inte bara om att chockera eller att få folk att skratta. Precis som med 
traditionell marknadsföring, tv-reklam, press och direktreklam med fler, bör en viruskampanj 
stärka varumärket, öka varumärkesigenkännandet och i slutändan öka företagets försäljning 
(Kirby, 2006). Volkswagens viruskampanj skapade rabalder och företaget valde att inte ställa 
sig bakom denna, dock ligger den fortfarande kvar på Internet.  

 

Craig Smith (1990) skriver i sin bok ”Morality and the Market” att det etiska köpbeteendet 
kan ses överallt, både inom den industriella marknaden såväl som inom 
konsumentmarknaden, i alla åldrar, klasser och nationaliteter (Smith, 1990). Trots detta menar 
författaren att det etiska beteendet är vida ouppmärksammat i marknadsföringslitteraturen. 
Många författare såsom Justin Kirby talar entusiastiskt om det nya sättet att nå ut till 
människor genom olika viruskampanjer, det diskuteras dock vagt om dess etik och moral.  
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1.1 Problemformulering 
De teorier som finns inom området virusmarknadsföring är främst gjorda av och för olika 
företag med ingen eller mycket liten inblick i hur själva konsumenten uppfattar 
virusmarknadsföringen. Ingen av dessa teorier nämner heller virusmarknadsföringens etiska 
och moraliska betänkligheter. Med detta i åtanke anser vi det därför vara mycket intressant att 
vidare undersöka ämnet, men ur konsumentens synvinkel. Vår problemformulering blir därav:  

 

• Vilken effekt har olika viruskampanjer på konsumentens uppfattning om företaget? 

 
 
1.2 Syfte 
Utifrån den uppställda problemformuleringen är således vårt syfte: 

 

• Att utifrån befintlig teori på området beskriva vad som kännetecknar virusmarknadsföring. 

• Att utifrån fyra utvalda virusfilmer förklara hur denna form av virusmarknadsföring 
uppfattas utifrån konsumentens synvinkel.  

• Att finna eventuellt samband mellan en virusfilms utförande och konsumentens 
uppfattning om företaget. 

 
 

1.3 Centrala begrepp 
Under detta kapitel kommer uppsatsens centrala begrepp att definieras att tydliggöras, för att 
på så sätt underlätta den fortsatta läsningen för läsaren.  

 
1.3.1 Virusmarknadsföring/viral marketing 
Många författare och marknadsförare talar om och definierar termen virusmarknadsföring 
som ett nytt ord för ett gammalt fenomen. Det gamla fenomenet som likställs med 
virusmarknadsföring är word-of-mouth, där författarna menar att det enda som skiljer sig från 
denna form av marknadsföring är dess plattform, Internet. Bland de författare som ställer sig 
bakom denna definition hör bland annat Kotler & Armstrong (2006). De skriver att 
virusmarknadsföring är ”an extension of the oldest form of advertising in the world – word of 

mouth – on the newest platform, the Internet” (Kotler & Armstrong, 2006, s. 537).  Wilson 
(2005) beskriver virusmarknadsföring som vilken strategi som helst som uppmuntrar 
individer att vidareförmedla ett marknadsföringsmeddelande till andra. I jämförelse med vad 
Kotler och Armstrong säger, menar Wilson (2005) dock att virusmarknadsföring inte bara kan 
liknas vid det gamla fenomenet word-of-mouth, utan också vid fenomen så som ”creating a 
buzz”, ”leveraging the media” och nätverksmarknadsföring. Samtliga uttryck för individers 
benägenhet att vidareförmedla information om ett företag, dess produkt eller tjänst till sina 
vänner och bekanta. Ordet virusmarknadsföring står enligt Wilson (2005) därmed för alla 
dessa fenomen, med den skillnaden att det handlar om marknadsföring på Internet.  

 

Chaffey, Ellies-Chadwick, Johnston och Meyer (2006) menar, även de, att 
virusmarknadsföring är en marknadsföringsmetod som utnyttjar Internets nätverkspotential. 
De menar i likhet med Draper, Fisher och Jurvetson, att man på ett snabbt och effektivt sätt 
kan nå ett stort antal individer genom användningen av Internet [4]. I Smith och Chaffeys 
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(2005) resonemang kring virusmarknadsföring, görs även här en tydlig koppling till ordet 
word-of-mouth. Författarna använder dock termen ”word-of-mouse” då de talar om 
virusmarknadsföring, för att på så sätt understryka att vidareförmedlingen av budskapet sker 
genom musklickande istället för genom tal (Smith & Chaffey, 2005). 

 

Kirby och Marsden (2006) är två författare som med boken ”Connected Marketing” försökt 
att förtydliga och klargöra virusmarknadsföringens många gånger luddiga begrepp och 
innebörd. Marsden (2006) använder ordet ”connected marketing” som en paraplyterm för tre 
olika marknadsföringstekniker vilka är virus, buzz och word-of-mouth.  Alla dessa tre 
tekniker använder sig av och utnyttjar individers personliga kontaktnät för att stimulera 
efterfrågan på en viss produkt/tjänst (Marsden, 2006). Oavsett om kommunikationsmediet är i 
digital form eller traditionell form ska kommunikationen mellan individerna i slutändan 
stimulera efterfrågan (Marsden, 2006). Buzz marketing är en reklamkampanj för ett företag, 
dess produkter eller tjänster som är skapad och designad för att få individer och media att 
prata positivt om företaget, produkten eller tjänsten (Marsden, 2006). Word-of-mouth 
marknadsföring däremot är en reklamkampanj för ett företag, dess produkter eller tjänster som 
initiativt är skapad och designad för att få individer att prata positivt om företaget, produkten 
eller tjänsten (Marsden, 2006). Virusmarknadsföring beskrivs av dessa författare som en 
reklamkampanj för ett företag, dess produkter eller tjänster som skapas genom ett övertalande 
meddelande, designat att spridas från person till person främst anpassad till Internet (Marsden, 
2006).   

 

Kirby och Marsden (2006) är i stort sett de enda författarna som på allvar försöker klargöra 
och förtydliga skillnaden mellan de tre teknikerna, virus, buzz och word-of-mouth. Av denna 
anledning, är det deras begreppsförtydliganden som vi i denna uppsats har valt att utgå ifrån 
vad gäller virusmarknadsföring, buzz marketing och word-of-mouth.  

 
1.3.2 Virala agenter inom virusmarknadsföringen 
För att få personer att prata om eller skicka vidare information om en produkt, tjänst eller ett 
företag till andra personer inom sitt nätverk, behövs enligt Kirby (2006) någon form av 
kreativt material, på engelska även kallat ”viral agents”. Virala agenter består av ett kreativt 
meddelande eller erbjudande, samt formen för spridningen av meddelandet eller erbjudandet. 
Formen för spridningen kan bestå av till exempel text, bilder eller video (Kirby, 2006). När vi 
i uppsatsen talar om virala agenter, kommer vi även här att använda Kirbys definition av detta 
begrepp. 

 
1.3.3 Identitet 
Ett företag sänder dagligen ut budskap och signaler till sin omgivning (Fill, 2006). Planerade 
reklamkampanjer är medvetna val från företagets sida att sända ut dessa budskap och signaler, 
men signalerna kan även vara omedvetna (Fill, 2006). Han menar att företagsidentitet därmed 
har att göra med vilka budskap och signaler företaget sänder ut till sina intressenter. Det är 
genom dessa budskap och signaler som intressenterna kan identifiera organisationen (Fill, 
2006). Bernstein (1984) skriver att alla organisationer eller företag har en identitet, oavsett om 
den är medveten eller inte. Beroende på vad som sänds ut och inte sänds ut, formas så 
konsumentens uppfattning av företaget (Bernstein 1984). Utifrån dessa teorier kommer vi 
vidare i uppsatsen att använda ordet identitet såsom de samlade signaler och budskap ett 
företag sänder ut till sin omgivning, för att uppfattas på ett visst sätt.  
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1.3.4 Image 
Ordet image handlar om hur målgruppen uppfattar företaget (Echeverri & Edvardsson, 2002). 
Utifrån företagets identitet formar konsumenten så sin image av organisationen (Fill, 2006). I 
begreppet inkluderas både bevisbar faktakunskap samt värderande bedömningar om företaget 
(Echeverri & Edvardsson, 2002). Vi kommer under uppsatsen att använda oss av ordet image 
såsom konsumentens summerade uppfattningar av ett företags signaler och budskap. 

 
1.3.5 Kundvärde 
Kundens uppfattning av ett företaget handlar i slutändan om hur företaget, dess varumärke 
och/eller produkten kan leverera någon form av kundvärde (Summers, Gardiner, Lamb, Hair, 
Mc Daniel, 2003). Kundvärde kan definieras såsom skillnaden mellan det värde eller fördelar 
kunden får av att äga och använda produkten/tjänsten och kostnaden för att införskaffa 
produkten/tjänsten (Summers et al., 2003). Det är även denna definition som vi väljer att 
använda oss av i fortsättningen av uppsatsen. 

 
 

1.4 Avgränsning 
Viruskampanjens virala agent består av ett kreativt meddelande eller budskap, samt formen 
för spridningen: text, bilder eller video (Smith & Chaffey, 2005). Vi har valt att avgränsa oss 
till den virala agenten, video. Detta innebär att vi ej tittar närmare på övriga virala agenter 
såsom exempelvis text och bild. En av anledningarna till att vi ej har valt att titta närmare på 
dessa virala agenter är att text, och även bild i vissa fall, av många kan uppfattas såsom spam 
(Stern, 2000). Det vill säga som skräppost utan egentligt värde för mottagaren. Vidare är 
dessa virala agenter enligt Kirby (2006) mer lättmanipulerade än video, och 
ursprungsmeddelandet kan därmed förändras radikalt av kreativa användare. Kirby (2006) 
menar att videoformatet kan anses som mer svårmanipulerat än de övriga formerna för 
spridning av materialet, till exempel text och bild, varpå video därför är att föredra. 
Videoformatet är dessutom väl igenkänt och liknar i stor utsträckning vanlig film- och 
tvreklam (Kirby, 2006). Brooks (2006) menar att företag noga bör överväga vilken viral agent 
som ska väljas, då det finns en risk för att bli associerad med någonting som företagen inte 
kan eller vill stå för. 

 

Vår undersökning ser endast till svenska respondenters åsikter med en avgränsning till 
personer inom Stockholmsregionen. Vi tittar därmed inte på vad övriga konsumentgrupper 
runt om i landet säger, tycker och tänker. Vi har även gjort en avgränsning vad gäller ålder. Vi 
har valt att inte ha med respondenter under 18 år, samt över 54 i vår undersökning. Detta val 
baseras på statistik gällande individers Internetanvändning. Denna statistik visar att det är i 
det valda åldersspannet som Internetanvändningen är som störst, Internetanvändningen 
minskar drastiskt efter 49 års ålder [6]. 

 

Vi har valt att avgränsa uppsatsens syfte till att inte behandla etiken och moralen kopplat till 
spridningen, nedladdningen och distributionen av videoklippen. Dels avgränsar vi oss till att 
inte se på de etiska och moraliska aspekterna som har att göra med huruvida företag kan spåra 
och lagra uppgifter om Internetanvändaren, då denne laddar ner en virusfilm till datorn. 
Dessutom ligger vår avgränsning i att inte se på de moraliska och etiska aspekterna vad gäller 
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den olagliga nedladdningen och distributionen av vissa virusfilmer i form av 
nedladdningsprogram och fildelningsservrar.  

 

Vi har valt att bygga vår uppsats på konsumentens uppfattningar av fyra utvalda företag och 
deras virusfilmer. Innehållet i dessa filmer kan uppfattas som något extrema, varpå också 
detta är virusmarknadsföringens hjärta. Att en avgränsning är gjord till just dessa företag 
beror enbart på innehållet i företagens virusfilmer och ingenting annat.  

 



 

   7 
 

2 Metod 
I detta kapitel följer en redovisning och diskussion av de olika metodval vi gjort i denna 
uppsats. Vi kommer även att redovisa på vilka grunder dessa metodval är gjorda.   

 

2.1 Analys av problemställningen 
Enligt Jacobsen (2002) kan man tala om problemställningen utifrån tre dimensioner:  

• Är problemställningen klar eller oklar?  

• Är den beskrivande eller förklarande? 

• Föreligger en önskan om generalisering eller är detta av mindre vikt? 

 

Jacobsen (2002) påpekar vikten av att dessa dimensioner tydliggörs, för att rätt 
undersökningsupplägg och metodansats ska kunna väljas och genomföras. Vi vill här därför 
tydliggöra vår problemställning för läsaren, så att inga oklarheter föreligger.  

 
2.1.1  Är problemställningen klar eller oklar? 
En klar problemställning är oftast av karaktären teori- och hypotesprövande, det vill säga att 
det finns kunskaper om ett fenomen men att det råder osäkerhet i fråga om dess omfång, 
utsträckning och frekvens (Jacobsen, 2002). En oklar, eller explorativ, problemställning är 
istället snarare av karaktären teori- och hypotesutvecklande. Det främsta syftet för dessa 
problemställningar brukar ligga i att avslöja ny kunskap om ett fenomen, konkretisera 
innehållet i ett fenomen eller utveckla en teori om fenomenet som kan utmynna i en 
uppsättning hypoteser som sedan kan prövas (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) betonar också 
att man inte ska uppfatta denna uppdelning som en antingen-eller uppdelning, då 
problemställningen ofta klarnar under arbetets gång.   

 

I vårt fall finns teori om virusmarknadsföring, dock endast utifrån ett företags perspektiv. Det 
finns även teori inom området etik och moral, dock av mer allmän karaktär. Vår 
problemställning kan därför varken sägas höra till den klara eller oklara delen. Dock kan vi 
luta oss mer åt den oklara delen, då vår förhoppning är att avslöja ny kunskap inom ett 
fenomen, nämligen vilken effekt olika viruskampanjer har på konsumentens uppfattning om 
företaget? 

 
2.1.2 Är problemställningen beskrivande eller förklarande? 
Enligt Jacobsen (2002) kan en problemställning vara antingen beskrivande eller förklarande. 
En beskrivande problemställning är oftast av karaktären att beskriva frekvensen, omfånget 
eller omfattningen av ett fenomen. En förklarande vill istället reda ut orsakerna till något som 
hör fenomenet till.  

 

Vår uppsats består av båda delarna. Den beskrivande delen av uppsatsens problemformulering 
fokuserar på att utifrån befintlig teori på området beskriva vad som kännetecknar 
virusmarknadsföring. Denna beskrivning ligger till grund för det vi vidare vill uppnå med 
uppsatsen, nämligen att utifrån fyra utvalda virusfilmer förklara hur denna form av 
virusmarknadsföring uppfattas utifrån konsumentens synvinkel och därefter finna eventuellt 
samband mellan en virusfilms utförande och konsumentens uppfattning om företaget. 
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2.1.3 Föreligger en önskan om generalisering eller är detta av mindre vikt? 
I vårt fall föreligger ej en önskan om generalisering. Vi anser det vara av större vikt att ge oss 
och läsaren en mer nyanserad bild av vad ett fåtal konsumenter tänker, tycker och känner 
inför fenomenet, istället för att undersöka omfattning, frekvens och omfång.  

 
2.1.4 Kvalitativ alternativt kvantitativ ansats 
Vilken metodansats som bör väljas vid insamlandet av information till uppsatsen, styrs av hur 
problemställningen samt syftet är formulerat enligt Jacobsen (2002).  

 

Enligt Jacobsen (2002) bör en kvalitativ ansats väljas då en nyanserad beskrivning av hur 
människan förstår och uppfattar en situation och/eller när problemställningen är oklar. En 
kvantitativ ansats bör istället väljas då problemställningen vill beskriva omfattning eller 
frekvens av ett fenomen eller när problemställningen är så klar att den är möjlig att strukturera 
i förväg. En kvantitativ ansats bör också väljas när många enheter vill undersökas för att en 
generalisering till en större population ska kunna ske. 

 

Vi har valt att utgå från den metodansats som kan ge oss nyanserade uppgifter, går på djupet 
och är känslig för oväntade förhållanden. Utefter vår problemformulering och syfte har vi 
därför valt den kvalitativa ansatsen. Vi vill med en kvalitativ ansats ge möjlighet till djupare 
diskussioner kring ämnets natur, och inte låsa fast uppgiftslämnaren i fasta, tidigare utvalda 
svarsalternativ. Därmed hoppas vi på att få en mer nyanserad bild av vad konsumenter 
verkligen tycker och tänker, då de blir exponerade för denna typ av reklamkampanjer. 

 
2.1.5 Gruppintervju/fokusgrupper 
Vid valet av en kvalitativ ansats har gruppintervju/fokusgrupper valts för insamlandet av 
empiri. Vid gruppintervjuer samlas ett flertal individer till diskussion omkring ett eller flera 
ämnen (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) skriver vidare att dessa gruppintervjuer speciellt 
används inom marknadsforskningen och främst vid olika typer av produkttester, där 
gruppmedlemmarna exempelvis diskuterar för och nackdelar med en viss produkt. Vid dessa 
gruppintervjuer fungerar gruppledaren mer som en ordförande eller debattledare än som en 
ren intervjuare (Jacobsen, 2002).  

 

Enligt Jacobsen (2002) är vissa problemställningar mer lämpliga än andra för gruppintervjuer, 
där gruppintervjuer lämpar sig särkilt väl då det finns ett relativt avgränsat tema eller 
ämnesområde som ska diskuteras och menar att gruppintervjun fungerar allra bäst då man vill 
få fram individers erfarenheter av ett specifikt förhållande. Med hjälp av övriga 
gruppmedlemmar kan gruppintervjun bidra till att inleda en tankeprocess hos individen, där 
medlemmen får tid till att bearbeta sina erfarenheter under intervjuns lopp och sätta ord på 
dessa (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar att gruppintervjun kan ge oss en helt annan 
typ av information än vad individuella intervjuer kan göra. Han menar att ”…den individuella 

intervjun lägger tonvikten på den enskildes synpunkter, medan gruppintervjun får fram 

information om hur synpunkter utvecklas mellan individerna. Fokus förskjuts från individer 

till relationer mellan individer” (Jacobsen, 2002, s.157). 
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• Varför gruppintervju? 

I enlighet med vad Jacobsen (2002) skriver, anser vi att valet av att samla in empiri genom 
gruppintervjuer passar sig väl till vår problemställning och vårt ämnesområde. Vårt ämne, 
virusfilmer, berör hur människan utnyttjar sitt personliga kontaktnät för att vidareförmedla ett 
reklambudskap eller inte till familj, vänner och bekanta. Fokus för ämnet ligger därmed i 
relationer mellan människor, varpå vi anser att gruppintervjuns fokus på just relationer mellan 
individer är lämplig. Valet av att använda oss av gruppintervjuer grundar sig även i att vi vill 
utveckla individers erfarenheter och åsikter om virusfilmer och hur detta påverkar 
konsumentens uppfattning av företaget. Valet grundar sig även i att vi inte vill styra 
respondenterna allt för mycket och att de utan press ska kunna yttra sig och diskutera kring 
ämnet.  

 
• Urval 

Vi valde att hålla intervjuer med fem olika utformade grupper. Grupperna valdes att vara 
internt homogena utifrån kön och ålder. Denna gruppsammansättning gjordes medvetet för att 
medverka till en lägre kommunikationsbarriär mellan deltagarna, för att på så sätt göra utbytet 
av erfarenheter mellan gruppmedlemmarna lättare. Detta är också något som Jacobsen (2002) 
understryker i sin bok ”Vad, hur och varför?”. Gruppsammansättningen valdes även med 
anledning av att en senare jämförelse mellan ålder och kön i respondenternas 
ställningstagande och synpunkter skulle vara möjlig. Respondenterna fann vi genom vänners 
bekanta samt från våra respektive arbetsplatser. Detta gjordes för att vi som intervjuare inte 
skulle ha en personlig anknytning till respondenterna. Med detta urval ville vi få respondenter 
med en så pass varierad bakgrund och utbildningsnivå som möjligt. Vi har låtit 
respondenterna stå som anonyma i denna uppsats. 

 

Fokusgrupp1: Män, åldersspann 19-24, 5 enheter. 

Fokusgrupp 2: Kvinnor, åldersspann 18-25, 5 enheter. 

Fokusgrupp 3: Män, åldersspann 27-34, 4 enheter. 

Fokusgrupp 4: Kvinnor, åldersspann 28-36, 4 enheter. 

Fokusgrupp 5: Blandad grupp vad gäller kön, åldersspann 42-54, 5 enheter. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes under vecka 29, på ett större kafé på Södermalm i 
Stockholm. Platsen valdes för att så många inom gruppen som möjligt skulle känna sig 
bekväma i situationen och omgivningen. Valet av ett större kafé gjordes med förhoppningen 
om att där kunna sitta något mer avskilt. Vi valde att ha en relativt aktiv roll som gruppledare, 
då med tanke på att Jacobsen (2002, s.178) skriver ”Om vi vill ha gruppens synpunkter på en 

relativt avgränsad problemställning är en aktiv roll förnuftigast och mest ändamålsenlig”. 

 

Första steget i urvalet av gruppmedlemmar gjordes utifrån ålder och kön, där vi valde att titta 
på individers åsikter i åldrarna 18-54 år. Att vi sedan gjorde en uppdelning av kvinnorna och 
männen till separata grupper, berodde på att vi ville skapa möjlighet för oss att finna en 
eventuell skillnad i kvinnornas och männens uppfattningar av virusfilmer och företag. Detta 
var också anledningen till att en uppdelning i ålder gjordes. En av grupperna blev blandad 
man och kvinna med en något högre ålder. Varför denna grupp valdes att ha med, var för att 
vi ville se om äldre personers uppfattning om virusfilmer och företag skiljer sig från de något 
yngre åldrarna. 
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 Respondenterna till fokusgrupperna valdes vidare, utöver ålder och kön, utifrån kriteriet att 
respondenterna skulle ha en relativt stor Internetvana. Detta för att samtliga gruppmedlemmar 
aktivt skulle kunna delta i intervjuerna Det gäller att fånga de respondenter som har ett 
intresse kring ämnet som diskuteras, annars finns risk för att orelevanta och oseriösa svar 
inkommer (Jacobsen, 2002).  

 
2.1.6 Induktiv eller deduktiv ansats?  
Det finns två strategier, eller ansatser, enligt Jacobsen (2002) för datainsamling, induktiv- 
samt deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen innebär att forskaren samlar in empiri utan att 
ha allt för många antaganden på förhand om hur omvärlden ser ut. Fördelen med den 
induktiva ansatsen är att den ger möjlighet till ett öppet tankesätt, där forskaren inte i någon 
större utsträckning påverkas av vad som tidigare sagts på området (Jacobsen, 2002). 
Nackdelen är däremot den att forskaren inte kan bevisa denna icke-påverkan, samt att 
undersökningen kan bli svår att begränsa. Med den deduktiva ansatsen utgår forskaren istället 
från viss teori och vissa antaganden som redan finns på området, för att därefter samla in 
empiri och se om antagandena stämmer eller inte (Jacobsen, 2002). Nackdelen med denna 
metod är enligt Jacobsen (2002) att forskaren tenderar att fastna i den tidigare forskningen 
och, kanske utan att själv märka av det, letar efter och ger stöd till den denna. 

 

Då vi har utgått från tidigare teori på området virusmarknadsföring, viruskampanjer samt etik 
och moral, har vi medvetet valt den deduktiva ansatsen. Vi anser även att vi måste ta del av 
tidigare åsikter och teorier som finns på området för att vi på ett bättre och tydligare sätt ska 
kunna få fram mer precis information om det vi i denna uppsats söker efter.  

 
2.1.7 Intensiv eller extensiv ansats? 
Dessa två begrepp syftar till att förklara om undersökningen ska gå på djupet eller på bredden 
(Jacobsen, 2002). Då en undersökning går på djupet menar Jacobsen (2002) hur vi vill närma 
oss ett fenomen som vi vill studera, medan att gå på bredden syftar till att säga oss något om 
hur många undersökningsenheter vi vill uttala oss om. Den intensiva ansatsen går på djupet 
med ett problem och vill visa så många förhållanden som möjligt i ett eller ett fåtal fall. Den 
extensiva ansatsen går på bredden och vill undersöka många enheter, vilket oftast innebär att 
det inte går att undersöka särkilt många olika förhållanden. Intensiv utformning har sin styrka 
i att få fram relevanta data och undersökningen omfattar många detaljer och går på djupet 
(Jacobsen, 2002). Den interna giltigheten är oftast stor. Problemet är dock att studierna i hög 
grad förhåller sig till en specifik kontext eller några få enheter, och att en generalisering av 
utfallet oftast inte är möjlig att göra (Jacobsen, 2002). 

 

Vi har i denna uppsats valt en intensiv ansats. Vi lägger fokus på att studera några få 
förhållanden inom virusmarknadsföringen, samtidigt som vi vill fokusera på ett visst antal 
enheter för att få en mer nyanserad bild av konsumentens tankar och åsikter. 

 
2.2 Reliabilitet och validitet 
Jacobsen (2002) skriver att det är viktigt att förhålla sig kritisk till den data som samlas in där 
en undersökning skall vara giltig och relevant, det vill säga hålla en hög validitet och 
reliabilitet genom hela undersökningen.  
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2.2.1 Validitet 
Problemet med kvalitativa undersökningar är som tidigare sagts att studiernas resultat i hög 
grad förhåller sig till en specifik kontext eller några få enheter, vilket därmed gör det svårt att 
generalisera undersökningens slutsatser och resultat. Detta betyder dock inte, menar Jacobsen 
(2002) att ett sådant undersökningsupplägg behöver vara av ”sämre” karaktär än kvantitativa 
upplägg. Jacobsen (2002) betonar här att en kvalitativ undersökning förhåller sig nära 
kontexten, i vårt fall, intervjuobjekten, varpå en hög intern giltighet oftast kan uppnås. 
Validitet handlar om undersökningens giltighet, i detta fall oftast den interna giltigheten 
(Jacobsen, 2002). En hög intern giltighet uppnås enligt Jacobsen (2002) genom att forskaren 
förhåller sig kritisk till den data som samlats in. Har rätt urval av enheter gjorts? Har källorna 
avgett riktig och sann information? Vilken typ av källor finns med i undersökningen? Hur har 
informationen från intervjuobjekten framkommit?  

 

Vi kan börja med att analysera vårt urval. Samtliga av de utvalda respondenterna har varit väl 
insatta i det ämne som diskuterats under fokusgruppsintervjuerna och har därmed aktivt 
kunnat delta i diskussionerna kring ämnet. Att urvalet av respondenter även bygger på dess 
relativt stora internetvana, samt är av varierad ålder och kön, samt har en varierad bakgrund 
och utbildningsnivå. Det som vi däremot anser skulle kunna diskuteras är hur vi funnit 
respondenterna till fokusgrupperna. Vi anser dock att vi lyckats få ett urval av 
tillfredsställande karaktär. Vad gäller huruvida respondenterna i vår undersökning har uppgett 
riktig och sann information kan detta diskuteras utifrån Jacobsens resonemang om 
grupprocessen och de makt- och dominansförhållanden som kan utvecklas inom en grupp. 
Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att vara klar över att det resultat som framkommer vid 
en gruppintervju i stor utsträckning är ett resultat av grupprocessen och inte ett resultat av den 
enskilda individens synpunkter. Jacobsen (2002) menar vidare att resultatet från dessa 
gruppintervjuer är mycket känsliga för de makt- och dominansförhållanden som kan utvecklas 
inom gruppen. Det är lätt att tro att detta är någonting som faktiskt har funnits eller utvecklats 
under våra gruppintervjuer, då främst med tanke på att samtliga inom gruppen alltid varit 
överens i sina åsikter. Dock är detta någonting vi har haft i tankarna redan innan och under 
intervjuernas gång.  Det är också därför som vi har valt att ha en aktiv roll under 
gruppintervjuerna, för att på så sätt försöka stävja ett eventuellt makt- eller 
dominansförhållande inom gruppen. Att vi med en aktiv roll har kunnat minska detta makt- 
eller dominans förhållande är vi fullkomligt överens om, dock behöver detta inte innebära att 
något makt- eller dominansförhållande helt har kunnat undvikas. Vi menar att de likheter vi 
fick i respondenternas svar i en grupp berodde på att gruppen faktiskt från början valts att vara 
internt homogen utifrån ålder, kön och Internetanvändning. Då en kritisk granskning av våra 
källor görs, har vi i den mån det gått använt oss av förstahandskällor samt så pass aktuella 
källor som möjligt. Virusmarknadsföringen är ett relativt nytt begrepp som hela tiden 
utvecklas i takt med det ökande Internetanvändandet och att mer traditionell reklam numera 
kan väljas bort av konsumenten. För att få informationen som lämnas i uppsatsen så 
uppdaterad som möjligt har dessa nyare källor valts. Att försthandskällor har valts i den mån 
det gått, har gjorts för att informationen i denna uppsats ska vara så tillförlitlig som möjlig. En 
diskussion hur informationen från undersökningens respondenter har framkommit kan 
diskuteras. Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika sätt att få fram information i en 
undersökning. Dels kan informationen fås genom spontana svar från uppgiftslämnaren. 
Jacobsen (2002) menar att dessa svar har något större giltighet, då dessa svar inte är styrda av 
intervjuaren. Dels kan informationen från uppgiftslämnaren fås som en reaktion på ett stimuli 
från intervjuaren. Jacobsen (2002) menar här att denna information har något lägre giltighet. 
Vi har under gruppintervjuernas gång försökt att behålla fokus till det vi vill undersöka i 
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denna uppsats. Därmed har vi i viss mån påverkat våra respondenter att tänka i vissa banor. 
Dock har vi valt att hålla fokusgruppsintervjuer, av den anledningen att vi inte påverkar i lika 
hög grad som vi hade gjort vid en enskild intervju. 

 
2.2.2 Reliabilitet 
Jacobsen (2002) menar även att undersökaren måste ställa sig frågan om de resultat som 
uppnåtts är tillförlitliga. Här påpekar Jacobsen (2002) att själva upplägget av undersökningen 
kan ha en inverkan på respondenternas svar, och tar här upp fenomenen intervjuareffekt och 
kontexteffekt. Jacobsen (2002) menar att intervjuaren kan påverka hur samtalet formas 
samtidigt som sammanhanget där informationen samlas in kan påverka respondenternas svar. 
I vårt fall har vi valt att hålla fokusgrupper i stället för individuella intervjuer, just av den 
anledningen att vi ville försöka minimera intervjuareffekten i så stor utsträckning som möjligt. 
Dessutom försökte vi att välja en så pass avslappnad och neutral kontext som möjligt, där 
valet föll på ett större café. Vi valde även att kontakta våra respondenter i god tid innan 
undersökningen genomfördes, dock valde vi att ej upplysa respondenterna om intervjuns 
ämne. Detta för att uppgiftslämnare skulle få god tid på sig att förbereda sig på situationen, 
men inte hinna förbereda vilka svar som skulle kunna vara lämpliga.  
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3 Teori 
Som tidigare nämnts är de teorier som finns inom området virusmarknadsföring främst gjorda 
av och för olika företag med ingen eller mycket liten inblick i hur själva konsumenten 
uppfattar virusmarknadsföringen. I detta kapitel kommer teorier, rörande hur företagen ska 
utforma och använda sig utav denna marknadsföringsteknik att redovisas. Dessa teorier 
kommer sedan att ligga till grund för den analys som följer, där konsumentens uppfattning 
jämförs mot dessa teorier.  

 
 

3.1 Det grundläggande fenomenet - Word-of-mouth 
Vi har valt att ge ett visst utrymme i denna uppsats för det klassiska fenomenet word-of-
mouth. Detta grundar sig i virusmarknadsföringens uppkomst och utveckling ur detta gamla 
och väletablerade fenomen. Som Kotler och Armstrong (2006) uttrycker det, är 
virusmarknadsföring en förlängning av världens äldsta typ av marknadsföring nämligen word-
of-mouth. Som tidigare nämnts syftar word-of-mouth marknadsföring till att stimulera 
individer att prata positivt om företaget, produkten eller tjänsten (Kirby,  2006).  

 

En av de största bidragsfaktorerna till att word-of-mouth marknadsföring fått ett så pass stort 
uppsving på senaste tiden, menar Kirby (2006), beror på den snabba tillväxten av olika 
digitala medier. Här menar Kirby (2006) att det i synnerhet handlar om Internet med alla dess 
olika chatrum, forum, bloggar, msn-program samt fildelningsprogram som ger möjlighet till 
snabbare och mer exponentiell kommunikation än tidigare. 

 
Digital media´s capabilities to turbo-charge the viral spread of information means that 

well-planned and well-executed connected marketing initiatives – particularly those 

that integrate more traditional marketing communications techniques in their activities 

- can help business messages reach the mass market in a way that would require a 

significant investment if  left to more traditional techniques alone. (Kirby, 2006, s. 87) 
    

 
3.2 Virusmarknadsföring 
En viruskampanj är en specifik aktivitet på Internet som har till uppgift att utnyttja mänskliga 
kontaktnät, och få kampanjen att spridas genom dessa nätverk (Kirby, 2006 och Smith & 
Chaffey, 2005). Liksom all form av marknadsföring, är även målet för en viruskampanj att 
stärka varumärket, öka varumärkesigenkännandet och i slutändan öka företagets försäljning 
(Kirby, 2006). 

 

Enligt Smith och Chaffey (2005) bör en effektiv viruskampanj handla om en smart idé, en 
chockerande idé eller en högst informativ idé vilken har makten att skapa ett nästintill 
tvångsmässigt tittande. Det kan handla om ett videoklipp, en tv-reklam, en seriefigur, en rolig 
bild, en dikt, en sång, ett politiskt budskap eller en nyhet (Smith & Chaffey, 2005). Vad det än 
handlar om, bör det vara så otroligt att det får folk att vilja skicka det vidare (Smith & 
Chaffey, 2005). Kirby (2006) betonar att en kampanjs succé eller inte beror på hur pass väl 
den har nått fram, inspirerat, engagerat och interagerat med mottagaren. Målet är att 
mottagaren i slutändan ska distribuera meddelandet och skapa en konversation om företaget, 
produkten eller tjänsten med personer i sitt kontaktnät (Kirby, 2006). Detta styrks även av 
Anders Frankel (2007) som menar att virusmarknadsföringens mål är att skapa maximal 
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spridning på Internet av ett budskap genom att låta målgruppen göra jobbet och stå för 
legitimiteten. 

 

Från början användes virusmarknadsföringen huvudsakligen som en separat 
marknadsföringsstrategi som enbart fokuserade på det kreativa materialet och den virala 
agenten (Kirby, 2006). Detta kreativa material kunde bestå ut av bilder, online spel, 
videoklipp eller text (Kirby, 2006). Denna strategi var, och är även idag, riskfull då 
kampanjens genomslag och spridning till stor del beror på huruvida mottagaren tar till sig 
detta kreativa material samt den virala agenten (Kirby, 2006). 

 

Då mängden virusmaterial ökat, menar Kirby (2006) att det har det blivit allt svårare för 
dagens företag att nå ut med sitt kreativa material och sin virala agent och därmed särskilja sig 
från mängden. Istället för att företagen enbart hade använt sig av den virala agenten som ett 
mål i sig, att enbart formen för själva budskapet skulle väcka uppmärksamhet hos mottagaren, 
började företagen i början av 2000-talet dock att förstå och inse att den virala agenten i sig 
inte var målet, utan snarare ett medel för att uppnå målen (Kirby, 2006). Nu lades större vikt 
vid ett strategiskt användande och företagen försökte nu istället dra nytta av de långsiktiga 
fördelarna som kom med virusmarknadsföringen (Kirby, 2006). Kirby (2006) menar därmed 
att virusmarknadsföringen bör ses som en integrerad del i företagets totala 
marknadsföringsmix. Skillnaden är dock den att virusmarknadsföring jämfört med många av 
de övriga delarna i marknadsföringsmixen interagerar direkt med konsumenten (Kirby, 2006).  

 

Nicke Bergström från reklambyrån Farfar menar att ”det nästan är löjligt hur många som 

använder sig av ordet – metoden är ganska vanlig. Men antalet kampanjer som verkligen har 

lyckats är betydligt färre” (Bergström, 2007, s.33). Han menar vidare att 
virusmarknadsföringens utveckling bara kommer att öka. Han menar att det kommer att bli 
mer avancerat och förfinat, mätmetoderna kommer att utarbetas och ”väldigt många kommer 

att misslyckas…”(Bergström, 2007, s.33).  

 
3.2.1  ”The bottom-up approach” 
Många företag har börjat förstå och inse att den bästa försäljningsreklamen för företagets 
produkter och dess idéer sker från konsument till konsument och inte genom marknadsföring 
från företag till konsument (Kirby, 2006). Att försäljningen sker från konsument till 
konsument, kallas även för ”the bottom-up approach”, vilket innebär att det är konsumenten 
själv som styr och kontrollerar vad den vill bli exponerad för (Kirby, 2006). En av de största 
anledningarna till att konsumenter uppfattar viruskampanjer tilltalande beror enligt Kirby 
(2006) på att kampanjerna tenderar att vara icke-avbrytande. Det innebär att konsumenten 
väljer att interagera med reklamen, istället för att bli avbruten av reklamen när denne till 
exempel tittar på tv (Kirby, 2006). Virusmarknadsföringskampanjer drivs i slutändan av 
konsumenten själv och det är konsumenten som styr kommunikationen (Kirby, 2006).  Det 
nya mediet, Internet, gör det möjligt för konsumenten att faktiskt själv påverka det han/hon 
ser, tar till sig och skickar vidare till andra (Chaffey et al, 2006). 

 

Bergström (2007) talar här även om att virusfilmer kan nå målgruppen med en helt annan 
”glimt i ögat” än vid till exempel störande reklamavbrott och menar samtidigt att traditionella 
30-sekundersreklamer är spam. Bergström (2007) menar att det är likadant med många andra 
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traditionella medier, men påpekar att om ”ditt budskap däremot blir så omtyckt att 

målgruppen gärna sätter sitt namn som avsändare, då är det starkt” (Bergström, 2007, s.33).  

 
3.2.2 Att mäta effekten av en viruskampanj 
Kirby (2006) lyfter fram ytterligare en av fördelarna med virusfilmer, den att virusfilmernas 
format är tillräckligt litet för att laddas ner från diverse webbsidor och därefter spridas vidare 
mellan användare. Dessa virusfilmer går dessutom att spåra efter nedladdning, vilket gör att 
företagen på ett enkelt sätt kan mäta kampanjens spridning och därigenom även ge företaget 
siffror på avkastningen på investerat kapital (Kirby, 2006). Bergström (2007) ger exempel på 
hur en viruskampanj kan mätas genom att se hur många som har varit inne på en sajt, hur 
mycket tid som har spenderats, var folk har klickat för att komma till en sajt samt hur många 
som har sett en film. 

 

På samma sätt som effekterna av en lyckad viruskampanj kan mätas och dessutom generera 
vinst för ett företag under en lång tid framöver, kan också en misslyckad viruskampanj skada 
företaget på lång sikt (Brooks, 2006). Detta då distributionen av kampanjen sällan går att 
kontrollera och avbryta om den slår fel (Brooks, 2006). En viruskampanj har inget slutdatum, 
utan kan om den går bra, tillhandahålla avkastning på investerat kapital under en mycket lång 
tid (Kirby, 2006). ”Om något du inte gillar väl har hamnat på Internet är det bara att hoppas 

på att det inte sprider sig” (Bergström, 2007, s.33 ).  

 
3.2.3 Kostnadseffektivt 
Justin Kirby (2006) menar att virusmarknadsföring som en integrerad, snarare än som en 
isolerad, marknadsaktivitet både kan befrämja och öka varumärkesigenkännandet. Kirby 
(2006) menar dessutom att dessa mål kan nås kostnadseffektivt.  Brooks (2006) menar även 
han att virusmarknadsföring kan vara en relativt billig form av marknadsföring, då det är 
mottagaren själv som distribuerar meddelandet och på så sätt ”gratis” sprider företagets 
kampanj. En lyckad viruskampanj kan distribueras och nå miljontals användare på bara några 
dagar, vilket exemplet med Hotmail tydligt visar (Kirby, 2006). Brooks (2006) menar att 
investeringen i en viruskampanj kan ge avkastning under lång tid framöver, då en lyckad 
kampanj kan fortsätta att spridas och påverka konsumenter flera år framåt. Även detta gör att 
virusmarknadföringens kostnader kan ses som relativt låga. 

 
3.2.4 Effektiv vid produkter som inte talar av sig själva 
Kirby (2006) menar att viruskampanjer kan vara en bra marknadsstrategiskt åtgärd då 
varumärket, produkten eller tjänsten inte själv sticker ut eller när produkten i sig inte har 
något direkt ”buzz”-värde, det vill säga när produkten inte triggar människor att tala om 
självaste produkten i sig. Istället för att skapa en konversation kring själva produkten, skapar 
den virala agenten i sig en konversation genom att mottagaren talar om själva kampanjen 
snarare än om produkten (Kirby, 2006).  

 

Bergström (2007) menar att virusmarknadsföring lämpar sig för alla typer av produkter. Han 
menar att det endast handlar om att vara kreativ och välja de mest passande kanalerna, ”…en 

produkt som riktar sig till en stor skara kommer givetvis ses av fler, men flera miljoner 

behöver inte se ditt budskap för att du ska lyckas” (Bergström, 2007, s.33). Bergström (2007) 
menar vidare att det är vanligt att dagligvaru- och livsmedelsprodukter marknadsförs på detta 
sätt och påpekar att lyckade kampanjer under de senaste åren har riktat sig till den stora 
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massan. Exempel ges här genom filmjölk, tvål, hamburgare, fotbollsskor, mobiltelefoner och 
bilar.  

 
3.2.5 Okontrollerat och utan censur 
Till skillnad från exempelvis tv-reklam, finns det i dagsläget inte någon censur eller 
kontrollerande organ för vad ett företag kan eller inte kan inkludera i en viruskampanj [7]. 
Detta har gjort att viruskampanjerna kan vara mer kontroversiella och därmed lättare skapar 
uppmärksamhet hos mottagaren [7]. Det har även gjort att företagen ibland går över gränsen 
till vad som anses etiskt och moraliskt acceptabelt hos konsumenten (Smith, 1990).   

 
3.2.6 För stort fokus på själva spridningen 
Virusmarknadsföringen är som Kirby (2006) nämner, inte helt problemfri. Ett vanligt misstag 
som många företag gör, enligt Kirby (2006), är att tro att viruskampanjer enbart handlar om 
att skapa underhållande material och att hitta webbsidor och användare för spridning av 
materialet.  Kirby (2006) understryker vikten av att lyckas skapa en konversation om 
företaget, dess produkt eller tjänst, inte bara fokusera på själva spridningen av den virala 
agenten. Roy Sutherland på reklambyrån OgilvyOne instämmer i detta påstående i en artikel 
skriven av James Curtis (2005), och menar att humor är ett bra sätt att bryta barriärer men att 
humorn i sig också måste ha någon typ av anknytning till varumärket eller företaget. 

 
3.2.7 E-fluentials 
Då virusmarknadsföringen syftar till att nå ut direkt till konsumenten och låta konsumenten 
själv styra överförningen av reklammaterialet finns det sätt för företag att utnyttja detta genom 
att försöka identifiera de personer som kan påverka andra i samma sociala grupp (Fill, 2006). 
Dessa personer kallas på Internet av Cakim (2006) för ”e-fluentials”. Dessa ”e-fluentials” är 
personer inom en social grupp som oftast har en något högre ”status” än övriga medlemmar 
(Cakim, 2006). Det är en person som andra i gruppen ser upp till, lyssnar på och vänder sig 
till för information. ”E-fluentials” har makten och möjligheten att nå personer från företagets 
målgrupp som ännu inte blivit nådda av företagets budskap, de har även makten att förstärka 
företagets meddelande till de personer som faktiskt redan har blivit nådda av meddelandet 
(Fill, 2006). ”E-fluentials” delar i genomsnitt med sig av sina erfarenheter som de haft med ett 
företag till 14 personer (Cakim, 2006). Cakim (2006) menar vidare att i jämförelse med den 
vanliga Internetanvändaren är ”e-fuentials” mycket mer aktiva användare av email. Dessutom 
är dessa personer i större utsträckning medlemmar i olika nyhetsgrupper och använder sig av 
olika typer av anslagstavlor och andra former av online-verktyg för att övertyga och sprida 
sina budskap och erfarenheter om företag och dess produkter. Dessa e-fluententials är inte 
bara mycket inflytelserika online, utan även off-line. Cakim (2006) menar att det är dessa 
Internetanvändare som företagen i första skedet ska fokusera på att nå med sina 
viruskampanjer. Bergström (2007) menar att: 

 
…en viktig grej är att lyckas inom ett socialt nätverk eller intresseområde. Om du vill 

sälja en klocka som kostar en miljon behöver du inte göra en kampanj som ses av tio 

miljoner personer – se till att de som har råd att köpa produkten får ta del av budskapet 
(Bergström 2007, s. 33). 
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3.3 Exempel på viruskampanjer 
För att läsaren ska få sig en korrekt bild av vad det är som egentligen diskuteras och tas upp i 
denna uppsats, nämligen etiken och moralen gällande virusmarknadsföring, kommer här ett 
antal exempel på virusmarknadsföringens olika ansikten att målas upp. Det är även dessa 
virusfilmer som respondenterna i fokusgrupperna har fått ta del av och yttra sig om. 

 
3.3.1 Exempel 1 – IKEAs exempel ”Tidy Up”- Sex 
Videoklippet som visas, visar en liten pojke som ligger på golvet och leker med sina leksaker. 
Rätt som det är börjar pojken leka med en metallfärgad dildo som även den ligger på golvet 
bland pojkens övriga leksaker. Dildon börjar vibrera, pojken skrattar glatt och fortsätter leka 
med den, som om den vore en vanlig leksaksbil. Bilden blir svart och IKEAs olika 
förvaringsalternativ kommer upp och slutligen en slogan som lyder: Tidy up (= städa upp). [8] 

 
3.3.2 Exempel 2 – Nokias ”Swinging Cat” - Djurplågeri 
Videoklippet visar ett vardagsrum med en stor roterande fläkt i taket. Videoklippet är som 
visas är skakigt och av hemmavideokaraktär. En katt tar sats och hoppar upp mot den 
roterande takfläkten. Katten fastnar med ena tassen och svingas runt ett par varv, innan katten 
slutligen lossnar och med en hård smäll flyger in i väggen. Personerna i rummet börjar skratta 
samtidigt som bilden zoomas ut, och det framgår nu att filmen är inspelad från en telefon. En 
röst avslutar klippet med: This is not a home video, it’s a phone video (= det här är ingen 
hemvideo, det är en telefonvideo) och Nokias logotyp visas. [9] 

 
3.3.3 Exempel 3 – Volkswagens ”Bomber”- Politisk inkorrekt 
Videoklippet visar hur en självmordsbombare parkerar sin bil utanför ett fullsatt kafé, med 
intentionen att spränga sig själv, bilen och kaféet i luften. Bomben detoneras, men 
självmordsbombarens handlingar går dock obemärkt förbi då den lilla bilen förblir intakt. 
Följande slogan avslutar klippet, ”Volkswagen Polo – small but tough” (= ”Volkswagen Polo 
– liten men tuff ”). [5] 

 
3.3.4 Exempel 4 – Calvin Klein ”Jeans”- Pedofili 
Videoklippet visar ett litet rum utan möbler. Rummet är belyst med strålkastare och i mitten 
av rummet står en smal, tanig pojke i bar överkropp, endast iklädd ett par blåjeans. Pojken ser 
blyg ut och försöker dölja sin nakna överkropp. Mannen (som filmar och som ej finns med på 
bild) frågar pojken om hans ålder, och pojken svarar 16. Mannen fortsätter att ställa diverse 
frågor till pojken och får slutligen pojken att dansa runt lite i rummet. Slutligen frågar mannen 
vad pojken har på sig och pojken svara att han har på sig sina favoritjeans. Klippet avslutas 
och en slogan kommer upp ”CK jeans”. [10] 

  
 

3.4 Etik och moral 
Vilka principer och riktlinjer ska dagens företag och marknadsförare jobba efter? Idag finns 
en mängd olika europeiska och nationella lagar för att skydda konsumenten. I Sverige finns 
även Etiska Rådet mot könsdiskriminerande reklam, ERK. ERK har till uppgift att ”motverka 

könsdiskriminering i reklam och bidra till en hög etisk standard hos annonsörer och 

reklamproducenter” [11]. Det finns även en mängd olika nationella marknadsföring-
sorganisationer som årligen ger ut rapporter och informationsblad med riktlinjer för hur 
företag bör bedriva sin marknadsföring på ett etiskt korrekt sätt (Salomon, Bamossey & 
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Askegaard, 2002). Dock är dessa bara rekommendationer och ingenting som företagen 
behöver följa (Salomon et al., 2002). 

 
Smith (1990) menar att etik är ett komplext ämne med djupa filosofiska grubblerier. Smith 
(1990) noterar, som påpekats i problembakgrunden, att det inte finns mycket 
marknadsföringslitteratur på området etiskt köpbeteende. Inom vad som brett kan kallas för 
marknadsföringslitteraturen lyfter Smith (1990) dock fram traditionella namn såsom 
Kassarjian och Kotler, som främst talar om ett socialt ansvarstagande och den ekologiskt 
konfunderade konsumenten. Kotler (2006) beskriver, i sin bok Principles of Marketing, två 
olika filosofier vad gäller etiska och moraliska frågor. Den fösta filosofin utgår från att det är 
den fria marknaden och det juridiska systemet som bestämmer vad som är etiskt och moraliskt 
riktigt. Enligt denna filosofi är det inte upp till företaget och dess marknadsavdelning att 
avgöra vad som är etiskt korrekt eller inte. Företaget kan med gott samvete göra precis vad 
som helst inom ramen för vad som är lagligt. Enligt filosofi nummer två däremot ligger inte 
ansvaret på rättsväsendet, utan Kotler (2006) menar att det moraliska ansvaret ligger hos det 
enskilda företaget och hos individen. Enligt denna filosofi ska varje företag ha ett ”socialt 
samvete” och Kotler (2006) menar att företaget och dess chefer ska tillämpa en god etisk och 
moralisk affärssed oavsett vad det juridiska systemet tillåter. 

 
Kassarjian närmar sig den socialt ansvarsfulla konsumtionen genom att titta på intentionerna 
till ett beteende (Smith, 1990). Han tittade och mätte bland annat attityder mot 
luftföroreningar och människors intentioner om att betala lite mer för en föroreningsfri bensin. 
Kassarjian kom i sina analyser och slutsatser fram till att det fanns stor potential för att tänka 
mer etiskt och moraliskt rätt, eftersom människorna i hans undersökning svarat att de skulle 
betala mer för att bespara miljön på föroreningar (Smith, 1990). Denna slutsats fick direkt 
mothugg av efterföljande studier av andra forskare som visade på att konsumenten visst hade 
intentionen att betala mer för ett renare samhälle, men trots detta inte gjorde det (Smith, 
1990). Engel skriver att denna ”voluntarism” har sina begränsningar i att människan gärna vill 
bete sig på ett sätt som är bra för det samhälle de lever i, men att det är av återkommande 
karaktär att människan trots detta beter sig på ett sätt som ger dem själva, som individer, 
fördelar (Smith, 1990).  

 
Smith (1990) kritiserar dock dessa författare genom att de, enligt hans mening, endast lyfter 
fram det etiska köpbeteendet i form av att identifiera och segmentera vilka dessa ”etiska 
konsumenter” är. Smith (1990) menar att detta är litteratur för marknadsförare, där den 
”socialt ansvarstagande konsumenten” lyfts fram och beskrivs med slutmålet att enbart ge 
marknadsförare ytterligare socio-psykologiska variabler att väga in för identifiering och 
segmentering av konsumenterna. Smith (1990) menar att den socialt ansvarstagande 
konsumenten inte finns på det sätt som de övriga författarna verkar vilja påstå. Han menar att 
det inte är en typ av konsumenter som är på detta vis, utan att det är många faktorer som 
påverkar hur en människa bedömer något som etiskt eller moraliskt riktigt eller oriktigt. 
Individuella värderingar, kulturell påverkan samt information och förståelse av vilka 
konsekvenserna blir av en handling är exempel på faktorer som tas upp (Smith, 1990). Ett 
etiskt köpbeteende är därmed, i sig själv, ett svar på individers olika moraliska bedömningar. 
Smith (1990) menar att det är just detta individuella moraliska beteende som gör att det 
uppstår olika responser på samma produkt eller reklam. Många tänker på etiken och moralen i 
sina köp, men det yttrar sig på olika sätt beroende på hur värderingarna och den kulturella 
påverkan ser ut. Det etiska köpbeteendet söker socialt ansvarstagande hos företagen, 
definierat utifrån konsumenten.  
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Smith och Quelch (1993) identifierar olika etiska problem som bör tas i åtanke vid bedömning 
om en reklam är etisk riktig eller inte. Vilket syfte har reklamen? Hur levereras informationen 
som finns i reklamen? Vem riktar sig reklamen mot? Påverkar och inverkar reklamen 
individers värderingar? Eller påverkar och inverkar reklamen på samhällets värderingar?  

 

Smith och Quelch (1993) delar upp den etiska frågan i två huvudsakliga delar. Den ena delen 
är den etiska biten som är inbäddad i själva utförandet av reklamen. Denna del, menar 
författarna, brukar oftast bli nedskriven i lagar, vilka sätter gränser för vad marknadsförare 
och företag kan göra och inte kan göra. Den andra delen involverar själva essensen av 
reklamen och marknadsföringen, nämligen dess sociala och ekonomiska lämplighet, samt 
dess potentiella skadefulla effekt på individer och på samhället i stort.  Smith och Quelch 
(1993) menar att det här råder en skillnad mellan ”having a right” och ”the right thing to do”. 
Författarna tar här upp exempel på reklamer som bland annat riktar sig direkt till barn och att 
använda sig av ”förfinande reklam” där ett konkret exempel ges genom påståendet ”What 

look like ice cream in a television commercial may really be mashed potatoes” (Smith & 
Quelch, 1993, s. 614). Författarna ställer sig även frågan ”Do Madonna, Michael Jackson, 

Tina Turner, and Lionel Richie really prefer Pepsi to Coke?” (Smith & Quelch, 1993, s. 615). 

 

Det föreligger därmed en skillnad mellan ”having a right” och ”the right thing to do”, men hur 
vet man vad som är ”the right thing to do”? menar Smith och Quelch (1993). Författarna 
menar att det här inte finns något svar, eller att svaren snarare går isär. Vissa menar att det är 
upp till varje individ att bedöma, medan andra menar att det är marknadsförare och företag 
som ska ta sitt ansvar. En mängd kriterier har radats upp som lämpliga att tänka på vid en 
utvärdering om en reklam är etisk riktig eller inte. Dessa kriterier involverar en utvärdering 
och analysering av själva produkten, medievalet, reklamens uppförande, budskapet eller 
meddelandet, och den valda målgruppen (Smith och Quelch, 1993). Burton Leiser värderar en 
etisk eller oetisk reklam genom att enbart se till själva produkten och dess nytta för 
konsumenten (Smith & Quelch, 1993). En etisk reklam är all reklam som vill sälja en 
nödvändig och användbar produkt, medan all reklam som vill sälja en produkt som inte 
behövs är oetisk (Smith och Quelch, 1993).  Paul Santilli menar att all reklam som har ett 
budskap som talar sanning är etisk riktig, vilket Smith och Quelch (1993) anser är svårt då 
skillnaden mellan information och övertalande reklam är svår att reda ut (Smith & Quelch, 
1993).  

 
 
3.5 Image 
Målet för en viruskampanj är att stärka varumärket, öka varumärkesigenkännandet och i 
slutändan öka företagets försäljning (Kirby, 2006). Viruskampanjerna ska därmed få 
företagets konsumenter att uppfatta företaget såsom företaget själva vill bli uppfattade.  

 

Fill (2006) menar att det är relativt lätt för ett företag att bestämma sig för hur de vill bli 
uppfattade av konsumenten, däremot är det betydligt svårare att verkligen få konsumenten att 
uppfatta företaget på detta sätt. Såsom Marconi (1996, s.67) uttrycker det, ”people do look at 

the same thing and see it differently”.  
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Dagens konsumenter söker inte bara produkter med personlighet och av god kvalitet 
(Andersson, Jansson, Nilsson, Pihlsgård, 2005). För dagens konsumenter blir det allt viktigare 
att företaget bakom själva produkten ska ha en verksamhet som är miljömässig och moraliskt 
acceptabel. Företagets image blir allt viktigare vid valet av produkt (Andersson et al., 2005). 
Författarna menar att konsumenten måste känna att de kan lita på företaget de har en relation 
med. Vad gäller dagligvaror handlar det främst om att råvarorna kommer från ett land som 
upplevs ta fram bra livsmedel. Att livsmedlet är framställt på ett miljömässigt sätt och att 
grödorna inte innehåller giftiga bekämpningsmedel. När det handlar om kapitalvaror, vill 
konsumenten veta att företaget existerar även i framtiden när varan/produkten behöver 
repareras och nya reservdelar behövs. Företaget måste uppfattas och upplevas som trovärdigt 
av konsumenten (Andersson et al., 2005). 

 

Var företaget står i viktiga frågor får allt större betydelse för företagets trovärdighet gentemot 
konsumenten (Salomon et al., 2002). En kunds förtroende och tillfredställelse leder till år av 
lojalitet och dagens företag jobbar allt mer med dessa etiska frågor (Salomon et al., 2002). 
Vilka konsekvenser på miljön har företagets produkter? Barnarbete, förekommer det i 
produktionskedjan? Vilka värderingar har företaget? Vilken etik finns i företaget?  

 

Ställda inför fenomenet med den ”politiska konsumenten”, en konsument som uttrycker sitt 
politiska och etiska ställningstagande genom att välja eller undvika produkter/varor från 
oetiska producenter och företag, har dagens företag kommit att inse och förstå vikten av att ha 
ett etiskt korrekt beteende (Salomon et al., 2002).  

 
 

3.6 Kundvärde 
Istället för att få personer att prata om själva produkten, får virusmarknadsföringen personer 
att prata om själva kampanjen (Kirby, 2006). Trots detta understryker Kirby (2006), att det i 
slutändan inte handlar om hur många personer som skickar budskapet vidare. Det handlar 
fortfarande om att ha en produkt som tilltalar konsumenten och ger denna någon form av 
kundvärde.  

 

Såsom beskrivits under ”definitioner” kan kundvärde definieras såsom skillnaden mellan det 
värde kunden får av att äga och använda produkten/tjänsten och kostnaden för att införskaffa 
sig produkten/tjänsten (Summers et al., 2003). Smith (1990) menar även han att ett köp hos en 
konsument består av en mängd olika överväganden, betänkligheter, eller attribut. Dessa 
attribut kan delas in i positiva och negativa attribut. Själva produkten ses därmed som ett 
paket där dess kostnader och fördelar övervägs av konsumenten, och där de etiska 
betänkligheterna kan hamna antingen som en kostnad eller som en fördel.  

 

Smith (1990) menar att det etiska köpbeteendet ibland syns relativt tydligt, genom att 
människor inte handlar en speciell produkt, eller att människor på egen hand medvetet 
begränsar sitt köputbud. Smith (1990) ger bland annat exempel på vegetarianer som av etiska 
skäl avstår från att handla köttprodukter eller att människor hellre handlar från den lokala 
producenten än från utlandet.  
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Dock menar Smith (1990) att det etiska köpbetendet många gånger faktiskt inte syns särskilt 
väl. I dessa fall handlar det om att inköpen influeras av etiska betänkligheter, men att dessa 
betänkligheter inte är så pass stora att de övertar andra betänkligheter som förekommer vid ett 
köp.  
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4 Empiri 
Under detta kapitel kommer en sammanställning av utförda fokusgruppsintervjuer att ges. Vi 
har valt att redovisa svaren från de olika fokusgrupperna separat, med en uppdelning på de 
fem fokusgrupper som tidigare beskrivits under metodkapitlet. Detta för att underlätta 
läsningen och för att på ett tydligt sätt se de likheter och skillnader som framkommit mellan 
de olika fokusgrupperna. 

 

Under fokusgruppsintervjuerna fördes diskussioner kring fyra utvalda företag, Wolksvagen, 
IKEA, Nokia och Calvin Klein. Samtalen kretsade kring respondenternas uppfattningar om 
företagen och hur dessa företag uppfattades ur ett moraliskt och etiskt perspektiv.  

 

Diskussionen lät vi sedan ledas in på området ”virusmarknadsföring” och ”virusfilmer”. Båda 
begreppen förtydligades och förklarades och respondenterna fick tid till samtal om och kring 
detta ämne. Samtalen med fokusgrupperna kretsade kring respondenternas erfarenheter och 
åsikter gällande denna form av marknadsstrategiska åtgärd. Därefter visades virusfilmerna 
från de företag som tidigare illustrerats och diskussion kring dessa virusfilmer efterföljdes.  

 

För att genomförandet av fokusgruppsintervjuerna skulle ske på ett likartat och jämförbart 
sätt, användes en och samma intervjuguide vid samtliga diskussioner (se bilaga 1).  

 

4.1 Fokusgrupp1: Killar, åldersspann 19-24 
Denna fokusgrupp bestod av fem killar i åldrarna 19-24 år. Intervju genomförd 16 juli, 2007. 

 

4.1.1 Allmänt om virusmarknadsföring 
Ingen av respondenterna kände sedan tidigare till uttrycket virusmarknadsföring. Då uttrycket 
förklarats visade det sig att samtliga respondenter tidigare sett liknande klipp producerade av 
olika företag, vilket respondenterna ej varit medvetna om. Samtliga respondenter uppgav att 
de snarare hade uppfattat dessa virusfilmer som underhållning utan något direkt budskap. 
Samtliga gruppmedlemmar ansåg att detta sätt att göra reklam var både roligt och nyskapande 
och hade själva hjälpt till att sprida liknande klipp vidare till vänner och bekanta. De klipp 
som respondenterna skickat vidare var främst humoristiska och chockerande klipp som de 
hittat på Youtube eller liknande sidor. En av respondenterna uttryckte sig genom att säga ”Jag 

skickar främst vidare sjuka hemmavideos i stil med Jackass”. Respondenterna i denna 
fokusgrupp menade att de blivit tipsade om diverse klipp då de varit inne på olika bloggar och 
andra former av onlineforum. Sammanfattningsvis menar respondenterna att klipp av den här 
karaktären inte påverkar deras uppfattning om företaget och menade att ju större exponering 
för denna form av filmer, desto mer avtrubbad ansåg sig respondenterna bli.  

 
4.1.2 Hur definierades etik och moral?  
Respondenterna i denna grupp hade mycket svårt att definiera etik och moral och blev relativt 
tysta då denna fråga dök upp. Diskussionen lutade åt vad som var ett rätt handlande eller inte i 
olika typer av sammanhang. De flesta ansåg att vad som var rätt och fel var en personlig åsikt 
och att etik och moral därför var väldigt svårt att definiera.  
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4.1.3 Wolksvagen 
Samtliga respondenter ansåg att företaget var pålitligt, med ett stort samhälleligt 
ansvarstagande. Varför denna åsikt fanns, kunde ingen av respondenterna svara på. ”Att 

företaget är stort, borde betyda att företaget har ett bra etiskt och moraliskt synsätt.”, menade 
respondenterna. Respondenterna hade relativt liten inblick i företagets samhällsengagemang, 
men diskuterade kring sina personliga uppfattningar om företaget. De menade att företaget 
hade klassiska bilar, samtidigt som det framkom att bilarna inte var direkt ”hippa” och alla 
gruppdeltagarna uppfattade definitivt inte Wolksvagen som ett ungdomligt, nytänkande och 
nyskapande företag.  

 

Efter att Wolksvagens virusfilm vistats blev diskussionerna heta. Virusfilmen ansågs som 
otroligt oetisk och mycket kontroversiell och någonting som företaget absolut inte borde bli 
förknippade med. ”Företaget gick definitivt över gränsen!” Dock menade respondenterna att 
deras tidigare uppfattning om företaget inte hade förändrats.  

 

Respondenterna menade att de skulle prata om och skicka virusfilmen vidare till vänner och 
bekanta, om de fick virusfilmen skickad till sig. Ingen av respondenterna skulle aktivt söka 
upp denna virusfilm i efterhand. 

 
4.1.4 IKEA 
Respondenterna ansåg IKEA vara ett företag med stort samhällsengagemang, god etik och 
moral, där Ingvar Kamprad uppfattades som en ”bra kille med hjärtat på rätt plats”. 
Respondenterna tyckte att IKEA hade bra och billiga produkter, och ägde själva många 
produkter från företaget. Under diskussionens gång rörande IKEAs etik och moral kom 
barnarbete upp. Flera av respondenterna ansåg detta vara något som djupt skadat företaget, 
men att företaget på senare tid återfått deras förtroende då respondenterna ansåg att företaget 
skött denna kris på ett mycket bra sätt. Vad gällde IKEAs målgrupp ansåg respondenterna att 
företaget vände sig mot barnfamiljer.  

 

Efter att ha visat IKEAs virusfilm för respondenterna, tyckte alla respondenterna att filmen 
var rolig men förstod om personer kunde ta illa vid sig av reklamen då det fanns en stark 
koppling till sex. Deras uppfattning om företaget förändrades dock inte av virusfilmen. 
Respondenterna ansåg också att virusfilmen inte var tillräckligt rolig för att sprida vidare eller 
prata om, samt att virusfilmen inte gick i linje med IKEAs budskap för övrigt.  

 
4.1.5 Nokia 
Vad gällde Nokia, ansåg respondenterna att deras tidigare reklamer och kampanjer vara 
mycket tråkiga och intetsägande och ingen av respondenterna hade någon direkt uppfattning 
om själva företaget. Ingen av respondenterna ansåg att företaget idag hade tilltalande 
produkter, köp av Nokias produkter övervägdes inte. Däremot var respondenterna överens om 
att företaget det var ett moraliskt och etiskt bra företag då ingenting i media antytt någonting 
annat. En av respondenterna uttryckte det ”jag antar att det är ett bra företag, för jag har inte 

hört någonting om det i pressen. Hade det varit dåligt borde jag har gjort det eftersom det är 

ett så pass stort företag.”. 
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Respondenterna ansåg att klippet var riktigt roligt och skulle förmodligen, om klippet 
skickades till dem, skicka klippet vidare till vänner och bekanta. Det diskuterades kort om 
djurplågeri och att vissa människor, främst djurrättsaktivister, kunde ta illa vid sig av ett 
sådant klipp. Diskussionen dog snabbt ut då samtliga i gruppen var överens om att detta var 
ett roligt klipp. Deras syn på Nokia som företag förändrades dock inte, varken till det positiva 
eller negativa efter att ha sett klippet och menade att kampanjen hade liten påverkan på hur 
företaget uppfattades. Budskapet gick fram, men ingen av respondenterna ansåg att det 
påverkade deras syn på Nokias kameratelefoner.  

 
4.1.6 Calvin Klein 
Respondenterna i denna fokusgrupp ansåg att Calvin Klein var ett varumärke och företag med 
en hög status, som vände sig till människor i en något bättre ekonomisk situation. 
Respondenterna tyckte bra om företaget och ansåg att företagets kampanjer och reklamer 
syntes på bra ställen. Respondenterna diskuterade bland annat fotbollsspelaren Fredrik 
Ljungbergs inblandning, samt företagets utbud av parfymer och kalsonger, vilka de ansåg att 
samtliga var bra produkter. Samtliga respondenter hade någon gång köpt en produkt från 
företaget. Rent moraliskt och etiskt sätt hade respondenterna en relativt bra uppfattning om 
företaget.  

 

Efter att ha sett virusfilmen från Calvin Klein var samtliga respondenter upprörda och hade 
svårt att se att Calvin Klein gjort och ställt sig bakom denna form av reklam. Samtliga 
respondenter såg den tydliga kopplingen till pedofili och sexuellt utnyttjande av underåriga 
och ansåg klippet vara mycket osmakligt. Ingen av respondenterna skulle skicka klippet 
vidare och de trodde sig inte heller komma att prata om klippet. Gruppmedlemmarnas åsikter 
och uppfattning om företaget och dess varumärke påverkades inte efter att ha sett klippet, och 
tyckte inte reklamen ändrade på företagets positiva och höga status. 

 

4.2 Fokusgrupp 2: Tjejer, åldersspann 18-25 
Denna fokusgrupp bestod av fem tjejer i åldrarna 18-25 år. Intervju genomförd 17 juli, 2007. 

 
4.2.1 Allmänt om virusmarknadsföring 
Ingen av respondenterna hade tidigare hört talas om uttrycket ”virusmarknadsföring”. Några 
av respondenterna kom med några tveksamma gissningar: ”Man hackar in sig på datorn och 

sprider små program via datorn”, ”saker som sprider sig jävligt snabbt” eller ”infekterad 

marknadsföring som folk tycker är moraliskt fel”.  

 

Efter att respondenterna fått begreppet virusmarknadsföring förklarat för sig, uppgav samtliga 
att de tidigare hade blivit exponerade för fenomenet. Ingen hade dock uppfattat detta som en 
direkt reklam från något företag, utan snarare som ett roligt mail från en vän eller bekant. 
Respondenterna kom här in på en diskussion rörande huruvida virusmarknadsföring var att 
föredra framför traditionell tv-reklam. Respondenterna i gruppen menade att 
virusmarknadsföringen, till skillnad från tv-reklamen, inte avbryter annan aktivitet och därför 
inte upplevs som störande i samma utsträckning som tv-reklam kan göra. Respondenterna 
menade dock att filmklippen måste vara roliga för att uppskattas och skickas vidare, däremot 
hade ingen av respondenterna skickat en virusfilm vidare. Inte heller hade respondenterna på 
egen hand laddat ner eller sökt efter denna form av videoklipp, trots vetskap om var dessa 
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gick att finna. ”Jag vet knappt några tjejer som sitter på Internet och till exempel Youtube och 

letar efter roliga klipp, tror det är mest killar som gör det!”. 

 
4.2.2 Hur definierades etik och moral?  
Respondenterna i denna fokusgrupp ansåg att ett etiskt och moraliskt rätt handlande kunde 
dömas utefter hur man själv skulle vilja bli behandlad ”man bör behandla andra såsom man 

själv vill bli behandlad”. Respondenterna menade samtidigt att vad som ansågs vara moraliskt 
och etiskt rätt eller orätt var en individuell uppfattning som oftast grundades i hur man blivit 
uppfostrad. ”Att man väljer att fundera över en sak innan man gör det, visar på att man 

tänker på moralen eller etiken, om du inte kan tänka moraliskt så kan du inte ens handla 

moraliskt”. Samtidigt menade samtliga respondenter att de sällan ansåg att företag idag visar 
något genuint moraliskt och etiskt intresse. Respondenterna menade att det snarare är ett ”spel 

för gallerierna” Respondenterna nämnde här bland annat H&M och andra stora företag som 
utnyttjar billig arbetskraft, vilket respondenterna ansåg vara ett moraliskt fel handlande. 
Samtidigt menade respondenterna att till exempel Pepsi visar ett omoraliskt handlande då de 
försöker koppla samman Pepsi med sport och god hälsa.  

 

Man anar ju att det finns oetiska och omoraliska saker som pågår bakom alla företag, 

det är man halvt medveten om hela tiden. Man har lite gett upp, man känner sig ganska 

liten i världen och kan inte påverka särkilt mycket. Därför skulle det jävligt mycket till 

för att jag inte skulle handla en produkt idag tyvärr. 

 

4.2.3 Wolksvagen 
Respondenterna ansåg att företaget Wolksvagen hade gamla, tråkiga bilar där ingen av 
respondenterna kunde tänka sig att köpa någon bil från företaget. Såsom en av respondenterna 
uttryckte det, där samtliga övriga respondenter höll med ”Jag skulle aldrig i mitt liv vilja ha 

en Wolksvagen, de är old fashion i mina öron”. Ingen av respondenterna visste särkilt mycket 
om själva företaget Wolksvagen och hade ingen uppfattning om dess moral och etik.  

 

Respondenterna reagerade positivt på Wolksvagens virusfilm. Att den sågs som positiv av 
samtliga i fokusgruppen berodde på att respondenterna uppfattade det bra att företaget 
använde sig av aktuella händelser i sin reklam och marknadsföring. Respondenterna menade 
ytterligare att det endast var självmordsbombaren som skadats och dör i virusfilmen, vilket 
gör att ingen annan drabbas. ”Det är den onde som dör, och det är bra att det skämtas om 

självmordsbombare så att debatten i ämnet kan lättas upp en aning”.  

 

Ingen av respondenterna ändrade sin syn på företaget Wolksvagen efter att de sett virusfilmen 
och ingen av respondenterna skulle skicka virusfilmen vidare eller prata om den med familj, 
vänner eller bekanta och menade på att den faktiskt inte var så pass rolig.  

 
4.2.4 IKEA 
Denna fokusgrupp ansåg att företaget IKEA var ett bra och välskött företag som vände sig till 
familjer, där produkterna ansågs vara billiga och mycket tilltalande. Samtliga respondenter 
ägde produkter från företaget. Samtliga respondenter menade även att företaget av dem 
uppfattades som ett etiskt och moraliskt bra företag, där Kamprad ansågs vara ”helylle”. Dock 
kom respondenterna in på att företaget varit inblandat i en diskussion kring barnarbete, och 
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menade att detta måste ha skadat företaget. Själva trodde respondenterna att IKEA ordnat upp 
detta och ansåg inte att det i dagsläget påverkade respondenternas syn på företagets etik och 
moral.  

 

Respondenterna ansåg virusfilmen vara mycket rolig och underhållande och menade att de 
definitivt skulle tala om filmklippet med sina vänner och bekanta. Dock menade samtliga 
respondenter att de med största sannolikhet skulle glömma bort virusfilmer relativt snabbt. 
Respondenterna i denna fokusgrupp, ansåg att anspelningen på sex i denna virusfilm inte var 
fel eller oetiskt, utan snarare positiv då företaget uppfattades som mindre stelt och mer 
ungdomligt efter virusfilmen. 

 
4.2.5 Nokia 
Ingen av respondenterna ansåg företaget sticka ut i någon större bemärkelse och visste 
egentligen inte så mycket om företaget, förutom att de tillverkar mobiltelefoner och att 
företaget har en relativt stor omsättning. Respondenterna i fokusgruppen menade att de hade 
en ”varken-eller känsla” inför företaget. Däremot ansåg respondenterna att företaget torde 
vara mycket välskött då det vuxit och blivit så pass stora som de är idag, varav respondenterna 
uttryckte en positiv uppfattning om företagets etik och moral. Dock var det ingen av 
respondenterna som hade några direkta argument för denna uppfattning. Ingen av 
respondenterna i denna fokusgrupp ansåg Nokias telefoner vara speciellt tilltalande och inte 
heller var det någon av respondenterna som i dagsläget kunde tänka sig att köpa någon av 
företagets mobiltelefoner. 

 

Efter att fokusgruppen blivit exponerad för Nokias virusfilm, ansåg respondenterna klippet 
vara mycket oetiskt och inte speciellt roligt. Respondenterna uttryckte en avsky mot att ett så 
pass stort företag som Nokia, kunde tänka sig att använda sig av djurplågeri i syfte att sälja en 
kameramobil. Däremot förändrades inte respondenternas uppfattning om företaget. Trots 
starka reaktioner på virusfilmen, menade respondenterna att de varken skulle tala om eller 
skicka virusfilmen vidare till familj, vänner och bekanta.  

 

4.2.6 Calvin Klein 
Respondenterna i denna fokusgrupp hade samtliga handlat produkter från företaget Calvin 
Klein och ansåg produkterna falla dem väl i smaken. Samtliga respondenterna fann företaget 
produkter klassiska och stilrena. Fredrik Ljungberg och hans kalsongreklam diskuterades 
länge. Respondenterna ansåg att företagets reklam vara enkel och klassisk, oftast med en 
anspelning på sex och erotik på ett sofistikerat sätt. ”I dagens samhälle är det ok att anspela 

på sex, men sen ska det ju inte handla om prostitution, barn eller djursex”. Samtliga 
respondenter hade en relativt positiv bild angående företagets etik och moral, där ingen hade 
någonting negativt att säga om företaget.  

 

Samtliga respondenter reagerade starkt och med avsmak på Calvin Kleins virusfilm, där 
samtliga respondenter fann virusfilmen vara mycket oetisk. Dock menade respondenterna att 
de fortfarande skulle handla från företaget. Ingen av respondenterna skulle skicka denna 
virusfilm vidare, däremot påstod samtliga respondenter att de troligtvis skulle tala om 
virusfilmen i dåliga ordalag och för att sätta företaget Calvin Klein i dålig dager. 

 



 

   27 
 

4.3 Fokusgrupp 3: Killar, åldersspann 27-34 
Denna fokusgrupp bestod utav fyra killar i åldrarna 27-34 år. Intervju genomförd 19 juli, 
2007. 

 
4.3.1 Allmänt om virusmarknadsföring och etik/moral 
Ingen av respondenterna visste vad själva begreppet ”virusmarknadsföring” innebar. Då 
begreppet förklarats var samtliga respondenter mycket bekanta med denna form av 
marknadsföring, dock var det ingen som tidigare reflekterat över att det var ett företag som 
stod som avsändare till många av de virusfilmer respondenterna tidigare laddat ner och blivit 
exponerade för då dessa haft ett underhållande värde för respondenterna. 

 

Respondenterna uppgav att de redan blivit exponerade för många chockerande virusfilmer, 
och andra klipp som idag cirkulerar på Internet, vilket lett till att respondenterna ansåg sig ha 
blivit avtrubbade för denna form av klipp. Det ska vara mer chockerande och mer av allt för 
att de ska ta till sig, bry sig och skicka klippen vidare till någon. Respondenterna menade att 
framtidens virusfilmer bara kommer att bli värre och värre. Var gränsen går för vad som är 
moraliskt och etiskt riktigt, menade respondenterna, sträcker sig allt längre bort. Däremot var 
samtliga respondenter överens om att ett reklamklipp där ett företag använder sig utav tortyr, 
avrättningar eller på andra sätt skor sig på mänskligt lidande hade varit att gå för långt och 
förmodligen fått respondenterna att ta ett tydligt avstånd från företaget. Samtidigt menar 
respondenterna att denna form av marknadsföring gör det lätt för företagen att inte ställa sig 
bakom en reklamfilm som visas på Internet. Att företagen inte behöver ta ansvar eller helt och 
hållet kan påstå sig inte ha gjort reklamen, gör att konsumenten inte heller påverkas i lika hög 
grad som då konsumenten visste att det var företaget som stod bakom reklamen, som till 
exempel är fallet med tv-reklam. Här menade respondenterna vidare att just 
virusmarknadsföring var att föredra framför traditionell marknadsföring såsom exempelvis tv- 
och radioreklam. Respondenterna i gruppen argumenterade för denna åsikt och menade att det 
var de själva som kunde styra vad och när de ville bli exponerade för dessa virusfilmer. 
Respondenterna i gruppen kom in på en diskussion om var på Internet dessa klipp gick att 
finna. Under denna diskussion visade det sig att samtliga respondenter ofta fick tips och idéer 
från bloggar och andra diskussionsforum om vilka sidor och virusfilmer som borde laddas 
ner. 

 
4.3.2 Hur definierades etik och moral?  
Denna fråga var mycket svår för respondenterna att svara på. Respondenterna fann det svårt 
att skilja på etik och moral ur ett mänskligt perspektiv och sett utifrån ett företag. Efter en 
längre tids diskussion enades respondenterna om att definiera moral och etik utifrån ett 
mänskligt perspektiv genom att ”man ska behandla andra så som man själv vill bli 

behandlad”. Samtidigt framkom det att respondenterna ansåg att vad som var etiskt och 
moraliskt riktigt eller inte var en individuell bedömningsfråga. Dessutom framkom under 
diskussionens gång att största moraliska ansvaret för dagens företag ligger i ett bra och 
långsiktigt miljötänkande. Samtliga respondenten ansåg även att inget företag egentligen bryr 
sig om etik och moral. Att ett företag beter sig på ett moraliskt eller etiskt riktigt sätt, beror på 
att företaget hoppas på att få ett bättre rykte i media och av allmänheten. När det väl handlar 
om pengar, menade respondenterna att det sällan fanns ett genuint moraliskt eller etiskt 
handlande från företagens sida.  
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4.3.3 Wolksvagen 
Respondenterna ansåg att Wolksvagen gör familjebilar av hög kvalitet. Under diskussionens 
gång kom respondenterna in på företagets historia och Wolksvagens nazistanknytning under 
andra världskriget. Eftersom respondenterna ansåg att detta var någonting som låg långt bak i 
tiden, var det ingen som idag skulle dra sig för att köpa en bil från företaget. Vad gäller etik 
och moral inom bilbranschen i stort, tyckte respondenterna att hela bilbranschen var relativt 
smutsig. Respondenterna menade att det i branschen var mycket tävlande mot varandra och 
att det garanterat fanns mycket som man som konsument inte får reda på.  Vad gällde 
Wolksvagens etik och moral var det ingen av respondenterna som hade någon direkt 
uppfattning. Respondenter var mycket trötta på den överexponering av olika bilreklamer som 
idag förekommer. Samtliga respondenter var överens om att bilreklamerna, oavsett företag, 
var väldigt lika varandra.  

 

Då Wolksvagens virusfilm visades, visade det sig att samtliga respondenter hade sett denna 
tidigare. Respondenterna fann detta klipp mycket osmakligt och moraliskt fel, främst med 
tanke på den oroliga situationen i mellanöstern. Respondenterna menade även att denna typ av 
filmklipp, hos många, kan väcka obehagliga minnen. Trots detta hade respondenterna en 
oförändrad uppfattning av företaget efter att de sett virusfilmen. Dock tyckte de att reklamen 
var bra i den bemärkelsen att de kom ihåg reklamen och att de lagt bilmärket på minnet. 
Respondenterna menade vidare att de faktiskt hade skickat denna film vidare, pågrund av dess 
chockerande innehåll. Dessutom var samtliga respondenter mycket osäkra om det verkligen 
var en reklam från Wolksvagen, då de fann filmen lite väl extrem. Detta var även något som 
de såg som någonting positivt. Eftersom filmen var så pass vågad, och så extrem att man inte 
trodde att det var företaget som gjort den, men att man samtidigt väl kom ihåg filmen och 
företagets varumärke.  Slutligen föredrog respondenterna denna form av omoralisk reklam 
som påverkade och inverkade i människor liv, än reklam såsom exempelvis Via tvättmedel. 
Den typen av reklam menade respondenterna stod dem upp i halsen, då all denna reklam var 
så lika varandra. Såsom en av respondenterna uttryckte sig, och fick medhåll från alla övriga 
respondenter: ”Same shit different name” och syftade då på att samliga tvättmedelsreklamer 
ser likadana ut oavsett vilket företag som producerat reklamen.   

 
4.3.4 IKEA 
Vad gällde företaget IKEA var respondenterna överens om att de tillhandahöll billiga och bra 
möbler. ”Man köper inte en möbel, utan ett helt rum. När man bläddrar i IKEA katalogen får 

man verkligen en wow-upplevelse”. Respondenterna ansåg att företaget vände sig till familjer. 
Under diskussionens gång kom respondenterna dock in på företagets storlek och menade att 
detta var något som faktiskt påverkade och puttade bort andra mindre företag från marknaden, 
då dessa företag inte kan sänka sig till IKEAs prisnivå. Så det som ansågs vara positivt för 
konsumenten, att alla har råd till en designad, billig och bra möbel, var något som ansågs som 
negativt för den lilla producenten inom detta område.  Ingen av respondenterna ansåg dock att 
det var fel att handla på IKEA ”det är ju oftast det man har råd med” och samtliga 
respondenter hade ett flertal produkter från företaget i sitt hem.  

 

Samtliga respondenter fann IKEAs virusfilm rolig. De menade att denna var vågad för att 
komma från företaget IKEA i och med att respondenterna tyckte att virusklippet gick emot 
IKEAs syn på ”drömhemmet”, genom att slänga fram en dildo. Samtidigt menade 
repsondenterna att denna film faktiskt skulle kunna visas på tv och drog paralleller till 
Aftonbladets reklamkampanjs för dess bilaga Sportbladet där man använde en dildo som 
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stafettpinne. Diskussion kring huruvida denna virusfilm skulle kunna uppfattas som oetisk av 
katoliker, muslimer och andra personer med en mer konservativ syn på sex, kom dock upp.  

 

Trots att respondenterna fann klippet roligt, menade respondenterna att det inte var tillräckligt 
chockerande eller tillräckligt roligt för att skickas vidare. ”Man fnissar lite åt den och kanske 

visar den för någon, men att skicka den vidare skulle jag inte göra!”. Respondenterna hade 
inte ändrat sin syn på företaget IKEA efter att de sett virusfilmen.  

 
4.3.5 Nokia 
När respondenterna började diskutera företaget Nokia kunde samtliga citera företagets slogan 
”Nokia connecting people”. Däremot hade ingen av respondenterna någon direkt åsikt om 
företaget, förutom att de gjorde snygga telefoner som samtliga respondenter ansåg vara 
mycket tilltalande. Respondenterna fann företaget relativt anonymt, men under diskussionens 
gång menade respondenterna att Nokia var den första mobiltillverkaren med något mer 
designade mobiltelefoner. Vad gäller etik och moral hade respondenterna ingen som helst 
åsikt.  

 

Efter att virusfilmen visats ansåg respondenterna att klippet vara mycket vågat, då företaget 
anspelade på djurplågeri. En av respondenterna hade sett klippet tidigare och skickat det 
vidare till sin bror som i sin tur hade blivit mycket upprörd, även de övriga respondenterna 
hade sett klippet tidigare och skickat det vidare. Respondenterna fann dock klippet roligt, men 
menade samtidigt att själva budskapet inte slog igenom, det vill säga att klippet var filmat från 
en mobiltelefon. Respondenterna blev upprörda, men menar att filmen i sig inte skadar 
företaget Nokia då respondenternas uppfattning om företaget förblev oförändrad.  

 
4.3.6 Calvin Klein 
När respondenterna diskuterade företaget Calvin Klein kom de in på en diskussion angående 
”snygga och smala människor” och om hur företaget använder sig av sådana modeller i sina 
reklamer. Det första respondenterna tänkte på var olika parfymreklamer från företaget, samt 
deras underklädesreklam där man använt sig av fotbollsspelaren Fredrik Ljungberg som 
frontfigur. Dessutom menade respondenterna att de föredrog reklamfilmer som var mer 
oretuscherade och nämnde bland annat företaget Doves reklam där betraktaren får se vad som 
är och inte är retuscherat. Rent moraliskt och etiskt sett uppfattades företaget Calvin Klein 
relativt negativt av samtliga respondenter, då med avseende på deras tidigare reklamer med 
”snygga och smala” modeller. Respondenterna hade aldrig handlat produkter från företaget. 

 

Efter att ha visat virusfilmen var samtliga respondenter överens om vad klippet syftade på och 
menade att pedofilkopplingen var tydlig. Respondenterna menade att denna typ av 
marknadsföring definitivt inte var acceptabel och att detta klipp definitivt inte förbättrade 
respondenternas syn på företagets, snarare tvärtom. ”Jag skulle antagligen i framtiden välja 

att köpa kalsonger från någon annan än Calvin Klein”.  Respondenterna menade dock att 
klippet i sig inte var tillräckligt osmakligt, omoraliskt och chockerande för att skickas vidare. 
Däremot uppgav samtliga respondenter att de med största sannolikhet skulle tala om klippet 
med vänner och bekanta. 
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4.4 Fokusgrupp 4: Tjejer, åldersspann 28-36 
Denna fokusgrupp bestod av fyra tjejer i åldrarna 28-36 år. Intervju genomförd 19 juli, 2007. 

 
4.4.1 Allmänt om virusmarknadsföring och etik/moral 
Ingen av respondenterna i denna grupp hade sedan tidigare hört talas om begreppet 
”virusmarknadsföring”. Då begreppet förklarats visade det sig dock att samtliga på något sätt 
hade blivit exponerade för denna form av reklam. Respondenterna uppgav att de inte på egen 
hand hade laddat ner denna form av klipp, men att de mycket väl visste var de gick att få tag 
på. Respondenterna menade på att deras vänner ofta laddade ner och skickade vidare 
virusfilmer till dem, men att de själva aldrig hade skickat dessa klipp vidare. De virusfilmer 
som uppskattades av respondenterna var främst de klipp som anspelade på humor och 
respondenterna såg dessa virusklipp främst som underhållning snarare än som reklam.  

 
4.4.2 Hur definierades etik och moral?  
Respondenterna i denna fokusgrupp diskuterade länge om etik och moral och fann begreppen 
mycket svårdefinierade. Den slutliga definitionen som respondenterna kunde enas om var att 
etik och moral var läran om rätt eller fel handlande. Däremot menade respondenterna att vad 
som ansågs vara rätt eller fel skiljde sig åt mellan olika individer.  

 
4.4.3 Wolksvagen 
Respondenterna menade att företaget främst vände sig till ”medelsvensson” och till tjejer. 
Wolksvagens klassiska bilmodell Beatle, fann respondenterna som mycket tilltalande. 
Diskussionen mellan respondenterna kom snabbt in på företagets mindre bilmodeller och 
respondenterna menade att dessa bilar var bilmodeller av hög kvalitet som de själva skulle 
kunna tänkas köpa vid ett eventuellt bilköp. Vad gäller företagets etiska och moraliska 
handlande hade ingen av respondenterna någon direkt uppfattning.  

 

Efter att ha visat fokusgruppen Wolksvagens virusfilm var samtliga respondenter mycket 
upprörda, då de fann filmen vara mycket osmaklig och oetisk. Diskussionen blev livlig och 
handlade om lämpligheten av att använda sig av denna form av associationer för att sälja en 
bil. Många av respondenterna reagerade starkt negativt på virusfilmen och dess innehåll. 
Såsom en av respondenterna uttryckte det genom att säga att ”det är fel att i dagens oroliga 

situation använda sig av en självmordsbombare”, vilket samtliga övriga respondenter ställde 
sig bakom. Respondenterna uppgav att deras bild av Wolksvagen förändrats i en något 
negativ riktning efter att ha sett virusfilmen. 

 

Ingen av respondenterna hade tidigare sett videoklippet och menade att dagens bilreklam 
generellt sett var väldigt intetsägande, men också att just det här klippet gick för långt. 
Respondenterna var dock inte främmande för att biltillverkarna gjorde mer vågad och 
annorlunda reklam jämfört med hur det såg ut idag. Ingen av respondenterna menade på att de 
skulle tala om virusfilmen eller skicka den vidare, av den anledningen att de inte ansåg att de 
ville ställa sig bakom att sprida omoralen vidare till andra. 
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4.4.4 IKEA 
Vad gäller företaget IKEA, var samtliga respondenter överens om att det var ett bra företag 
med bra och billiga möbler. Ett företag med en stor kundkrets, som främst vänder sig till 
barnfamiljer och ungdomar med något begränsad ekonomi. Personerna i fokusgruppen 
menade att man hade relativt stor tilltro till företaget IKEA, och tog upp företagets 
personalpolitik och Kamprad som exempel på ett moraliskt och etiskt gott uppträdande.  

 

Efter virusfilmen, hade samtliga respondenter ett leende på läpparna och fann klippet mycket 
underhållande. Respondenterna såg inga negativa aspekter i att marknadsföra IKEA med hjälp 
av en dildo. En av respondenterna menade att ”vadå en dildo är ju helt naturligt idag, eller?!” 
Dessutom tyckte de att virusfilmen passade in för företaget målgrupp, ungdomar. Däremot 
kunde respondenterna förstå om vissa personer, främst äldre, kunde ta illa upp.  

 

Respondenternas uppfattning om företaget IKEA förändrades inte i någon negativ 
bemärkelse, snarare i en positiv bemärkelse då IKEA framstår som mindre ”präktigt”. 
Respondenterna skulle definitivt skicka detta klipp vidare till sina vänner och en av 
respondenterna bad till och med om att få klippet skickat till sig efter intervjuns slut.  

 
4.4.5 Nokia 
Då företaget Nokia kom på tal, visade det sig att ingen av respondenterna egentligen visste så 
mycket om företaget, däremot ansåg samtliga respondenter att företagets mobiltelefoner var 
bra. Respondenterna ansåg att Nokia var ett finskt företag som krigar mot SonyErikson om 
ungdomarnas uppmärksamhet och pengar i form av mindre, snyggare samt mer designade 
telefoner. Moralen och etiken fick de inte in alls under detta företag. ”Jag har inte hört 

någonting negativt om företaget, förutom alla dessa kvartalsrapporter!”. 

 

Respondenterna var samtliga överens om att Nokias virusklipp var olämpligt och menade att 
klippet var djurplågeri, vilket de inte ansåg vara acceptabelt för ett så pass stort företag som 
Nokia. Däremot var det ingen av respondenterna som förändrade sin syn på företaget och 
Nokia förblev relativt anonymt för samtliga respondenter.  

 

Ingen av respondenterna trodde att de skulle skicka virusklippet vidare om de fick det skickat 
till sig, där en av respondenterna uttryckte sig ”…så kul var det inte!”. Respondenterna kom 
även in på en diskussion om vilka djur som skulle kunna tänkas vara mer acceptabla i denna 
form av reklamklipp, där katter och hundar var uteslutet.  

 
4.4.6 Calvin Klein 
Respondenterna i denna fokusgrupp ansåg att detta varumärke och företag vara ett exklusivt, 
designermärke. Klädmärket ansåg respondenterna vände sig till något mer välbärgade, äldre 
modemedvetna människor, medan underkläderna och parfymerna hade ett något yngre 
kundsegment. Ingen av respondenterna hade någon direkt anknytning till företaget då ingen 
av respondenterna sedan tidigare hade inhandlat någon produkt från företaget. 
Respondenterna i denna fokusgrupp hade en lång diskussion om modebranschen och dess etik 
och moral i allmänhet och diskussionen kretsade mycket kring anorexia och bulimi och 
huruvida modebranschen tar ansvar för detta eller inte. Kate Moss, som tidigare varit modell 
för Calvin Klein, kom på tal och respondenterna menade att företaget borde föregå med något 
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bättre exempel än att använda sig av henne som modell, då hon har tydliga problem med både 
sin vikt och droger.  

 

Då virusfilmen visats ansåg respondenterna denna ”äcklig” och ”frånstötande”. Moraliskt 
sett, hade respondenterna mycket svårt att se att ett företag såsom Calvin Klein kan stå bakom 
denna form av reklamfilm. Respondenterna såg tydligt kopplingen till pedofili och menade att 
det finns väldigt många som upplevt någon form av sexuellt utnyttjande, och att detta är mer 
vanligt än vad många tror. Respondenterna ansåg att företaget just därför aktivt borde ta 
avstånd från denna typ av kriminella handlingar. Majoriteten av respondenterna fick en 
mycket försämrad bild av företaget, några av dem menade att de i framtiden hellre skulle köpa 
liknande produkter från ett annat företag, endast pågrund av denna virusfilm. Huruvida 
respondenterna skulle skicka vidare virusfilmen eller inte, fanns det ingen i fokusgruppen som 
skulle vilja göra detta. Däremot sa respondenterna att de förmodligen skulle berätta om 
klippet i en mycket negativ bemärkelse.   

 

4.5 Fokusgrupp 5: Blandad grupp vad gäller kön, åldersspann 42-54 
Denna fokusgrupp bestod av tre män och två kvinnor i åldrarna 42 -54 år. Intervju genomförd 
21 juli, 2007. 

 
4.5.1 Allmänt om virusmarknadsföring 
Ingen av respondenterna hade hört talas om virusmarknadsföring. Efter en förklaring visade 
det sig dock att alla hade fått virusfilmer, mail och bilder skickade till sig utan att de hade 
varit medvetna om att det varit reklam med ett företag som avsändare. De flesta hade fått 
mailen och videoklippen från arbetskollegor eller från respondenternas barn. De virusfilmer 
som främst uppskattades var de som inkluderade humor. Ingen av respondenterna visste var 
man kunde hitta videoklippen på Internet och ladda ner dessa och ingen hade tidigare skickat 
något liknande material vidare.  

 
4.5.2 Hur definierades etik och moral?  
Etik och moral definierades enligt två principer enligt respondenterna i denna grupp. De 
menade att man dels kunde handla på ett etiskt eller moraliskt rikigt sätt, medan 
respondenterna även menade att vissa etiska och moraliskt riktiga mål ibland kunde uppnås 
med mer tvivelaktiga etiska och moraliska medel. Dock ansåg samtliga respondenter att en 
individ för det mesta borde handla etiskt och moraliskt riktigt trots att ett mål ibland kunde ses 
ur ett större perspektiv. Samtliga respondenter menade att etik och moral var en individuell 
bedömningsfråga, där varje individ bedömde en handling eller mål utefter erfarenhet och 
kunskap. 

 
4.5.3 Wolksvagen 
Samtliga respondenter menade att Wolksvagen var ett bra företag med kvalitetsprodukter, där 
samtliga respondenter menade att Wolksvagens bilmodeller övervägdes vid ett köp. Ingen av 
respondenterna kunde dra sig till minnes att företaget hade gjort något som var moraliskt eller 
etiskt fel.  

”…jag har inte hört något direkt negativt i media”. 

 
Respondenternas reaktion på Wolksvagens viruskampanj var stark och menade att detta var 
någonting som definitivt gick över gränsen till vad som var moraliskt och etiskt riktigt. 
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”Dagens företag borde veta bättre och ta större ansvar för den här typen av handlingar och 

definitivt inte använda detta i ett kommersiellt syfte”, menade en av respondenterna. Samtliga 
respondenter menade att detta ställde företaget i mycket dålig dager och menade att de inte 
skulle skicka vidare virusfilmen, men att de skulle prata om kampanjen och företaget i en 
mycket negativ bemärkelse med vänner och bekanta. Samtidigt som respondenterna menade 
att själva virusfilmen var oetisk, förändrades dock inte deras uppfattning och åsikter om själva 
företaget nämnvärt.  

 
4.5.4 IKEA 
Samtliga respondenter ansåg att IKEA var ett mycket bra företag för familjer, med billiga och 
bra produkter som de själva handlade. De menade att ”Kamprad tog ett enormt 

samhällsansvar”. Någon respondent tog upp exemplet om att Kamprad hade varit med och 
skänkt pengar för att bygga upp en mataffär på sin hemort och att företaget satsade på sina 
anställda då denne läst om att vinsten för en helg hade delats ut till de anställda på företaget. 
De övriga respondenterna kunde dra sig till minnes samma händelser och menade att företaget 
därmed kunde ses som ett etiskt och moraliskt bra företag. Samtidigt menade samtliga 
respondenter att företaget fått sig en törn när det hade kommit upp att företaget använt sig av 
barnarbete för några år sedan, men ingen av respondenterna trodde att företaget gjorde det 
idag utan menade att det antagligen hade handlat om en miss i leverantörskedjan.  

 

När virusfilmen hade visats var samtliga respondenter mycket roade. De ansåg reklamen vara 
rolig och menade att företaget inte blev lika stelt och tråkigt efter att ha sett reklamen. 
Moraliskt sett menade respondenterna att de inte hade någonting negativt att säga om själva 
reklamen, anspelningen på sex ansågs av alla som mycket underhållande. Samtliga 
respondenter menade dessutom att de med största sannolikhet skulle tala om virusfilmen med 
sina respektive, men ingen av respondenterna trodde sig sprida virusfilmen vidare via 
Internet.  

 
4.5.5 Nokia 
Ingen av respondenterna kände till särkilt mycket om företaget Nokia och menade därför att 
de inte heller kunde ha en negativ uppfattning eller en negativ bild av företaget. 
Respondenterna menade att de varken visste om företaget gjort något bra eller dåligt etiskt 
sätt, och menade att företaget blev ett stort företag i mängden bland andra stora, opersonliga 
företag. Samtliga respondenter hade någon gång ägt en Nokia-telefon och trodde sig även 
under eventuella kommande mobiltelefonköp överväga att köpa en mobil från företag.  

 

När respondenterna sett virusfilmen menade alla att detta var djurplågeri. En av 
respondenterna uttryckte stark avsky genom att säga ”det här var bland det sjukaste jag har 

sett”. En annan respondent menade att ”det är fel av ett så pass stort företag att göra den här 

typen av reklam”. ”Det är moraliskt fel och det är djurplågeri”, menade en annan. Samtliga 
respondenter menade att om samtalet kom upp så skulle man beskriva virusfilmen och prata 
om den, men att man aldrig skulle skicka den vidare. Dessutom skulle respondenterna inte 
tala om Nokia och filmen i en positiv bemärkelse. 
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4.5.6 Calvin Klein 
Respondenterna menade att Calvin Klein var ett företag med ett varierat produktutbud. De 
flesta menade att företagets produktutbud var lite mer ungdomligt och respondenterna trodde 
inte att de i framtiden skulle handla någonting av företaget. En av respondenterna menade att 
denne hade en vag uppfattning om företaget, men associerade däremot inte företaget som ett 
moraliskt och etiskt bra företag. Anledningen till detta ansåg respondenten ligga i 
modebranschen i stort, med alldeles för smala modeller. Under diskussionens gång fick han 
med sig övriga respondenter i sitt resonemang, där Calvin Klein i slutändan kom att framstå 
som ett något sämre företag vad gäller dess etik och moral.  

 

Efter att Calvin Kleins virusfilm visats var alla respondenter ordentligt upprörda och samtliga 
respondenter menade att de efter filmen får en dålig bild av företaget. En av respondenterna 
menade att ”…moraliskt och etiskt sätt är det här fruktansvärt”. Detta var definitivt en film 
respondenterna skulle prata om i en mycket negativ bemärkelse. Ingen skulle dock skicka 
filmen vidare till någon.  
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5 Analys  
I detta kapitel kommer svaren från genomförda gruppintervjuer att analyseras och jämföras 
mot varandra och mot den teoretiska referensramen. Där skillnad föreligger mellan kön och 
ålder kommer även detta att belysas och analyseras.  

 

5.1 Konsumentens uppfattning om virusmarknadsföring och virusfilmer 
Många författare inom området marknadsföring skriver att virusmarknadsföringen grundar sig 
i det klassiska fenomentet Word-of-mouth marknadsföring (Chaffey et. al, 2006; Kirby & 
Marsden, 2006; Kotler & Armstrong, 2006). Kirby (2006) skriver att en av de största 
bidragsfaktorerna till at word-of-mouth marknadsföring på senare tiden fått ett så pass stort 
uppsving, beror på den snabba tillväxten av olika typer av digitala medier. Kirby (2006) lyfter 
främst fram Internet som den största bidragsfaktorn, då Internet ger möjlighet till en snabbare 
och mer exponentiell kommunikation än tidigare. Efter genomförda gruppintervjuer kan vi 
tydligt se att samtliga respondenter har ett mycket aktivt förhållningssätt till Internet och 
dagligen använder denna digitala teknik i sin kommunikation. Däremot kände ingen av de 
tillfrågade respondenterna, sedan tidigare, till uttrycket virusmarknadsföring. Då detta 
begrepp tydliggjordes för respondenterna uppgav dock samtliga tillfrågade respondenter att de 
sedan tidigare tagit del av och var bekanta med begreppet. Att de var bekanta med begreppet 
innebar att samtliga respondenter hade blivit exponerade för olika former av virusfilmer.  

 

Enligt Smith och Chaffey (2005) är en viruskampanj en specifik aktivitet på Internet som har 
till uppgift att utnyttja mänskliga kontaktnät och få själva kampanjen att spridas genom dessa 
personliga nätverk. Även Kirby och Marsden (2006) talar om virusmarknadsföring som en 
reklamkampanj för ett företag, dess produkter eller tjänster som skapas genom ett övertalande 
meddelande, designat att spridas från person till person. Både Kirby (2006) och Brooks 
(2006) belyser virusmarknadsföringen som en kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi, detta 
beroende på att det är mottagaren själv som distribuerar meddelandet och på sätt ”gratis” 
sprider företagets kampanj. Samtliga tillfrågade respondenter uppgav att de tidigare fått 
virusfilmerna skickade till sig från familj, vänner och bekanta. Däremot var det endast 40% av 
de tillfrågade fokusgrupperna, sedan tidigare, skickat och distribuerat dessa virusfilmer 
vidare. I respondenternas svar går det även att finna att det är långt fler som skulle tala om 
virusfilmerna snarare än att skicka dessa virusfilmerna vidare.  

 

Det var ingen av de tillfrågade respondenterna som hade uppfattat dessa virusfilmer som 
reklam från ett företag, dels beroende på att avsändaren varit familj, vänner eller bekanta, dels 
beroende på virusfilmernas underhållande karaktär snarare än informativa karaktär. I två utav 
fokusgrupperna, den yngre kvinnliga gruppen samt den äldre manliga fokusgruppen, kom 
respondenterna in på frågan huruvida viruskampanjer var mer tilltalande än bland annat tv-
reklam. Här menade respondenterna, i likhet med Bergström (2007), att 
virusmarknadsföringen inte avbryter annan aktivitet såsom till exempel ett störande 
reklamavbrott vid tv-tittande. Respondenterna uppgav även att det var de själva som bestämde 
när de ville bli exponerade för materialet som skickats till dem. De respondenter som aktivt 
laddade ner virusfilmer från Internet, menade också att det var de själva som bestämde vilken 
typ av klipp som skulle laddas ner och tittas på, till skillnad från reklam ibland annat tv. Detta 
är även något som Kirby (2006) lyfter fram som en av fördelarna med virusmarknadsföringen, 
att mottagaren själv kontrollerar vad denne vill bli exponerad för.   
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Vid analys av respondenternas svar kunde vi se att det förelåg en tydlig likhet i kön, 
beträffande vilka fokusgrupper som aktivt hade laddat ner någon form av virusfilm eller inte. 
De manliga fokusgrupperna hade aktivt laddat ner virusfilmer till sin dator, medan de 
kvinnliga fokusgrupperna inte hade gjort detta. Dock visste samtliga av dessa grupper var 
någonstans på Internet det gick att finna virusfilmerna. Den äldre, blandade fokusgruppen var 
dock den enda av de fem fokusgrupperna som inte visste var det gick att finna dessa 
virusfilmer och hade därmed inte heller aktivt laddat ner någon virusfilm. Därmed var det 
endast 40% av de tillfrågade respondenterna som aktivt hade laddat ner någon form av 
virusfilm från Internet.  

 

I Smiths och Chaffeys (2005) resonemang kring en effektiv viruskampanj talar författarna 
bland annat om att viruskampanjen bör bygga på en chockerande idé. Roy Sutherland på 
reklambyrån Ogilvy One, menar att humorn är ett av de bästa sätten att bryta barriären och nå 
fram till mottagaren. Samtidigt talar Kirby (2006) om att det har blivit allt svårare för dagens 
företag att nå ut med sina kampanjer och få dessa att spridas vidare. Samtliga fokusgrupper 
ansåg att humor var den avgörande faktorn vid uppskattning av en virusfilm. Likheter hos det 
manliga könet kunde dock gå att finna beträffande ytterligare en faktor för uppskattning av en 
virusfilm, nämligen huruvida virusfilmen var chockerande eller inte. Båda de två manliga 
fokusgrupperna ansåg att detta var av stor betydelse för att en virusfilm skulle uppskattas. 
Respondenterna i dessa båda manliga fokusgrupper uppgav att de blivit något mättade på det 
material som distribuerades på Internet och av den anledningen endast laddade ner, såg och 
skickade vidare de mest chockerande eller de absolut roligaste klippen. Med andra ord de 
klipp som verkligen skiljde sig från mängden. 

 
Det ska vara mer chockerande och mer av allt för att man ska ta till sig, bry sig och 

skicka klippen vidare till någon. Framtidens virusfilmer kommer bara att bli värre och 

värre. Var gränsen går för vad som är moraliskt och etiskt riktigt kommer att sträcka 

sig allt längre bort. Respondent i fokusgrupp 3 (19 juli, 2007) 

 
 

5.2 Etik och moral 
Då fokusgrupperna diskuterade kring etik och moral gick ingen uppdelning på ålder och kön 
att göra. Samtliga respondenter ansåg att det var en individuell åsikt huruvida någonting 
ansågs vara moraliskt och etiskt riktigt eller oriktigt.  Samtidigt ansåg hela 80% av 
fokusgrupperna att etik och moral handlade om vad som var ett rätt eller felaktigt handlande. 
Detta kan kopplas till Smiths (1990) diskussion angående etik och moral, där han menar att 
det finns två olika synsätt på begreppen. Ett synsätt handlar om det etiska och moraliska 
handlandet, medan det andra synsättet handlar om ett etiskt och moraliskt slutmål. Den äldre, 
blandade fokusgruppen tog upp hela detta resonemang, men ansåg dock att en individ för det 
mesta borde handla etiskt och moraliskt riktigt trots att ett mål ibland kunde ses ur ett större 
perspektiv.  

 

Salomon et al. (2002) tar upp fenomenet med den ”politiska konsumenten”, en person som 
uttrycket sitt politiska och etiska ställningstagande genom att välja eller undvika varor från 
vissa företag. Dessa författare menar att det har blivit allt viktigare för dagens företag att 
aktivt visa var de står i vissa etiska frågor, samt att uppvisa ett etisk korrekt beteende. Här kan 
en koppling göras till diskussionerna i den yngre kvinnliga fokusgruppen samt den äldre 
manliga fokusgruppen. Dessa båda fokusgrupper menade att etik och moral på stora företag 
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oftast är obefintlig. De båda grupperna ansåg att de sällan uppfattade att ett företag hade ett 
genuint intresse i dessa frågor och menade att etik och moral hos ett företag istället snarare 
handlade om pengar och rädslan för ett eventuellt dåligt ryckte om företaget inte utåt sett 
engagerade sig i dessa frågor. 

 
Att företag beter sig på ett moraliskt eller etiskt sett beror på att företaget hoppas på att 

få bättre rykte av media och av allmänheten! Respondent i fokusgrupp 3 (19 juli, 2007) 
 
Dessutom framkom det under gruppintervjuerna att få av respondenterna verkligen hade 
någon uppfattning av de fyra utvalda företagen vi använt oss av i vår undersökning. Det 
framkom även att det var medias bevakning som hade stor påverkan på respondenternas 
uppfattning om huruvida företagen ansågs som etiska eller oetiska. En utav respondenterna i 
den yngre manliga fokusgruppen uttryckte detta genom att säga: 

 
  …jag antar att det är ett bra företag, för jag har inte hört någonting om det i pressen. 

Hade det varit dåligt borde jag har gjort det eftersom det är ett så pass stort företag. 
 
 

5.3 Wolksvagen 
En tydlig likhet vad gäller ålder kunde göras beträffande de olika fokusgruppernas 
uppfattning om företaget Wolksvagen innan de blivit exponerade för virusfilmen. De två 
yngre fokusgrupperna, den yngre manliga fokusgruppen samt den yngre kvinnliga 
fokusgruppen, ansåg att företaget var gammalmodigt och hade icke-tilltalande produkter. 
Ingen av dessa två yngre fokusgrupper kunde tänka sig att handla en bil från Wolksvagen. Det 
fanns även en tydlig likhet mellan de två äldre fokusgrupperna, den äldre manliga 
fokusgruppen samt den äldre kvinnliga fokusgruppen, beträffande dess uppfattning om 
företaget Wolksvagen innan exponering för virusfilmen. Båda dessa fokusgrupper ansåg att 
företaget hade tilltalande bilar av hög kvalitet, varpå båda fokusgrupperna skulle överväga att 
köpa en bil av detta märke. Den äldre, blandade fokusgruppen var av samma uppfattning som 
de två äldre fokusgrupperna gällande Wolksvagens bilar. Närapå samliga fokusgrupper hade 
en neutral uppfattning om företaget Wolksvagens etik och moral, där endast den yngre 
manliga fokusgruppen hade en uttalad positiv bild av Wolksvagen.  

 
”Att företaget är stort, borde betyda att företaget har ett bra etiskt och moraliskt 

synsätt.” Respondent fokusgrupp 1 (16 juli, 2007) 
 
80% av samtliga fokusgrupper ansåg att Wolksvagens virusfilm var oetisk, där endast den 
yngre kvinnliga fokusgruppen såg positivt på virusfilmen. Trots detta menade hela 80% att de 
hade en oförändrad bild av företaget Wolksvagen efter det att de sett virusfilmen. Endast den 
äldre kvinnliga fokusgruppen ändrade sin syn på företaget efter det att de sett Wolksvagens 
virusfilm, där denna grupp menade att de inte längre skulle överväga att köpa en bil av detta 
märke utan försöka finna en likvärdig bil från ett annat företag istället.  

 
Jag skulle i framtiden överväga att köpa en bil av ett annat märke! Respondent i 
fokusgrupp 4 (19 juli, 2007) 
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Likheter gick att finna mellan könen gällande huruvida fokusgrupperna ansåg att de skulle 
tala om eller skicka vidare Wolksvagens virusfilm till familj, vänner och bekanta. Den yngre 
samt den äldre manliga fokusgruppen skulle skicka virusfilmen vidare, medan den yngre samt 
den äldre kvinnliga fokusgruppen inte skulle tala om eller skicka virusfilmen vidare. Den 
äldre, blandade fokusgruppen skulle tala om virusfilmen i negativa ordalag för familj, vänner 
och bekanta.  

 
Dagens företag borde veta bättre och ta större ansvar för den här typen av handlingar, 

och inte använda själmordsbombare eller liknande handlingar i ett kommersiellt syfte! 
Respondent i fokusgrupp 5 (21 juli, 2007) 

 
 

5.4 IKEA 
Det rådde samstämmighet mellan fokusgrupperna gällande deras uppfattning om företaget 
IKEA. Samtliga fokusgrupper ansåg att IKEA var ett bra företag som vänder sig till hela 
familjen, med billiga och tilltalande produkter. Samtliga respondenter hade handlat produkter 
från företaget IKEA.  

 

Beträffande företagets etik och moral gick heller ingen uppdelning på kön och ålder att göra. 
Hela 80% av fokusgrupperna, oavsett kön och ålder, ansåg att företaget IKEA var ett etiskt 
och moraliskt bra företag, där många grupper nämnde IKEAs personalpolitik och Ingvar 
Kamprad som en av anledningarna. Den äldre manliga fokusgruppen ansåg dock att företaget 
IKEA hade blivit väl stort och numer slog ut många av de mindre producenterna på 
marknaden, vilket gjorde att IKEAs etik och moral utifrån deras perspektiv naggats lite i 
kanterna.  

 
”Småföretagare har svårare att slå sig fram när IKEA har blivit så stort. Jannes 

möbelaffär kanske måste ta 800 kr för bordet, medan IKEA kan ta 400 kr för bordet. 

Det är klart man handlar av IKEA, man kanske inte alltid har råd att köpa Jannes 

bord.” Respondent i fokusgrupp 3 (19 juli, 2003) 
 
Av de 80% av fokusgrupperna som ansåg att IKEA var ett etiskt och moraliskt bra företag, 
nämndes också barnarbete i tre av dessa grupper, som en oetiskt del av företagets historia. 
Dock en oetisk historia som de tre fokusgrupperna ansåg att företaget idag löst på ett 
tillfredsställande sätt.  

 

Samtliga fokusgrupper ansåg att IKEAs virusfilm var rolig och underhållande. Ingen av 
fokusgrupperna ansåg heller att virusfilmen var oetisk. Dock kunde en tydlig koppling göras 
gällande fokusgruppernas uppfattning om företaget IKEA efter det att de sett virusfilmen. 
Hela 60% av fokusgrupperna menade på att de fick en positivt förändrad syn på företaget 
IKEA. Här kunde dock vissa likheter i kön göras där den yngre samt den äldre kvinnliga 
fokusgruppen förändrade sin syn på företaget positivt, medan de två manliga fokusgrupperna 
behöll en oförändrad syn på företaget IKEA. 

 
”Jävligt bra reklam som riktar sig direkt till oss ungdomar, företaget blir mindre stelt 

och tråkigt!” Respondent i fokusgrupp 2 (17 juli, 2007) 
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En tydlig likhet i kön gick även att finna beträffande fokusgruppernas intentioner att skicka 
filmen vidare eller tala om filmen med familj, vänner och bekanta. De båda kvinnliga 
fokusgrupperna menade att de skulle tala om virusfilmen med sina vänner, samtidigt som de 
båda manliga fokusgrupperna uppgav att de varken skulle tala om eller skicka virusfilmen 
vidare. Den äldre blandade gruppen skulle tala om virusfilmen med sina respektive, men inte 
skicka den vidare. 

 
 

5.5 Nokia 
Samtliga fokusgrupper ansåg att företaget Nokia var ett anonymt företag, som ingen 
egentligen visste så mycket om. Däremot kunde en tydlig åldersskillnad ses beträffande 
fokusgruppernas syn på företagets produkter. De två yngre fokusgrupperna, den yngre 
manliga samt den yngre kvinnliga fokusgruppen uppgav att de inte ansåg att Nokia hade 
tilltalande produkter som övervägdes att köpas. Samtidigt som de två äldre fokusgrupperna, 
den manliga samt den kvinnliga fokusgruppen, ansåg att Nokias produkter var tilltalande som 
övervägdes att köpas. Även den äldre blandade gruppen ansåg att Nokia hade tilltalande 
produkter som övervägdes att köpas. Beträffande fokusgruppernas syn på företaget Nokias 
etik och moral hade den äldre manliga och den äldre kvinnliga fokusgruppen en neutral syn på 
företagets etik och moral. Även den blandade äldre gruppen hade denna neutrala syn på 
företaget Nokia. Däremot hade de två yngre fokusgrupperna en mer positiv syn.  

 

Hela 80% av fokusgrupperna ansåg att Nokias virusfilm var oetisk, där den enda grupp som 
inte ansåg detta var den yngre manliga. Denna fokusgrupp ansåg istället att virusfilmen var 
rolig, vilket även den äldre manliga fokusgruppen ansåg trots att de såg virusfilmen som 
oetisk. Ingen av de två kvinnliga fokusgrupperna ansåg att virusfilmen var rolig. Därmed 
förelåg en likhet i kön gällande uppfattningen av huruvida virusfilmen uppfattades som rolig 
eller inte.  

 

Trots att hela 80% av fokusgrupperna ansåg att Nokias virusfilm var oetisk, ansåg majoriteten 
av grupperna att de hade en oförändrad syn på företaget Nokia efter det att virusfilmen visats. 
Den äldre blandade gruppen ansåg däremot att de förändrat sin syn något på företaget Nokia 
efter det att de sett virusfilmen, och menade att de nu hade fått en negativ bild av företaget.  

 

Av de fokusgrupper som ansåg att de skulle skicka virusfilmen vidare eller tala om 
virusfilmen med familj, vänner och bekanta, fanns en tydlig likhet mellan könen. De två 
manliga fokusgrupperna menade att de skulle skicka vidare virusfilmen, medan de två 
kvinnliga fokusgrupperna uppgav att de varken skulle tala om eller skicka vidare virusfilmen. 
Anledningen till att de manliga respondenterna skulle skicka klippet vidare kan bero på att de 
fann klippet underhållande och roligt. Medan de två kvinnliga fokugrupperna inte ansåg 
virusfilmen vara rolig och inte heller skulle skicka filmen vidare eller tala med någon om den. 
Inte heller den äldre blandade gruppen skulle skicka filmen vidare eller tala om den, inte 
heller denna grupp ansåg virusfilmen vara rolig. 

 
”Det är moraliskt fel och det är djuplågeri, jag skulle alrig skicka klippet vidare. 

Däremot skulle jag om ämnet kommer upp prata om Nokia och virusfilmen i dåliga 

ordalag.” Respondent i fokusgrupp 5 (21 juli, 2007) 
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5.6 Calvin Klein 
En tydlig åldersuppdelning kunde göras beträffande fokusgruppernas uppfattning om 
företaget Calvin Klein. De två yngre fokusgrupperna, den yngre manliga samt den yngre 
kvinnliga gruppen hade handlat produkter från företaget och hade även en positiv syn 
gällande företaget Calvin Kleins etik och moral. De två äldre fokusgrupperna, den äldre 
manliga samt äldre kvinnliga gruppen, hade inte handlat någonting från företaget och 
övervägde inte heller att göra detta. Dessa båda fokusgrupper hade även en negativ bild av 
företaget Calvin Kleins etik och moral. Dessa båda grupper menade på att deras åsikt om 
företaget byggde på dess användning av smala och anorektiska modeller. Den äldre blandade 
fokusgruppen var av samma åsikt gällande företagets produkter och gällande företagets etik 
och moral. Även denna grupp nämnde smala, anorektiska modeller som anledning till denna 
syn.  

 
”Företaget borde föregå med bättre exempel än att använda sig av till exempel Kate 

Moss som modell, som både har problem med vikten och drogerna!” Respondent i 
fokusgrupp 4 (19 juli, 2007) 

 
Samtliga respondenter ansåg att Calvin Kleins virusfilm var oetisk då denna anspelade på 
pedofili. Däremot fanns en tydlig likhet i ålder gällande fokusgruppernas uppfattning om 
företaget efter det att de sett virusfilmen. De två yngre fokusgrupperna, vilka även var de 
grupper som ägde produkter från företaget, hade en oförändrad syn på företaget.  

 
”…jag bryr mig inte så mycket. Det är inte direkt så att jag förändrar min syn på 

företaget efter att ha sett det här klippet.” Respondent i fokusgrupp 1 (16 juli, 2007) 
 
De två äldre fokusgrupperna, samt den äldre blandade gruppen, förändrade dock sin syn på 
företaget Calvin Klein till en mer negativ bild. Hela 80% av samtliga fokusgrupper skulle tala 
om virusfilmen med familj, vänner och bekanta, och då i mycket negativa ordalag. Ingen 
skulle dock skicka filmen vidare, där den yngre killgruppen varken skulle tala om eller skicka 
vidare virusfilmen.  

 
 

5.7 Avslutande analys 
Kirby (2006) menar att viruskampanjer är en bra marknadsstrategisk åtgärd då varumärket, 
produkten eller tjänsten inte själv sticker ut, eller då produkten inte i sig själv triggar 
människor att tala om själva produkten. Ingen utav de företag vi har valt att ha med i vår 
undersökning hade produkter som stack ut. Däremot hade samtliga valda företag försökt att 
skapa och göra något kontroversiella virusfilmer som skulle sticka ut och fånga mottagarens 
uppmärksamhet. Vad gäller respondenternas reaktioner på samtliga fyra virusfilmer, skapade 
alla dessa filmklipp någon form av reaktion. I samtliga fokusgrupper blev det en lång och 
oftast intensiv diskussion runt omkring filmernas innehåll. I Wolksvagens och Nokias fall var 
det hela 80% av fokusgrupperna som ansåg virusfilmen vara oetisk, i Calvin Kleins fall fann 
samtliga respondenter virusfilmen vara  mycket oetisk. Även i IKEAs fall var respondenterna 
överens, där samtliga ansåg virusfilmen vara mycket rolig och underhållande.  

 

Kirby (2006) understryker vikten av att lyckas skapa en konversation om företaget, dess 
produkt eller tjänst och inte bara fokusera på spridningen. Vad gäller dessa fyra virusfilmer 
framkom det att respondenterna i relativt stor utsträckning skulle tala om virusfilmerna, men i 
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betydligt mindre utsträckning skicka filmerna vidare. Dock uppgav de flesta av 
respondenterna att de skulle tala om företaget och virusfilmen i en negativ bemärkelse. 
Brooks (2006) tar upp detta som en utav riskerna med viruskampanjer. Författaren skriver att 
på samma sätt som en lyckad viruskampanj kan generera vinst under lång tid framöver kan 
också en misslyckad viruskampanj skada företaget under en mycket lång tid. Då 
respondenterna i många fall skulle tala om företagets viruskampanj i negativa ordalag, finns 
en risk för att företagen kommer att påverkas negativt av virusfilmerna under lång tid 
framöver.  

 

Kirby (2006) skriver även att en viruskampanj ska hjälpa ett företaget att uppfattas på det sätt 
de vill bli uppfattade och i slutändan även stärka varumärket och öka 
varumärkesigenkännandet. Efter en genomgång av respondenternas svar kan vi dock finna att 
respondenterna i en mycket stor utsträckning hade en oförändrad uppfattning om företaget 
efter det att de blivit exponerade för virusfilmen och trots mycket starka reaktioner. Hela 80% 
uppgav i Nokias och Wolksvagens fall att de hade en oförändrad syn på företaget. I de fall där 
uppfattningen faktiskt förändrats var det dock i en negativ bemärkelse, förutom i IKEAs fall 
där 60 % uppgav att de fått en något bättre bild utav företaget efter att ha sett virusfilmen.  

 

Trots att samtliga tillfrågade respondenter var aktiva Internetanvändare, framkom det under 
gruppintervjuernas gång att det främst var respondenterna i de båda manliga grupperna som 
deltog i olika diskussionsforum och bloggar på Internet. Det var även dessa två grupper som 
aktivt sökte och laddade ner olika typer av virusfilmer. Dessa respondenter var även de som 
uppgav att de tidigare hade distribuerat denna form av material. Här skulle en parallell till vad 
Cakim (2006) talar om kunna göras, då han talar om begreppet ”e-fluentials”. I Cakims 
(2006) resonemang kring dessa ”e-fluentials” tar han upp dessas benägenhet till att på ett mer 
aktivt sett delta i forum, bloggar och andra former av online-verktyg för att övertyga och 
sprida sina budskap och erfarenheter om företag och dess produkter. Han menar vidare att det 
just är dessa personer som ett företag, i första skedet ska fokusera på för att nå ut med sina 
viruskampanjer. Därmed kan likheter tydligt ses mellan respondenterna i våra fokusgrupper 
och de e-fluentials som Camkim (2006) talar om. 

 

Smith (1990) menar att ett köp hos en konsument består av en mängd olika överväganden, 
betänkligheter, eller attribut. Dessa attribut kan delas in i positiva och negativa attribut. Själva 
produkten menar han därmed kan ses som ett paket där dess kostnader och fördelar övervägs 
av konsumenten, och där de etiska betänkligheterna kan hamna antingen som en kostnad eller 
som en fördel. Smith (1990) menar dock att dessa etiska betänkligheter sällan är så pass stora 
att de övertar andra betänkligheter som förekommer vid ett köp. Calvin Kleins virusfilm var 
en utav de virusfilmer som fick mycket starka, negativa, reaktioner. Efter att respondenterna 
fått se detta klipp ansåg samtliga att virusfilmen var mycket oetisk. Respondenterna i den 
äldre manliga samt den äldre kvinnliga foksugruppen, menade till och med att de i framtiden 
inte skulle välja att köpa produkter från företaget. I dessa respondenters svar, går det att finna 
en koppling till Smiths (1990) resonemang om etiska betänkligheter. Det går även att finna en 
koppling till Salomon et. als (2002) resonemang kring den politiska konsumenten. Dock 
finner vi i fokusgruppernas svar att det är få individer, trots mycket starka negativa reaktioner 
på virusfilmerna, som faktiskt påverkas så pass starkt av dessa att de i framtiden väljer bort 
företagets produkter.  
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6 Diskussion  
• Vilken effekt har olika viruskampanjer på konsumentens uppfattning om företaget? 

 

Vi har i denna uppsats utgått från befintliga teorier som beskriver vad som kännetecknar 
virusmarknadsföring och virusfilmer. Dessa teorier har främst varit skrivna av och för företag 
med ingen eller mycket liten inblick i hur själva konsumenten uppfattar denna form av 
marknadsföringsteknik. Ingen av dessa teorier nämner heller virusmarknadsföringens etiska 
och moraliska betänkligheter. Med detta i åtanke ansåg vi det därför vara mycket intressant att 
vidare undersöka ämnet, men ur konsumentens synvinkel. Detta gjordes genom att hålla 
gruppintervjuer där ämnet virusmarknadsföring och etik och moral diskuterades utifrån fyra 
utvalda företags virusfilmer. Vi har kommit till ett flertal olika insikter under arbetets gång, 
rörande det ovannämnda, vilket vi anser bör diskuteras innan ett slutgiltigt svar på vår 
problemformulering och syfte kan ges. 

 
De teorier vi funnit på området har gett oss kunskap och insikt i ämnet samt legat till grund 
för en jämförelse i hur konsumenten uppfattar denna form av marknadsföring. Som påpekats 
tar teorierna, på området virusmarknadsföring, upp hur ett företag bör tänka och agera för att 
på bästa sätt nå konsumenten och den tilltänkta målgruppen, samt få mottagaren av 
virusmaterialet att sprida det vidare. Teorierna tar bland annat upp hur man ska chockera eller 
använda sig utav humor för att på så sätt fånga konsumentens uppmärksamhet och därigenom 
stärka varumärket, öka varumärkesigenkännandet och i slutändan öka företagets försäljning. 
Vad som här kan diskuteras är huruvida de fyra utvalda företagen har lyckats med detta eller 
inte.  

 

Vi börjar med att förtydliga respondenternas olika uppfattningar om företaget innan själva 
virusfilmen visats. Här framkom att respondenterna hade en antingen positiv, negativ eller 
neutral bild av företaget.  

 

Efter att respondenterna i de fem fokusgrupperna sedan blivit exponerade för de fyra utvalda 
virusfilmerna reagerade samtliga mycket starkt. Att företagen därmed lyckats fånga 
respondenternas uppmärksamhet och skapa en konversation står därför klart. I majoriteten av 
fallen var själva reaktionen på virusfilmerna negativ då respondenterna ansåg virusfilmerna 
vara oetiska. I de fall där reaktionen däremot varit positiv, var då respondenterna ansåg 
virusfilmen vara rolig.  

 

Vad som dock bör tilläggas är att den uppfattning som respondenterna hade sedan tidigare om 
företaget, inte nämnvärt förändrades. De respondenter som hade en positiv inställning till 
företaget, redan innan företagets virusfilm visats, och ansåg denna virusfilm vara rolig, fick en 
något förstärkt positiv bild av företaget. De respondenter som däremot hade en negativ bild av 
företaget redan innan de sett virusfilmen, och som efter exponering uppgav att de ansåg 
virusfilmen vara oetisk, fick däremot en förstärkt negativ bild av företaget. Med andra ord, var 
det väldigt få respondenter som förändrade sin bild av företaget efter att ha sett företagets 
virusfilm, oavsett reaktion på virusfilmen. 
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Det visar sig därmed att våra respondenter, trots att uppfattningarna om företagen innan 
virusfilmerna visats skiljde sig åt i positiv, negativ eller neutral uppfattning, och trots att 
reaktionerna på virusfilmerna var höga, antingen positiva och negativa, behöll majoriteten av 
respondenterna den uppfattning om företagen som de hade redan innan exponeringen av 
virusfilmen.  

 
Själva definitionen av en virusmarknadsföring, som vi också valt att utgå ifrån i uppsatsen, är 
den att dess kampanjer skapas genom ett övertalande meddelande, samtidigt som själva 
meddelandet är designat att spridas från person till person. Det kan här sägas vara 
anmärkningsvärt att det var få utav respondenterna som uppgav att de faktiskt skulle sprida 
dessa utvalda virusfilmer vidare genom att skicka dessa till personer i sina kontaktnät. Vad 
som står klart är dock att väldigt många skulle tala om klippen med vänner och bekanta, men 
då i mycket negativa ordalag. Härmed kan diskuteras huruvida de fyra utvalda företagens 
virusfilmer, lyckats få till en spridning eller inte. Steget att prata om en virusfilm och att 
skicka den vidare är möjligen inte så pass stor. Är det möjligtvis inte så att själva samtalet om 
en virusfilm skapar nyfikenhet och får andra, av just denna anledning, att faktiskt leta upp och 
ladda ner virusfilmen?  
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7 Slutsats  
En sammanfattande och avslutande modell för vilken effekt olika viruskampanjer har på 
konsumentens uppfattning om företaget, får stå som slutsats till vår uppsats. Modellen 
tydliggör hur konsumenten uppfattar virusfilmer, samt de samband vi funnit mellan en 
virusfilms utförande och innehåll och konsumentens uppfattning av företaget.  

 
 

 

Modellen visar på att en virusfilm antingen skapar en positiv eller negativ reaktion hos 
konsumenten. Då reaktionen är positiv beror detta främst på att mottagaren uppfattat 
virusfilmen som rolig, i vårt fall rör det sig om en anspelning på sex. Då reaktionen däremot 
är negativ beror detta främst på att mottagaren uppfattat virusfilmen som oetisk, i vårt fall rör 
det sig om anspelning på pedofili, djurplågeri och politisk inkorrekthet. Modellen visar även 
att oavsett konsumentens tidigare uppfattning av företaget, samt oavsett reaktion och 
uppfattning av virusfilmen, förändras inte konsumentens uppfattning av företaget. 

 
Inga skillnader förelåg mellan män och kvinnor samt ålder, vad gäller oförändrad uppfattning 
om företagen efter exponering av virusfilm. Däremot förelåg det en skillnad i kön, vad gäller 
benägenheten att skicka, respektive tala om en virusfilm. Männen skulle i större utsträckning 
än kvinnorna skicka vidare virusfilmerna, medan kvinnorna i större utsträckning skulle tala 
om virusfilmerna. En ålderskillnad förelåg här också, de äldre, runt åldern 50 år, skulle i 
större utsträckning tala om virusfilmen, än skicka den vidare. 

NEGATIV UPPFATTNING 
av företaget 

NEUTRAL UPPFATTNING 
av företaget 
 

POSITIV UPPFATTNING 
av företaget 
 

VIRUSFILM 

POSITIV REAKTION 

OFÖRÄNDRAD 
UPPFATTNING 
av företaget 
 

ROLIG virusfilm 

Anspelning på sex 

Anspelning på pedofili 
Anspelning på djurplågeri 
Politisk inkorrekt 

OETISK virusfilm 

NEGATIV REAKTION 
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8 Förslag till vidare forskning  
Då vår undersökning endast är baserad på virusfilmer från fyra utvalda företag, samt att det 
föreligger en viss begränsning vad gäller antalet fokusgrupper, anser vi det intressant att i 
vidare forskning utgå från vår sammanfattande modell och då utöka antalet virusfilmer och 
antalet respondenter. Vi ser också att en kvantitativ undersökning, med utgångspunkt från den 
sammanfattande modellen, vore intressant att genomföra. Detta för att se till omfång, 
utsträckning och frekvens av modellens innehåll. 

 
 
 
 

 



 

   46 
 

9 Källförteckning  
 
Elektroniska källor: 
[1] Dagens Nyheter (2005) Den nya reklamen ska upplevas (2007-04-02) 

http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/print.jsp?&a=488335 

 

[2] Institutet för Reklam- och Mediestatistik (2007-04-06) 

http://www.irm-media.se/irm/(xus4lw45p05um045luf5tna1)/internet.aspx 

 
[3] Draper Fisher Jurvetson (2007-03-19) 

http://www.dfj.com/cgi-bin/artman/publish/steve_may00. 

 

[4] Draper Fisher Jurvetson (2007-03-19) 

http://www.dfj.com/cgi-bin/artman/publish/steve_tim_may97. 

 

[5] You Tube, Wolksvagen (2007-06-23) 

http://www.youtube.com/watch?v=ZRhdjPIa4J0 

 

[6] Statistikcentralen (2007-07-15) 

http://www.stat.fi/til/sutivi/2006/sutivi_2006_2006-12-11_tie_001_sv.html 

 

[7] Marketing  London, (2007-03-20)  

http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1082625291&sid=1&Fmt=3&clientId=46934&RQT=3
09&VName=PQD  

 

[8]You Tube, IKEA (2007-07-15) 

http://www.youtube.com/watch?v=vU3eU0Kxaw0 

 

[9]You Tube, Nokia (2007-07-15) 

http://www.youtube.com/watch?v=XzK5e33coHo 

 

[10]You Tube, Calvin Klein (2007-07-15) 

http://www.youtube.com/watch?v=vZVk21Pco-c 

 

[11] ERK, Näringslivets etiska råd mot könsdiskriminerande reklam (2007-06-24) 

http://www.etiskaradet.org/erk.html 

 



 

   47 
 

Tryckt material:  
Andersson, J.O, Jansson, R., Nilsson, N., Pihlsgård, A. (2005). M2000 Compact.  Malmö: 
Liber AB. 

 

Bergström, N. (2007). Smittsam reklam –låt kunden göra jobbet. Cap & Design, nr 5: s.32-33. 

 

Bernstein, D. (1984). Image & verklighet. Uppsala: Svenska Dagbladet. 

 

Cakim, I. (2006). “Online opinion leaders: a predictive guide for viral marketing campaigns”. 
I Kirby, J & Marsden, P (Red.). . Connected Marketing - The Viral, Buzz and Word of Mouth 

Revolution. Oxford: Elsevier Ltd. 

 

Chaffey, D., Ellies-Chadwick, F., Johnston, K.& Meyer, R. (2006). Internet Marketing – 

Strategy, Implementation and Practice (3 uppl). Essex: Pearson Education Ltd 

 

Echeverri, P., Edvardsson, B. (2002). Marknadsföring i tjänsteekonomin. Lund: 
Studentlitteratur 

 

Fill, C. (2006). Marketing communications – engagements, strategies and practice (2 uppl). 
Essex: Prentice Hall 

 

Frankel, A. (2007). Marknadsföring på Internet. Kristianstad: Kristianstad Boktryckeri AB 

 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 

 

Kirby, J. (2006). “Viral Marketing”. I Kirby, J. & Marsden, P. (Red.). Connected Marketing - 

The Viral, Buzz and Word of Mouth Revolution. Oxford: Elsevier Ltd. 

 

Kotler, P. & Armstrong, G. (2006). Principles of Marketing (11 uppl). New Jersey: Pearson 
Eduacation Inc. 

 

Marconi, J. (1996). Image Marketing – Using Public Persceptions to Attain Business 

Objectives. Chicago: NTC Business Books. 

 

Marsden, P. (2006). “Introduction and summery”. I Kirby, J & Marsden, P (Red.). . 
Connected Marketing - The Viral, Buzz and Word of Mouth Revolution. Oxford: Elsevier Ltd. 

 



 

   48 
 

Salomon, M., Bamossy G., Askegaard, S. (2002). Consumer Behaviour. A European 
Perspective. Essex: Prentice Hall  

 

Smith, C.N. (1990). Morality and the Market. London: Routlege 

 

Smith, C.N.. & Quelch, J. A. (1993). Ethics in marketing. Boston: Irwin 

 

Smith, P.R., & Chaffey, D. (2005). eMarketing eXellence – the heart of eBusiness (2 uppl). 
Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann 

 
Stern, J., Priore, A. (2000). Email Marketing. Using Email to Reach Your Target Audience 
and Build Customer Relationships. Lancaster: John Wiley & Sons Inc. 

 
Sthål, A.B, & Roos, C. (1999). Trix och trender i  reklamen. Stockholm: Konsumentverket 

 

Summers, J., Gardener, M., Lamb, C.W., Hair, J.F., Mc Daniel, C. (2003) Essentials of 

marketing. Victoria: Nelson Australia Pty Limited. 

 
 
Artiklar publicerade i tidsskrifter som bara finns på nätet: 
Brooks, G. (2006, 6 december). Online video breaks into mainstream. Marketing London, 

s.52. Uppladdad 20 mars, 2007, från http://proquest.umi.com/pqdweb?did=1187181451& 
sid=8&Fmt=3&clientId=46934&RQT=309&VName=PQD 

 

Curtis, J. (2005, 10 augusti). You’re having a laugh, aren’t you? Marketing London, s.28. 
Uppladdad 20 mars, 2007, från http://proquest.umi.com/pqdweb?did=896826771&sid=8& 
Fmt=3&clientId=46934&RQT =309&VName=PQD 

 

Wilson, R.F. (2005, 1 februari). Six simple principles of viral marketing. Web Marketing 

Today. Uppladdad 20 mars, 2007, från http://wilsonweb.com/wmt5/viral-principles-clean.htm 

 

 



Bilaga 1, Intervjuguide 

    
 

- Vad kan ni/vet ni om virusmarknadsföring? Virusfilmer? (Eventuell förklaring av 
begreppen). 

 
Vill att detta ska komma upp under diskussionen: 
• Orsak till att virusfilmer laddas ner och eventuellt skickas vidare? 
• Har virusmarknadsföringen uppfattats som reklam? 
• Intresse av bloggar, forum och andra former av mötesplatser på Internet? 
 
 

- Hur definieras etik och moral? 
 
 
- Företagen (Wolksvagen, IKEA, Nokia och Calvin Klein) 
 

Vill att detta ska komma upp under diskussionen innan visning av virusfilm: 
• Allmänt om företaget, produkter etc. 
• Företagets etik och moral 

 
*Visning av virusfilm* 
 
Vill att detta ska komma upp under diskussionen efter visning av virusfilm: 
• Uppfattning och diskussion om virusfilmen 
• Om företaget/ eventuell förändring av uppfattning 
• Skickas virusfilmen vidare? 

 



Bilaga 2, Analysunderlag 

    
 

ETIK & MORAL 
ÄMNE 

(Etik & Moral) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

 

Två olika principer: 

- rätt handlande 

- rätt mål 

    X 

 

20% 

Läran om rätt och fel handlande X X  X X 80% 

Bör behandla andra såsom man själv vill bli 
behandlad 

 X X   40% 

Individuellt X X X X X 

 

100% 

 



Bilaga 2, Analysunderlag 

    
 

WOLKSVAGEN 
ÄMNE 

(Uppfattning om företaget wolksvagen INNAN) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Gammalmodigt X X    40% 

Kvalitets bilar   X X X 60% 

Tilltalande bilar (som övervägdes att köpas)   X X X 60% 

 

ÄMNE 

(Wolksvagens moral & etik) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Neutral uppfattning  X X X X 80% 

Bra X     20% 

 

ÄMNE 

(Wolksvagens virusfilm) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Oetisk X  X X X 80% 

Positiv  X    20% 

 

ÄMNE 

(Uppfattning om företaget EFTER) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Oförändrad X X X  X 80% 

Negativ    X  20% 

 

ÄMNE 

(Skickat/talat om Wolksvagens virusfilm) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Ja X  X  X 60% 

Nej  X  X  40% 

 
 



Bilaga 2, Analysunderlag 

    
 

IKEA 
ÄMNE 

(Uppfattning om företaget IKEA INNAN) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Bra företag X X X X X 100% 

Billiga produkter X X X X X 100% 

Vänder sig till hela familjen X X X X X 100% 

Tilltalande produkter (som övervägdes att köpas) X X X X X 100% 

 

ÄMNE 

(IKEA moral & etik) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Neutral uppfattning       

Halvbra (Storlek)   X   20% 

Bra X X  X X 80% 

Tidigare använt sig av barnarbete (negativt) X X   X 60% 

 

ÄMNE 

(IKEA virusfilm) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Oetisk       

Rolig X X X X X 100% 

 

ÄMNE 

(Uppfattning om företaget EFTER) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Oförändrad X  X   40% 

Positiv  X  X X 60% 

 

ÄMNE 

(Skickat/talat om IKEAs virusfilm) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Ja  X  X X 60% 

Nej X  X   40% 



Bilaga 2, Analysunderlag 

    
 

NOKIA 
ÄMNE 

(Uppfattning om företaget Nokia INNAN) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Anonymt företag X X X X X 100% 

Tilltalande produkter (som övervägdes att köpas)   X X X 60% 

 

ÄMNE 

(Nokias moral & etik) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Neutral uppfattning   X X X 60% 

Positiv X X    40% 

 

ÄMNE 

(Nokias virusfilm) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Oetisk  X X X X 80% 

Rolig X  X   40% 

 

ÄMNE 

(Uppfattning om företaget EFTER) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Oförändrad X X X X  80% 

Positiv        

Negativ     X 20% 

 

ÄMNE 

(Skickat/talat om Nokias virusfilm) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Ja X  X  X 60% 

Nej  X  X  40% 

 
 



Bilaga 2, Analysunderlag 

    
 

CK 
ÄMNE 

(Uppfattning om företaget CK INNAN) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Ägde produkter från företaget X X    40% 

 

ÄMNE 

(CKs moral & etik) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Neutral uppfattning       

Positiv X X    40% 

Negativ   X X X 60% 

 

ÄMNE 

(CKs virusfilm) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Oetisk X X X X X 100% 

Rolig       

 

ÄMNE 

(Uppfattning om företaget EFTER) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Oförändrad X X    40% 

Positiv        

Negativ   X X X 60% 

 

ÄMNE 

(Skickat/talat om CKs virusfilm) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Ja  X X X X 80% 

Nej X     20% 

 
 



Bilaga 2, Analysunderlag 

    
 

ALLMÄNT 
ÄMNE 

(Vad är virusmarknadsföring) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Ingen vetskap X X X X X 100% 

 

ÄMNE 

(Bekanta med begreppet efter förklaring) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Ja X X X X X 100% 

Nej       

 

ÄMNE 

(Avgörande för att uppskatta och skicka vidare) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Humor X X X X X 100% 

Chockerande innehåll X  X   40% 

 

ÄMNE 

(Uppfattat virusmarknadsföring som reklam) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Ja        

Nej X X X X X 100% 

 

ÄMNE 

(Aktivt laddat ner en virusfilm) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Ja X  X   40% 

Nej  X  X X 60% 

 



Bilaga 2, Analysunderlag 

    
 

 

ÄMNE 

(Visste var man kunde ladda ner virusfilmer) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Ja X X X X  80% 

Nej     X 20% 

 

ÄMNE 

(Skickat vidare tidigare virusfilmer) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Ja X  X   40% 

Nej  X  X X 60% 

 

ÄMNE 

(Mättade på innehållet i 
virusfilmerna/avtrubbade) 

UPPGIFTSLÄMNARE 

 

 1 2 3 4 5 

Ja X  X   40% 

Nej       

Neutral/ingen uppfattning  X  X X 60% 

 
 
 


