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Förord  
Denna uppsats har skrivits under vårterminen 2010. Arbetet med uppsatsen har varit intressant 
och har bidragit till en fördjupad kunskap inom ämnet marknadsföring. Samtidigt som 
processen med att skriva uppsatsen har varit intressant har den även försvårats då vi har 
befunnits oss i olika länder.  Detta för att vi båda har haft praktik utomlands, Anna i England 
och Mikaela i Nya Zeeland. 

Vi skulle vilja börja med att tacka Lars Berg, Per Leander, Charlotte Josefsson och Jesper 
Brink som deltagit i vår undersökning. Utan deras medverkan hade denna uppsats inte varit 
möjlig att genomföra. Vi vill även tacka vår handledare, Timurs Umans, som har bidragit med 
kloka idéer och assistans under arbetets gång.  

Vi hoppas att denna uppsats ska bidra till en ökad insikt om ett relativt nytt intressant ämne 
och en förståelse för hur företag kan implementera viral marknadsföring i deras organisation.  

Maj 2010 

 

 

 

       Anna Bengtsson    Mikaela Lindström  



 
 

Sammanfattning 

Titel: 

Författare:    Anna Bengtsson & Mikaela Lindström 

Handledare:   Timurs Umans  

Nivå:    Kandidatuppsats 15 hp, Marknadsföring, VT 2010 

Problemformulering:   Hur implementeras viral marknadsföring i företag för att utveckla 
  dess varumärke? 

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att utforska hur svenska företag går 
  tillväga vid implementeringen av viral marknadsföring och hur 
  detta är kopplat till företagets varumärkesutveckling. Vi ämnar 
  finna hur den processen ser ut samt hur varumärket kopplas till 
  kampanjen. 

Metod:  Uppsatsen har utgått från en deduktiv ansats och studien 
  genomfördes med en kvalitativ undersökning. Intervjuer 
  genomfördes via telefon med fyra svenska företag inom olika 
  branscher. De olika respondenterna hade alla erfarenhet från viral 
  marknadsföring.  

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen inleds med att definiera samt ge en 
  förklarande bild av viral marknadsföring. Detta följs av ett avsnitt 
  rörande varumärke och hur företag kan arbeta med detta på 
  ett utvecklande sätt. Kapitlet avslutas med en diskussion gällande 
  relationen mellan dessa ämnen. Litteraturen  ligger som grund för 
  den modell som presenteras i slutet av den teoretiska  
  referensramen.  

Resultat:  I detta kapitel återges de som framkommit från de fyra 
  intervjuerna. Strukturen i detta kapitel utgår från modellen som 
  presenterades i det tidigare kapitlet.  

Slutsats:  I slutsatsen presenteras en modifierad version av den tidigare 
  modellen. Vi har genom litteratur och respondenternas svar 
  kommit fram till att för att lyckas implementera viral  
  marknadsföring är de viktigaste faktorerna målgruppen, budskapet 
  som kommuniceras, spridning av budskapet och utvärdering av 
  resultatet. De som bör genomsyra de olika faktorerna är 
  varumärket samt dess värden. Dessa kan då kommuniceras så att 
  kundens uppfattning om varumärket överensstämmer med de 
  företaget anser att de står för och vill förmedla.  
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            1. Inledning 
 

I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till denna studie vilken sedan mynnar ut i en 
problemdiskussion. Vi fastställer även syftet och problemformuleringen. Det första kapitlet 
beskriver även de avgränsningar vi finner nödvändiga för att underlätta strukturen av 
studien. 

 
 
1.1 Bakgrund 
Traditionella marknadsföringskampanjer såsom annonser och reklam i massmedia har fått 
minskad effekt i dagens samhälle. Detta kan relateras till att de traditionella 
kommunikationskanalerna har blivit mindre effektiva på grund av mediefragmentering, ökade 
reklampriser, reklamblockerande applikationer och tilltagen mängd av reklam riktad mot 
konsumenter. Människor utsätts för omkring 3000 olika marknadsföringsmeddelanden varje 
dag och en undersökning visar att endast 18 % av investeringar gjorda i tv-reklam genererar 
vinst. Detta har fått marknadsförare att söka efter nya sätt att marknadsföra sin produkt på 
samtidigt som kostnaderna hålls nere (Kirby & Marsden 2006). Viral marknadsföring har till 
följd av detta blivit en stark trend bland företag de senaste åren och Kirby och Marsden (2006 
s.18) definierar viral marknadsföring som: 

”The promotion of a company or its products and services through a persuasive message 
designed to spread, typically online, from person to person.” 

Som en del av viral marknadsföring används word-of-mouth (WOM) som 
kommunikationsredskap (Ferguson, 2008). Relationen mellan viral marknadsföring och 
WOM är enligt Ferguson (2008) den att viral marknadsföring lägger grunden genom att 
företag lanserar virtuella videos, gerillamarknadsföring och virala portaler. Detta kan sedan 
leda till, om framgångsrikt, en effekt bestående av positiv spridning av en kampanj bland den 
önskade målgruppen.  

Enligt Watts och Peretti (2007) har viral marknadsföring vanligtvis som mål att stärka ett 
företags varumärke och därmed även position på marknaden. Hatch och Schultz (2009) 
beskriver att varumärkesbyggande bör utgå från en intern vision som sedan ska avspeglas i 
organisationens identitet. Davis (2009) anser att organisationens identitet kan yttra sig i de 
värden som varumärket står för vilka även ska genomsyra marknadsföringen så att kunderna 
upplever dessa. Viral marknadsföring utstrålar ofta en känsla i större grad än praktiska 
egenskaper hos en produkt vilket kan knyta kunderna närmare varumärket. Genom att företag 
utnyttjar möjligheterna som Internet har bidragit med har de hittat ett nytt sätt att nå ut och 
kommunicera med potentiella kunder (Watts & Peretti, 2007). Företag kan skapa en närmare 
kontakt med målgruppen, få feedback direkt från konsumenter och skapa en trovärdig 
kommunikationskanal (Franklin, Hogan, Langley, Mosdell & Pill, 2009). 
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En undersökning från Statistiska Centralbyrån gjord år 2009 visar att 89 % av Sveriges 
privatpersoner i åldern 16-74 år har Internet att tillgå hemma samt att en av de tre mest 
förekommande aktiviteterna på Internet är att söka information kring varor och tjänster. 
Undersökningen visar vidare att mer än en tredjedel, 35 %, av svenskarna använder Internet 
för att chatta, blogga eller använda snabbmeddelanden (SCB, 2009). Det finns därmed en 
stark potential för företag som använder viral marknadsföring att nå ut till konsumenter men 
för att spridning av ett meddelande ska fungera effektivt är företag även beroende av att 
konsumenter är villiga att vidarebefordra informationen online och offline (Baekdal, 2006). 

Ho och Dempsey (2008) anser likt Baekdal (2006) att förutsättningarna för att lyckas med en 
viral marknadsföringskampanj är att konsumenter, inte bara uppmärksammar kampanjen 
bland mängden av information online, utan även finner en motivation till att vilja dela med sig 
av den till andra. Det är därmed av vikt för företag att ha kunskap om hur de ska nå en 
målgrupp bestående av människor vilka är motiverade att sända vidare informationen till 
andra människor. Då företag lyckas med detta kan viral marknadsföring fungera effektivt för 
att bygga varumärkeskännedom (Ho & Dempsey, 2008). Ferguson (2008) ställer sig dock 
frågande till om virala kampanjer kan gå från att ge ett varumärke ett temporärt uppsving till 
att leda till en långvarig relation mellan konsument och företag.    

Att konsumenter genom sociala medier har fått bättre förutsättningar och själva kan vara en 
del av företags marknadskommunikation kan också påverka ett varumärke negativt (Kirby & 
Marsden, 2006). Detta är något det svenska låsföretaget Assa Abloy fick uppleva under år 
2008. Det cirkulerade då ett videoklipp på Youtube där det framkom hur lätt ett av deras lås 
var att bryta upp. Denna information spreds snabbt i olika sociala medier vilket senare gjorde 
att händelsen blev uppmärksammad även i TV (SVD, 2008). Detta visar på att det kan vara 
svårare att ha kontroll över spridning av viral marknadsföring online, då information kan 
spridas snabbt till många inom en stor geografisk radie utan att företaget själva kan påverka 
detta. 

1.2 Problemdiskussion 
I Assas fall eftersträvar företaget att deras produkter ska associeras med kvalitet, säkerhet och 
design (ASSA, 2010). Den negativa spridningen av WOM i Assas fall påverkade deras 
företag negativt och då även deras varumärke. 

Enligt Cruz och Fill (2008) finns det en svårighet i att rikta viral marknadsföring mot 
speciella målgrupper på grund av att kontrollen över meddelandet är liten. Det är av vikt att 
förstå de människor som potentiellt kommer att skicka vidare företagets information för att 
kunna nå ut till rätt människor. Cruz och Fill (2008) menar vidare att en lyckad viral 
marknadsföringskampanj i vissa fall endast mäts i hur många som tagit del av kampanjen och 
inte i vilka resultat den egentligen givit produkten eller varumärket. Efter en kampanj som 
hamburgerrestaurangen Burger King genomfört, och som nådde tiotusentals människor, 
visade det sig att försäljningen och varumärkeskännedomen sjunkit. Detta visar på att stor 
uppmärksamhet inte nödvändigtvis resulterar i ett större varumärkesvärde (Cruz & Fill, 
2008).  
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En av anledningarna till att viral marknadsföring har blivit stort de senaste åren kan enligt 
Palmer (2009) bero på den ökade kritiken från konsumenter som riktas mot stora opersonliga 
organisationer vilka producerar abstrakta massmeddelanden. Det har även visat sig att 
människor som känner sig svikna av stora varumärken är mer benägna att använda sig av 
sociala medier för att visa sitt ifrågasättande, vilket är en risk för företagen och deras 
varumärkesprofil (Palmer, 2009). 

Även Breazeale (2009) anser att kommunikation inte längre bara sker mellan företag och dess 
kunder utan även konsumenter emellan. Detta är inget nytt fenomen men det utbredda 
användandet av Internet och då i synnerhet de sociala medierna har bidragit till att denna 
spridning sker snabbare än tidigare och även mer okontrollerat. Eftersom denna typ av 
spridning kan ha en sådan stor påverkan på hur konsumenter uppfattar ett företags varumärke 
och kvalitén på vad de har att erbjuda är det av stor vikt för företag att förstå hur de ska kunna 
utnyttja detta till företagets fördel (Breazeale, 2009).  

Holland (2003) diskuterar problematiken med att implementera viral marknadsföring på så 
sätt att det kan vara svårt att nå den tilltänkta målgruppen och att resultatet är svårt att 
kontrollera. Många företag som använder sig av viral marknadsföring är av uppfattningen att 
det enda kriteriet för att lyckas med en viral kampanj är att producera en rolig idé. Dock 
menar Holland (2003) att det krävs utförligare strategier bakom en lyckad kampanj. Som 
tidigare nämnt bör företag motivera spridningen av virala meddelanden för att de ska lyckas. 
Om företag lyckas med viral marknadsföring och kopplar detta till deras varumärke kan det 
bidra till varumärkesutveckling för företaget. Holland (2003) beskriver dock inte hur denna 
process med implementeringen bör gå till i form av en specifik strategi.  

Baserat på den litteratur vi har funnit inom detta ämne berör den tidigare forskningen 
mestadels skillnader mellan traditionell marknadsföring och viral marknadsföring samt vilka 
fördelar och nackdelar viral marknadsföring kan innebära. Det saknas dock forskning på hur 
ett företag implementerar viral marknadsföring för att utveckla dess varumärke.  

1.3Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utforska hur svenska företag går tillväga vid 
implementeringen av viral marknadsföring och hur detta är kopplat till företagets 
varumärkesutveckling. Vi ämnar finna hur den processen ser ut samt hur varumärket kopplas 
till kampanjen. 

1.4 Problemformulering 
Hur implementeras viral marknadsföring i företag för att utveckla dess varumärke? 
 
1.5 Disposition  
I det första kapitlet presenteras bakgrunden till det valda ämnesområdet och detta mynnar 
sedan ut i en problemdiskussion. Syftet och frågeställningen för studien presenteras därefter 
även i det första kapitlet. Det andra kapitlet ger en förklaring till det praktiska 



4 

 

tillvägagångssätt vi valt för studien samt vilka metodologiska val som ligger till grund för 
utförandet av undersökningen. I studiens tredje kapitel presenteras den teoretiska 
referensramen och vi presenterar även en modell som baserats på den insamlade teorin vilken 
framtagits för att ge en bättre förståelse för ämnesområdet. Modellen har även som syfte att ge 
implementeringen av viral marknadsföring en mer abstrakt utformning som ligger till grund 
för empirin. Det fjärde kapitlet presenterar den empiriska metoden som har legat som 
underlag för undersökningen. I det femte kapitlet presenteras resultatet från de olika 
intervjuerna. En analys av empirin och dess relation med den teoretiska referensramen samt 
modellen som utvecklats presenteras i det sjätte kapitlet. Det sjunde och sista kapitlet 
presenterar slutsatserna för studien och det ges även förslag på framtida forskning.  

1.6Avgränsningar 
Denna uppsats syftar till att utforska hur svenska företag implementerar viral marknadsföring 
för att utveckla dess varumärke. Vi har således intervjuat respondenter på olika svenska 
företag för att få en deras synvinkel på hur detta sker då utvecklingen av ett varumärke är 
något som sker inifrån företag. Bland respondenterna återfinns både företag som använt sig av 
viral marknadsföring och marknadsbyråer som utvecklat virala kampanjer. Vi har dock inte 
undersökt hur konsumenter upplever de olika företagens virala kampanjer och vilken 
påverkan dessa har på deras uppfattning kring företagens varumärken. Detta för att det inte är 
inkluderat i vårt syfte att undersöka hur konsumenten uppfattar viral marknadsföring och 
varumärken. Då det i många fall är en extern marknadsbyrå som har skapat de olika 
kampanjerna har även respondenter från marknadsbyråer intervjuats. Detta för att vi anser att 
intervjua de personerna stärker det empiriska resultatet.  
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      2.  Metod 
 

I detta kapitel presenterar vi tillvägagångssättet för studien. Detta inkluderar den 
forskningsfilosofi, angreppssätt, val av teori och datainsamlingsmetod som fastställts för att 
för att möjliggöra en strukturerad utgångspunkt för studien. 

 
 

2.1 Forskningsfilosofi  
Den forskningsfilosofi som ligger till grund för en studie har till stor del blivit influerad av 
forskarens eget synsätt på relationen mellan kunskap och hur den utvecklas (Saunders, Lewis 
& Thornhill, 2009). För forskare är det därmed viktigt att ha förståelse för vilka faktorer som 
har influerat undersökningens upplägg då det enligt Jacobsen (2002) kan ha en sådan stor 
påverkan att det skapat utfallet, så kallad undersökningseffekt. En undersökning blir dock 
alltid till viss del påverkad av den metod som valts för att utföra undersökningen och därmed 
vill vi med detta kapitel få en bättre förståelse för den metod som vi har utgått från och vilken 
påverkan detta kan ha haft på undersökningen. 

Epistemologi utgör vad som i en studie kan ses som acceptabel kunskap. Det finns olika sätt 
att se på vilken kunskap som är användbar samt hur denna ska behandlas. De tre vanligaste 
formerna av filosofier i epistemologin är positivism, realism och interpretivism. Positivismen 
grundar sig i naturvetenskap och denna filosofi utgår främst från fakta och kvantifierbara data. 
Det betyder att teori samlas in för att ligga till grund för utformning av hypoteser som sedan 
testas för att antingen accepteras eller förkastas. Accepteras hypoteserna ses detta som 
sanningar som kan generaliseras i så stor grad att de kan ses som lagar. Ett sådant synsätt 
antar att forskaren inte påverkar resultatet eller objekten i studien utan resultatet skulle blivit 
detsamma vem än som utförde undersökningen. 

Kärnan i realism utgår däremot från att det som våra sinnen ser som verklighet är sanning. 
Realismen innebär därmed att det finns en verklighet som är oberoende av våra tankar och 
även denna filosofi har en naturvetenskaplig grund. Våra sociala omständigheter resulterar i 
vår uppfattning och kunskap om verkligheten. Den tredje och sista filosofin i epistemologin, 
interpretivismen, menar att forskare bör se på kunskapen som mer komplex och att de andra 
filosofierna gör för stora generaliseringar då de objektifierar kunskapen i stor grad. 
Interpretivismen ser mer till individer än till objekt och menar på att dessa är unika och 
därmed behövs en djupare förståelse för dessa. Detta medför också att resultatet inte är lika 
generaliserbart. Det är dock något som interpretivister inte finner är av stor vikt eftersom de 
anser att världen ständigt förändras och att ny kunskap då uppstår. 

Det är även interpretivism som legat till grund för denna undersökning. Detta för att vi är 
medvetna om att våra intervjuer kommer ge komplexa svar som inte kan tolkas som hela 
sanningen men kan ge en förståelse för hur respondenterna arbetar.   
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2.2 Vetenskapligt angreppssätt  
De två vetenskapliga angreppssätt som Jacobsen (2002) presenterar är induktiv och deduktiv 
datainsamlingsmetod. Skillnaden mellan de två strategierna är dess utgångspunkt. Deduktiv 
ansats har sin utgångspunkt i teori och utifrån denna kan forskaren med hjälp av empiri bygga 
upp en förståelse för hur verkligheten ser ut (Jacobsen, 2002). Enligt Saunders et al. (2009) 
krävs en stark grundstruktur för att kunna anta en deduktiv ansats. Problematiken med 
deduktiv ansats är att den empiri som samlas in inte ses som objektiv utan att forskaren 
snarare letar efter information som stödjer dennes hypoteser. En induktiv ansats bygger 
istället på att först samla in empiri och sedan försöka hitta teori som kan strukturera och 
systematisera data som samlats in (Jacobsen, 2002).  

Denna studie bygger på en deduktiv ansats. Den utgår därmed från teori som har ansetts vara 
relevant och med hjälp av denna teori har en modell fastställts för att ligga som grund vid 
insamlandet av empiri. Vi är medvetna om att vårt val av deduktiv ansats i kombination med 
kvalitativ undersökning inte är vad som förespråkas av Saunders et al. (2009). Vi tror dock att 
våra erfarenheter inom marknadsföring skulle kunna ha en påverkan vid insamlandet av 
empiri om vi valde att använda oss av en induktiv metodansats.  

2.3 Val av teori 
Då syftet med denna studie är att undersöka hur viral marknadsföring implementeras för att 
utveckla ett företags varumärke diskuteras både dessa ämnen i teorin. Det ges en introduktion 
till vad viral marknadsföring är som sedan leder till en djupare diskussion om hur det används 
idag i de olika nätverk som finns. Det ges även en introduktion till varumärke som även här 
leder till en djupare diskussion. Vi för sedan ihop viral marknadsföring och varumärke i en 
diskussion som stärker sambandet mellan dessa två ämnen för att ge ett bra underlag för 
studien. Med utgångspunkt i den insamlade teorin ges även en kortare beskrivning av 
strategisk implementering för att få en koppling till hur viral marknadsföring kan 
implementeras i företag. Sedan presenteras den modell som används för att utforska den 
insamlade empirin. Modellen ger en beskrivning av hur viral marknadsföring bör 
implementeras.  

2.4 Val av metod 
Studien grundas i en forskningsfilosofi vid namn interpretivism med en deduktiv ansats. Detta 
innebär att undersökningen kommer presentera teori som ansetts som relevant för att lägga 
grunden för den modell som prövas. Genom att utföra en kvalitativ undersökning kommer vi 
att kunna få en djupare förståelse i ämnet i jämförelse med en kvantitativ undersökning. 
Svårigheter som kan uppstå när en studie genomförs med en kvalitativ undersökning är till 
vilken utsträckning den är generaliserbar vilket är en nyckelfaktor för att kunna uppnå extern 
giltighet. Andra nackdelar är att data som samlas in är ostrukturerad vilket gör att den är 
komplex att tolka och närheten till respondenterna kan orsaka att forskaren får svårare att göra 
en kritisk reflektion (Jacobsen, 2002).  
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      3.  Teori 
 

I den teoretiska referensramen presenteras och diskuteras den insamlade teorin som ligger 
till grund för studien. För att ge en klar struktur i detta kapitel är ämnena viral 
marknadsföring och varumärke uppdelade på olika avsnitt för att sedan föras samman i en 
djupare diskussion i det tredje avsnittet. Kapitlet avslutas med den modell som sedan ska 
testas genom den insamlade teorin. 

 

3.1 Viral marknadsföring 
Som tidigare nämnts definierar Kirby och Marsden (2006) viral marknadsföring som när ett 
företag gör promotion för en produkt eller tjänst genom ett meddelande som är designat för att 
spridas vidare mellan olika personer online. Detta meddelande kan ta många olika former, ett 
urval av dessa är e-postmeddelanden, video- och ljudklipp, bilder, interaktiva spel och 
textmeddelanden (Faulds & Mangold, 2009).  

3.1.1 Mediekanaler för viral marknadsföring 
Viral marknadsföring har de senaste åren blivit ett populärt tillvägagångssätt för företag att 
marknadsföra sig på, dock är konceptet kring detta inte ett nytt fenomen (Ferguson, 2008). 
Innan uppkomsten av tidningar, tv och Internet var spridning mellan person till person det 
mest effektiva tillvägagångssättet för att skapa kännedom om ett företags produkter eller 
tjänster. Det moderna onlinebaserade konceptet kring viral marknadsföring anses dock ha 
uppkommit i och med att Internet har blivit tillgängligt för den större massan (Ferguson, 
2008).  

Enligt Kaplan och Haenlein (2009) är de sex vanligaste formerna av sociala medier wikier, 
bloggar, content communities, sociala nätverkssajter, virtuella spelvärldar och virtuella 
sociala världar. Sociala nätverk är den form av sociala medier som har fått mest spridning, 
med stora communities som Facebook, Myspace och Twitter. Enbart Facebook har mer än 
175 miljoner aktiva användare världen över enligt Kaplan och Haenlein (2009). Inom viral 
marknadsföring har content communities som Youtube och Viemo spelat en central roll. Här 
kan företag helt kostnadsfritt distribuera virala marknadsföringskampanjer och det är även 
enkelt för konsumenter att själva sprida vidare kampanjerna till andra. Detta genom att länka 
till videons url på olika sociala nätverk (Kaplan & Haenlein, 2009).  

De sociala medierna på Internet har bidragit till att viral marknadsföring blivit enklare att 
genomföra och avståndet mellan företagen och dess kunder har minskat. Faulds och Mangold 
(2009) menar på att kommunikationen mellan ett företag och dess kunder har ändrats 
signifikant i och med användandet sociala medier. Vidare beskrivs denna nya form av 
mediekanaler som en plats där onlineinformation kan cirkulera och användas av konsumenter. 
Sociala medier möjliggör även interaktion med både företaget och andra personer. Detta gör 
att sociala medier är effektiva mediekanaler för företag som vill sprida en viral 
marknadsföringskampanj (Faulds & Mangold, 2009).   
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En faktor som har bidragit till att sociala medier har fått en sådan stor genomslagskraft är 
människors vilja att hålla kontakten och dela med sig till sina vänner (Won, Ok-Ran & Sang-
Won, 2010). Detta är även något som Faulds och Mangold (2009) ser som en nyckelfaktor till 
sociala mediers framgång. Faulds och Mangold (2009) menar på att människor har en 
medfödd vilja att interagera med likasinnade och att detta är något som företag borde dra nytta 
av i sin marknadsföring.  Om ett företag skapar en arena för deras målgrupp att kommunicera 
på om deras företag och även andra gemensamma intressen kan detta bidra till att företaget får 
en närmare kontakt med dessa konsumenter. Den kontakt som företaget lyckas etablera med 
målgruppen kan användas till att nå ut med information och även ta emot feedback om 
företaget för att kunna åstadkomma framtida förbättringar. Möjligheten för konsumenterna att 
lämna feedback kan även bidra till att de känner sig närmare och mer delaktiga i företaget 
(Faulds & Mangold, 2009).  

3.1.2 Genomförandet av viral marknadsföring 
Interaktionen som viral marknadsföring möjliggör är en faktor som De Bruyn och Lilien 
(2008) tar upp som en huvuddel i viral marknadsföring. Enligt De Bruyn och Lilien (2008) är 
själva målet med viral marknadsföring att uppnå en kommunikation mellan konsument till 
konsument. Detta medför en snabbare spridning av meddelandet och leder även till en mer 
kostnadseffektiv marknadskommunikation för företaget (De Bruyn & Lilien, 2008). Denna 
interaktion ses även som mer pålitlig från konsumentens sida då meddelandet kan ha en vän 
eller en familjemedlem som avsändare istället för ett företag (Cruz & Fill, 2008). 

Baekdal (2006) listar interaktion med konsumenterna som en av sju viktiga faktorer för att 
lyckas med en viral marknadsföringskampanj. Denna interaktion bör även vara en pågående 
process för företagen. Baekdal (2006) menar på att om ett företag sänder ut ett budskap som 
andra kan kommentera bör även företaget svara på dessa kommentarer. Detta gäller både de 
positiva och negativa kommentarerna.  

En annan av dessa sju faktorer är att företag måste tillåta och möjliggöra en snabb och 
effektiv spridning av budskapet. Detta inkluderar att skapa länkar för att snabbt kunna 
vidarebefordra, ladda ner och publicera materialet på diverse sociala medier. För att få denna 
genomslagskraft krävs dock att konsumenter har en vilja att skicka vidare meddelandet menar 
Baekdal (2006). Enligt Ho och Dempsey (2008) är det konsumenters sociala behov att få 
bekräftelse och känna sig inkluderade som är de största motivationsfaktorerna för att sända 
vidare ett meddelande online.  

Företag måste lyckas att få konsumenter att känna något för att vilja sprida vidare budskapet. 
Enligt Cullinane, Singh och Veron-Jackson (2008) är en av förklaringarna till varför virala 
marknadsföringskampanjer får en sådan stor genomslagskraft att konsumenterna själva kan 
vara med och påverka och även sprida vidare meddelandet till andra i sin omgivning. Det 
krävs dock att företag skapar de rätta förutsättningarna för att en kampanj ska lyckas bli viral i 
den bemärkelsen att den kan spridas fort och effektivt. Det krävs då av företagen att den som 
vill ha tillgång till kampanjen inte ska behöva bli medlem, ladda ner särskilda mjukvaror eller 
registrera sig för att ha tillgång till den och sprida den vidare. Skulle dessa förutsättningar 
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behövas bromsar de spridningen kraftigt och kan leda till att kampanjen inte blir lyckad 
(Baekdal, 2006).   

Då en kampanj inte ger konsumenten starka känslor kan detta leda till att kampanjen ignoreras 
och därmed inte får stor genomslagskraft. Det är även viktigt för företag att vara unika och 
producera en kampanj som inte är vad konsumenterna förväntar sig. Enligt Baekdal (2006) är 
det viktigt för att produkten inte är i fokus utan det centrala bör vara att berätta en historia 
som förmedlar en känsla från företaget till konsumenterna. Detta är även en av de största 
skillnaderna mellan traditionell marknadsföring och viral marknadsföring enligt Baekdal 
(2006).  

En annan svårighet kan uppkomma vid viral marknadsföring är att nå ut till rätt målgrupp. Då 
viral marknadsföring riktar in sig på att spridas snabbt och i stor skala mellan människor kan 
det fortfarande vara svårt för marknadsförare att nå ut till rätt målgrupp som faktiskt är 
intresserade av att köpa den produkt eller tjänst som företaget erbjuder (Ho & Dempsey, 
2008). Denna svårighet diskuterar även Cruz och Fill (2008) och som exempel presenterar de 
att Burger King lanserade en viral marknadsföringskampanj som sågs av tiotusentals 
människor runt om i världen men under och efter lanseringen föll deras försäljningssiffror. 

I samma studie av Cruz och Fill (2008) framkommer det att den vanligaste metoden för 
distribution av en viral marknadsföringskampanj är genom forum då det genom denna kanal 
kan genomföras utan kostnad. Ett urval av dessa forum är som tidigare nämnts Youtube, 
Flickr och Facebook (Faulds & Mangold, 2009). Dock förekommer det enligt Cruz & Fill 
(2008) exempel på kampanjer där företag väljer en betalsajt som forum. Enligt Beverland, 
Dobele och Toleman (2005) är processen med att distribuera virala 
marknadsföringskampanjer ofta porträtterade som att de har dykt upp utan någon större 
påverkan av marknadsförare. Då marknadsförare väljer en betalsajt som distributionskanal 
kan grundidén med kampanjen gå förlorad. Detta kan till stor del påverka den trovärdighet 
som virala marknadsföringskampanjer har. Cruz och Fill (2008) menar att om inte 
konsumenten upplever att kampanjen är fri från påverkan av vinstdrivande företag kan viljan 
att sprida kampanjen vidare minska. 

3.2 Varumärke 
Varumärken går långt tillbaka i tiden och användes tidigare främst som just märkning för att i 
många fall visa vem som var ägare till något vilket kunde vara till exempel boskap eller 
slavar. Enligt Davis (2009) var det dock inte förrän under efterkrigstiden på 1900-talet, då 
ekonomin förbättrades runtom i världen, som intresset för konsumering och varumärken 
växte. Under 1980-talet skedde en stor ökning av reklam vilket ledde till att det under 1990-
talet lades större fokus på media samtidigt som konkurrensen inom många branscher blev 
hårdare. Detta ledde i sin tur till att det blev viktigare för företag att profilera sig och 
varumärkesarbete har sedan dess fått en mer betydande roll för företag runtom i världen 
(Davis, 2009). 
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3.2.1 Vad är ett varumärke? 
Varumärke är ett vanligt förekommande begrepp i dagens samhälle, dock kan det definieras 
på olika sätt beroende på bland annat företag och individ, vilket i vissa fall kan vara 
vilseledande. Ett varumärke består enligt Davis (2009) inte endast av ett namn eller en 
logotyp utan kan beskrivas som både de hårda och mjuka attribut en produkt eller ett företag 
besitter. Med andra ord både de konkreta och abstrakta egenskaperna hos till exempel en 
produkt. Davis (2009) menar att det således innebär att ett varumärke kan sägas representera 
själen eller personligheten hos en produkt eller ett företag men även dess utformning, funktion 
samt design är en del av varumärket. Produkterna samt människorna som företaget involverar 
påverkar också hur konsumenterna i slutändan kommer att uppfatta varumärket. Det är i 
många fall så starkt sammanlänkat med företaget att det senare berörs om varumärket tar 
skada eller, tvärtom, gagnar framgång (Davis, 2009).  

Att ett företags framgång kan vila i händerna på varumärket styrks även av Wood (2000). 
Wood (2000) menar att varumärket är det som främst står för differentieringen mellan olika 
konkurrerande företag. Vidare beskrivs att det ofta finns två olika synsätt gällande 
varumärken. Det ena återfinns ofta hos de mer ekonomiskt inriktade, såsom säljare, och 
innebär att man ser på varumärkets värde som något kvantifierbart samt något som företag 
gynnas av i form av bland annat försäljning och vinst. Det andra synsättet gällande 
varumärkesvärdet är det som marknadsförare ofta använder sig av vilket innefattar större 
fokus på konsumenten och hur denne gynnas av företagets produkt eller tjänst. Dessa två 
synsätt kan dock enligt Wood (2000) sammankopplas i den bemärkelsen att om en konsument 
upplever ett större värde vid användandet av en produkt eller en tjänst kan detta i sin tur 
resultera även i ett större värde för företaget.  

Wood (2000) trycker på hur viktigt det är för olika avdelningar inom ett företag att arbeta 
efter samma mål. Saknas en god dialog mellan de olika människorna som arbetar med ett 
varumärke kan en barriär mot strategiskt tänkande uppstå. Detta kan dock motverkas om de 
anställda pratar samma språk, det vill säga att de anställda är väl medvetna om varandras 
uppfattning kring olika begrepp beskriver Wood (2000). Många definitioner av varumärken 
innehåller antingen bara säljarens eller marknadsförarens synsätt vilket kan vara vilseledande, 
därmed bör en integrerad definition istället tas i bruk för att få en bättre förståelse för 
varandra: 

A brand is a mechanism for achieving competitive advantage for firms, through 
differentiation (purpose). The attributes that differentiate a brand provide the customer with 
satisfaction and benefits for which they are willing to pay (mechanism). (Wood, 2000, s. 666) 

3.2.2 Hur varumärken används samt dess olika delar 
Davis (2009), likt Wood (2000), anser att ett varumärke kan hjälpa ett företag att definiera 
dess marknad samt vilken position på denna marknad företaget innehar. Davis (2009) menar 
att varumärkesstrategin kan visa vägen för vilka målgrupper företaget bör rikta sig mot samt 
vilka kärnvärden som varumärket står för. Det kan även ge konsumenterna en förståelse för 
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produkten samtidigt som det kan ge företaget ett försprång i jämförelse med andra företag 
som producerar liknande produkter (Davis, 2009). 

Varumärken ska enligt Kapferer (2008) ses som levande system som består av tre delar, vilka 
är en produkt eller en tjänst, ett namn och ett koncept. Det är ett helt system där ett koncept är 
relaterat till ett immateriellt värde hos produkten eller tjänsten som i sin tur identifieras med 
hjälp av namnet eller logotypen. Detta system kan bara existera om en produkt eller en tjänst 
också existerar. Varumärkeskonceptet som är en unik sammansättning av både materiella och 
immateriella attribut är enligt Kapferer (2008) det som differentierar varumärket från andra på 
marknaden. 

Då varumärken, för konsumenten, är en tids- och riskreducerare måste de vara pålitliga 
(Kapferer, 2008). Detta för att konsumenten ska kunna välja just denna tjänst eller produkt för 
att de litar på varumärkets fördelar. Desto fler människor som känner till, är övertygade om 
och litar på varumärket, desto mer makt kan det få på marknaden. Kapferer (2008) anser att 
det är upp till de som utvecklar ett varumärke att sprida den unika idé som varumärket är 
baserat på. 

3.2.3 Hur varumärken kan utvecklas 
Hatch och Schultz (2009) anser att för att kunna göra ett varumärke starkt måste en 
organisation ha en sund självbild som sammanfaller med den bild som andra, utanför 
organisationen, har. Nyckeln till en sund identitet ligger i att skapa en balanserad 
konversation. Hatch och Schultz (2009) förespråkar hur organisationer måste lyssna på den 
feedback som de får för att kunna jämföra den med vad de själva anser sig vara, då dessa två 
olika åsikter bör överensstämma för att inte skapa vilseledande information.  

En annan viktig del av varumärkesbyggande är att ha en strategisk vision att arbeta efter, 
eftersom att varumärkesarbetet genom detta lättare kommer att utstråla visionen och kulturen. 
Denna vision bör också vara en del organisationens identitet för att kunna ha ett ärligt och 
långsiktigt inflytande (Hatch & Schultz, 2009).  

Då varumärken också innehåller symboler måste dessa ges symbolisk mening. Hatch och 
Schultz (2009) beskriver att chefer därmed bör engagera sig i den meningsbyggande fasen 
tillsammans med människor utanför organisationen. Detta på grund av de egna tolkningar 
som annars kan uppstå hos omvärlden. Det skapar inte mycket kontroll men delaktigheten kan 
göra att det uppstår ytterligare insikt i hur människor uppfattar och tolkar värdena som 
varumärket sänder ut. Vidare menar Hatch och Schultz (2009) att det också är av vikt att få 
människorna i organisationen att arbeta efter dess mål och värderingar vilket gör att intern 
marknadsföring är av vikt för att uppnå en stark varumärkesidentitet. Då en chef får med sina 
anställda i varumärkestänkandet kommer de att lättare kunna utstråla och influera andra 
gällande vad organisationen står för. Detta kan göras genom till exempel uppmuntrande ord 
till de anställda samt genom berättelser där det framgår vad de anställda lyckats åstadkomma 
med sitt arbete (Hatch & Schultz, 2009).  
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Dock måste de meddelanden som sänds ut, både i och utanför organisationen, kontrolleras. 
Den information som företaget förmedlar måste upprepas för att människor ska inse 
betydelsen av den samt lägga den på minnet. Dock menar Hatch och Schultz (2009) att det 
kan finnas svårigheter i att göra detta, att få meddelandena att förbli konsekventa, i den 
digitala världen. Detta då det finns mycket liten kontroll i en värld där människor kan skriva 
vad de vill inför en stor publik. Det är av vikt att låta även dessa människor förstå att även de 
är respekterade och medverkande i formandet av varumärkets identitet. För att stärka sitt 
varumärke bör både insidan och utsidan av organisationen ses igenom och det är betydande 
att alla inom organisationen är med var än i hierarkin de befinner sig. 

Davis (2009) anser, likt Hatch och Schultz (2009), att för att kunna utveckla sitt varumärke 
krävs ett bra samarbete mellan anställda i företaget. Detta för att kunna utveckla den förståelse 
som behövs för att de olika delarna i varumärkesprocessen som kan ske på olika plan ska 
sammanfalla. För att ett varumärke ska kunna bli framgångsrikt bör det finnas en djup 
förståelse också för målgruppen för att kunna kommunicera på bästa möjliga sätt till denna. 
Att hålla sig autentisk till sina värden menar Davis (2009) är av stor vikt, dock kan detta bli 
svårare då ett varumärke växer eftersom det kan generera i att företaget får mindre kontroll. 
Det blir däremot lättare att stå för sina värden om dessa är starka och enkla. Varumärkets 
kommunikation till omvärlden bör, likt värdena det står för, vara klara, konsistenta och enkla. 
Detta eftersom det gör det lättare för kunderna att både komma ihåg och sprida vidare 
innehållet genom WOM. De kvalifikationer ett varumärke bör besitta för att bli ett starkt 
sådant är därmed att kunna formulera sitt löfte till kunden men även, om än viktigare, kunna 
leva upp till de förväntningar kunden har (Davis, 2009). 

Det är även av betydelse att förstå den evigt ändrande marknaden för att på så sätt kunna 
anpassa sig efter den teknologi som utvecklas. Davis (2009) menar på att det kan bli ett sätt 
att utveckla nya kunderfarenheter på, vilket gör att det går att ligga i framkant gentemot andra 
företag och en ny generation av konsumenter. För att få en närmare kontakt med sina kunder 
bör företag vara mindre slutna och bjuda in konsumenter till att medverka i förbättring då vår 
tid har blivit en tid då konsumenter har större inflytande genom bland annat teknologi som 
Internet. Det handlar om att arbeta tillsammans med sin målgrupp för att kunna utvecklas i 
rätt riktning (Davis, 2009). 

Samtidigt som det är av vikt att ligga steget före i olika trender för att kunna hålla sig 
informerad om olika kulturella influenser bör man ej följa en trend för att det är just en trend. 
Beslut angående bland annat marknadsföring ska kunna representera företaget och dess 
kärnvärden på ett bra sätt för att ge kunden ett konsekvent intryck (Davis, 2009). 

Även Kapferer (2008) förespråkar hur ett varumärke måste kunna stå bakom de värden det 
har. Är de inte trovärdiga är det inte så troligt att varumärket kommer kunna vinna en stor 
marknad och växa sig starkt. Enligt Kapferer (2008) krävs det också, likt Davis (2009) påstår, 
att produkten utvecklas och anpassas efter omgivningen och dess växlande efterfrågan. Detta 
samtidigt som nya koncept anpassade för längre fram i tiden bör utvecklas för att företaget 
ska kunna ligga i framkant och få varumärket att växa. Kapferer (2008) förklarar det som att 
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varumärken alltid ska ses som ”goda nyheter” av konsumenter. Innovation är varumärkets 
öde. Billigare produkter har nämligen lättare att ta en större del av marknaden då ledande 
varumärken blir lata. 

För att hålla varumärket starkt är det av vikt att se efter de två pelare som Kapferer (2008) 
beskriver är grunden till förhållandet mellan människor och varumärket. Förhållandet består 
av en kognitiv pelare och en emotionell pelare. Innovation uppfyller detta syfte eftersom det 
får varumärket att differentiera sig starkare samt att det får marknadens uppmärksamhet. De 
två pelarna innebär att kunden först lär sig om varumärket eller produkten genom reklam samt 
distribution innan denne förstår skillnaden mellan varumärket och andra liknande produkter. 
Genom detta utvecklas ett familjärt tillstånd och den framkallade medvetenheten kan övergå i 
spontan medvetenhet. De varumärken som en person spontant tänker på är ofta de som också 
är ens favoriter varför detta är ett önskat tillstånd (Kapferer, 2008). 

Dock kan en tillbakagång ske hos varumärket när konsumenten inte längre känner av det 
differentierade värdet och substitutprodukterna börjar komma ifatt. Kapferer (2008) menar på 
att de emotionella förbindelserna fortfarande finns kvar hos kunden men denne kan komma 
att bli illojal då substitutprodukterna har mycket liknande egenskaper. För att hålla fast vid sin 
plats på marknaden bör därför varumärkets ledning integrera nya behov i produkten samtidigt 
som samma positionering behålls. Att utfylla sitt varumärke med nya produkter och linjer kan 
också få varumärket att behålla sin plats på marknaden då de nya innovationerna kan lösa 
kundens problem på ett bättre sätt eller ge denne fler valmöjligheter än tidigare (Kapferer, 
2008). 

Kapferer (2008) anser att innovation tillsammans med kommunikation ger det extra värdet. 
Kommunikation är en av de viktigaste faktorerna för att få ett varumärke starkt. 
Kommunikationen förklarar vad som ej är synligt och vilka skillnader som finns jämfört med 
andra produkter. Det är även av vikt att undersöka och anpassa priset efter marknaden till viss 
del, detta då kunden kan vara illojal mot ett varumärke, trots känslomässig koppling, på grund 
av ett för högt pris enligt Kapferer (2008).  

3.3 Viral marknadsföring & varumärkesutveckling 
Enligt Cullinane et al. (2008) har marknadsföring skiftat från att i huvudsak marknadsföra en 
produkt eller tjänst till att marknadsföra en känsla. De har även blivit allt mer viktigt för 
företag att få kunderna att känna sig som en del av företaget (Cullinane et al. 2008). 
Konsumenter är mer villiga att engagera sig i spridning av WOM, viral marknadsföring och 
sociala medier om de även är delaktiga i produkten eller tjänsten som erbjuds. Ett effektivt 
sätt att få konsumenter engagerade i ens företag är genom att arrangera tävlingar som de kan 
delta i. Sådana tävlingar kan attrahera en stor skala av konsumenter att delta och fungerar som 
en effektiv viral marknadsföringskampanj (Faulds & Mangold 2009).  

Ett exempel på en tävling som har bidragit med en viral marknadsföringseffekt är Nellys 
kampanj ”Designa vår nya bikini”. Här har alla som vill möjligheten att designa en bikini och 
Nelly kommer sedan att lansera den vinnande bikinin till försäljning på deras hemsida. Nelly 
har genom denna tävling lyckats få exponering direkt från konsumenterna i diverse olika 
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sociala medier som t.ex. bloggar, Twitter och Facebook. Detta genom att tävlingsdeltagare 
själva länkar till nelly.com och uppmanar sina vänner att gå in och rösta på just deras bikini 
(Nelly, 2010).  

Kaplan och Haenlein (2009) menar på att det numera är viktigt att integrera de olika 
kommunikationsaktiviteterna inom ett företag. Detta gäller då även mellan de traditionella 
marknadsföringsaktiviteterna och med de mer nutida som t.ex. viral marknadsföring. Även 
Kirby och Marsden (2006) tar upp att en välplanerad kampanj ämnad för Internet och som 
även är integrerad med de mer traditionella marknadsföringsaktiviteterna kan nå en 
massmarknad till ett mycket lägre pris jämfört med endast traditionell marknadsföring. 

Moore (2003) menar att viral marknadsföring kan sägas göra konsumenterna till ofrivilliga 
talespersoner för varumärken. Det kan ses som att varumärket styrker kommunikationen 
samtidigt som konsumenten blir representant för varumärket och inte bara författare till ett 
meddelande. Ett exempel som Moore (2003) menar speglar detta är då e-mailtjänsten Hotmail 
utvecklades. I varje utgående meddelande fanns en länk till Hotmail som förklarade att 
tjänsten var gratis för alla. Detta kan då av mottagaren ha uppfattats som att avsändaren 
rekommenderar denna sajt vilket styrks av att mottagaren i detta fall ser att avsändaren redan 
använder Hotmail. Detta blev en lyckad kampanj vilket kan bero på att huvudprodukten, e-
mailmeddelandet, produceras av konsumenten själv och konsumeras då det skickas iväg. 
Hotmail hade även viss etnografisk information gällande deras kunder. De visste hur 
användarna agerade samt med och till vilka tjänsten användes för, vilket var kritisk kunskap 
och påverkade utfallet positivt (Moore, 2003).  

Moore (2003) menar att ”passonability” är nyckeln i en värld full av olika 
kommunikationskanaler såsom mobiltelefoner, e-mails och sms.  Passonability kan beskrivas 
som möjligheter för vidareskickning. Varumärken bör försöka involvera människor på roliga 
sätt för att ha större chans att bli vidarebefordrade och även framgångsrika. De meddelanden 
som människor förmodligen kommer skicka vidare till sina vänner är enligt Moore (2003) de 
som de känner kan utveckla deras relationer på något sätt.  

Ytterligare en faktor som är av vikt vid viral marknadsföring och kan göra en sådan kampanj 
framgångsrik är design. Detta för att design har som syfte att vägleda eller fungera som en 
plan vid till exempel produktion av olika slag. Skillnaden är att designen i dessa fall inte är 
något konkret eller materiellt utan det handlar om mer abstrakta ting, detta gör det dock ej 
mindre viktigt (Moore, 2003).  

Som ovan nämnts menar Kirby och Marsden (2006) att det vid viral marknadsföring är lika 
viktigt att differentiera sin produkt eller sitt varumärke som det är vid traditionell 
marknadsföring. Det handlar om att skapa en relation till målgruppen som är meningsfull, 
vare sig det är offline eller online. Det första ett företag bör göra innan de utvecklar en 
kampanj ämnad för Internet är enligt Kirby och Marsden (2006) att ställa sig två frågor: 

- Hur motiverar jag WOM? 

- Vad säger mina kunder idag? 
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För att få människor att prata är det av vikt att ha de har något nytt eller annorlunda att prata 
om och det är därför det, som ovan nämnts, är så viktigt med differentiering. Då ett företag 
verkar på en marknad där produkterna mellan konkurrenter har mycket lika attribut kan det 
vara en god idé att med hjälp av sitt varumärke differentiera sig. Detta styrks även av Wood 
(2000). Grunden i viral marknadsföring handlar om att vara unik och ge konsumenten nyheter 
då Internet är en kanal där det varje dag passerar mängder av information (Kirby & Marsden, 
2006).  

Vidare menar Kirby och Marsden (2006) att företag kan få människor att prata om deras 
produkter inte bara på grund av att de föredrar dem utan för att dessa människor ges en 
belöning. Ett exempel på detta kan vara då någon publicerar företagets information på ett 
forum eller en blogg. Om denna länkning genererar trafik till företaget belönas den person 
som publicerade kampanjen. Dock kan detta få negativa konsekvenser eftersom att företaget 
samt personen som belönas av företaget kan ifrågasättas av kunder som anser sig vara oärligt 
behandlade. Viral marknadsföring handlar om att inspirera och inspireras och behöver 
därmed, utöver att vara unikt, gå att lita på (Kirby & Marsden, 2006). Detta är jämförbart med 
det Kapferer (2008) beskriver om hur viktigt det är med förtroende i köpprocessen då ett val 
mellan olika produkter ska göras. 

Utöver att veta hur WOM ska uppmuntras bör också marknadsförare undersöka vad kunderna 
redan säger i dagsläget för att få kunskap om vad som engagerar dem enligt Kirby och 
Marsden (2006). Denna undersökning kan generera i information rörande vad människor är 
intresserade av och vad som är av vikt för dem. Vidare kan det också framkomma vilka det är 
som pratar, vilket kan betyda att företaget får information om vilka som troligast kommer att 
sprida deras meddelande vidare och vilka konsumenter som har större inflytande över 
omgivningen än andra har. Med hjälp av kunskapen som framkommit angående människors 
preferenser och vilka argument de använder, kan det virala meddelandet utformas och 
anpassas (Kirby & Marsden, 2006).  

3.3.1 Utformande av meddelande & val av format 
När meddelandet ska skapas finns det två fundamentala tillvägagångssätt gällande vad det ska 
innehålla. Kirby och Marsden (2006) beskriver att det första tillvägagångssättet främst består 
av att designa ett mycket unikt och utstickande meddelande. Denna metod ger ofta snabba, 
men inte alltid långvariga, resultat även om kampanjerna i vissa fall fortsätter att spridas 
vidare mycket länge. Den andra metoden Kirby och Marsden (2006) redogör för är mer 
strategisk och syftar till att skapa mer långvariga och starka relationer med utvalda 
konsumenter. Ytterligare ett sätt, och kanske det bästa, att skapa meddelandena på är att 
använda sig av båda dessa metoder i en kombination. I vissa fall är det svårt att ens skilja på 
vilken grundarna använde då de har en tendens att flyta ihop något. Trots dessa något 
abstrakta tillvägagångssätt bör marknadsförare försöka göra ett val för att kunna presentera en 
klar och tydlig mening.  

Clarke och Flaherty (2005) anser att en av de viktigaste faktorerna i ett viralt meddelande är 
den känslomässiga faktorn. Företag bör erbjuda något mer än bara en tillfredsställande 
produkt för att exaltera kunderna. För att en kampanj ska bli stor bör den också förmedla en 
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överraskning då det kan vara en stark drivkraft till vidarebefordring. En överraskning 
resulterar ofta i en positiv eller negativ känsla hos människor och en positiv överraskning 
leder ofta till ökad glädje. Detta är, för företag, ett önskvärt tillstånd att ha framkallat då det 
kan leda till liknande associationer i framtiden. Dock kan även en negativ överraskning 
resultera i att ett meddelande når en stor publik. Ett exempel på detta kan vara ett 
samhällsproblem som berör konsumenten och får denne att vilja uppmärksamma problemet 
vilket kan ske i form av att denne delar med sig av informationen till andra (Clarke & 
Flaherty, 2005). 

Vid beslut angående vilket format som ska användas, till exempel text- eller 
videomeddelande, är det viktigt att se till vilken metod som passar bäst för att få ut idén samt 
vilka olika risker eller problem som kan uppstå med de olika formaten. Det senare eftersom 
onlinemarknadsföring, som tidigare nämnts, har gett konsumenterna större spelrum gällande 
den information som utbyts (Kirby och Marsden, 2006). Ett exempel på ett fall där någon 
ändrat företagets ursprungliga meddelande är en kampanj Carlsberg gjorde under UEFA 
Champions League 2004 där det under deras slogan tillkom en ny fras som inte var till 
företagets fördel. Liknande situationer kan uppstå vid användning av digitala bilder då dessa 
kan manipuleras eller förändras med hjälp av olika datorprogram.  

Kirby och Marsden (2006) beskriver digitala videos som ett bra media att använda vid 
spridning av meddelanden. Det kan vara svårare för konsumenter att manipulera ett sådant 
format eftersom det kräver större kunskap i ämnet. Dessutom är en digital video tillräckligt 
liten för att kunna spridas vidare i mail och på olika webbsidor. Videos går även att spåra för 
att se vilka som tagit del av den samt att ett videoformat för kunden är ett välkänt och invant 
sätt att ta emot reklam på då det påminner om klassiska tv-reklamer (Kirby & Marsden, 
2006). 

3.3.2 Målgruppen 
Ytterligare en metod för att få den virala marknadsföringskampanjen att spridas är att vända 
sig till rätt konsumenter. Kirby och Marsden (2006) kallar dessa människor försäljare eller 
medlare vilka är människor som har ett större inflytande på andra människor och som ofta 
anammar en stil eller provar en produkt relativt tidigt jämfört med andra i dess närhet. Dessa 
människor, så kallade trendsättare, har visat sig vara mycket viktiga i till exempel 
modeindustrin. Faktorer som ligger bakom en spridande viral kampanj är inte bara en god idé 
utan handlar dessutom mycket om vilka relationer som ligger bakom spridningen (Kirby och 
Marsden, 2006). 

Ett exempel på ett företag som undersöker vilka dessa människor skulle kunna vara är Procter 
& Gamble’s Tremor och de har startar ett nätverk dit konsumenter, i detta fall, ungdomar som 
har ett stort socialt nätverk och som använder olika sociala medier inbjuds. Kirby och 
Marsden (2006) tar även upp andra undersökningar i vilka det framkommit att det finns upp 
till tre olika typer av influerare vilka kallas ”connectors”, ”mavens” och ”salesmen”. 
Connectors är de som har en stor vänkrets och som tycks känna alla. Dessa människor 
använder ofta sina nätverk och skapar nya konstellationer kontinuerligt vilket gör att de kan 
hjälpa företag att sprida idén. Mavens är en annan sorts influerare vilka ses som pålitliga och 
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professionella då de ofta vet mer eller är mer insatta i vissa ämnen jämfört med människor 
runtomkring dem. Enligt Kirby och Marsden (2006) gör detta att människor tenderar att 
lyssna till mavens. Den sista gruppen salesmen är personer som har en förmåga att få andra 
intresserade eller entusiasmerade över diverse ting. Det baseras ej på att de vet mest eller bäst 
utan det handlar snarare om att de besitter en charm som kan få andra att följa.  

Det finns enligt Kirby och Marsden (2006) inte direkt något tillvägagångssätt för hur ett 
företag ska lyckas hitta just dessa människor då det beror på bland annat vilken produkt som 
ska säljas. Däremot är det av vikt att förstå dessa olika typer för att få en idé kring hur 
varumärket kan komma att spridas. Meddelandet bör också utformas som så att det anpassas 
efter influerarna så att de känner ett intresse av att sprida det vidare. I sådant fall är det av vikt 
att kontinuerligt samla in feedback från konsumenterna, visa att företaget är intresserade av 
andras åsikter, bygga nätverk för WOM och uppmuntra konsumenterna till spridning och 
diskussion (Kirby & Marsden, 2006).  

Vid viral marknadsföring kan det komma att bli konsumenterna som bestämmer målgruppen 
då det är de som väljer om de vill sprida kampanjen vidare samt vilka de vill sprida den till. 
Människor för i de flesta fall meddelandet vidare endast till de människor som de tror 
kommer att vara intresserade av informationen. En ytterligare motivation till att föra vidare 
meddelandet är om de själva finner det intressant. Detta leder enligt Kirby och Marsden 
(2006) i slutändan till att en viral kampanj troligen kan nå den målgrupp som företaget önskat 
om rätt kunskap kring användarna finns. Detta styrks av Gay, Charlesworth och Esen (2007) 
som menar på att ett viralt meddelande måste, för konsumenterna, ha ett märkbart värde för 
att de ska finna det relevant att skicka meddelandet vidare. Det finns ingen motivation till att 
skicka en dålig kampanj till människor i ens nätverk. Detta för att en konsument troligen inte 
vill sammankopplas med något negativt samt att människor inte vill skicka vidare något de 
inte själva skulle vilja motta av andra (Gay et al., 2007). 

3.3.3 Komponenter för lyckad viral marknadsföring 
Kirby och Marsden (2006) menar att det finns tre komponenter som företag bör ha förstålelse 
för vid utveckling av viral marknadsföring och dessa komponenter är: 

1. Strategisk planering gjord av specialister för att vara säker på att kampanjen innehåller 
abstrakta och mätbara fördelar för varumärket. 

2. Det bör finnas en ”wow”-faktor för att konsumenter ska bli nyfikna på att se, diskutera 
samt skicka innehållet vidare. 

3. Meddelandet bör placeras på eller i ett format där undersökning visat att influerande 
människor redan existerar.  

Även Gay et al. (2007) har listat ett antal element som en viral kampanj bör utformas enligt 
för att kunna bli framgångsrik. Vissa av elementen är jämförbara med Kirby och Marsdens 
(2006) men Gays et al. (2007) består av sex element vilka är listade nedan: 

1. Kampanjen ska ge målgruppen något användbart. 
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2. Den ska gå att vidarebefordra utan större ansträngning. 

3. Meddelandet bör enkelt kunna skalas från litet till mycket stort. 

4. Vanliga motivationer och beteenden ska kunna nyttjas. 

5. Existerande kommunikationsnätverk ska kunna användas för att kampanjen ska 
begagnas av de likasinnade användare som där redan finns. 

6. Den ska kunna dra nytta av andras resurser för att organisationen bakom inte ska 
behöva bidra med ytterligare inputs efter lansering. 

Då det enligt Kirby och Marsden (2006) inte är säkerställt att en kampanj som haft många 
tittare eller klick har ökat varumärkeskännedomen eller genererat försäljning är det av vikt att 
mäta utfallet av den virala marknadsföringen. Detta bör göras så noggrant och säkert som 
möjligt för att kunna fastställa vilka resultat kampanjen har givit. Detta förespråkar även Gay 
et al. (2007) och de anser att möjligheten att mäta vilka kampanjen nått är en av de stora 
fördelarna viral marknadsföring har jämfört med traditionell WOM. 

3.4 Implementering & kontroll 
En viktig faktor för att företag ska lyckas genomföra marknadsföringskampanjer är att ha 
tydliga strategier för hur de ska implementeras. Det bör även finnas ett tillvägagångssätt för 
att mäta och kontrollera hur resultatet blev i förhållande till förväntningarna som fanns innan 
implementeringen (Wilson & Gilligan, 2004).  

Mcnamee (1988) ger ett förslag på hur implementering av strategier kan utföras. Den modell 
som Mcnamee (1988) har fastställts tar upp följande faktorer; 

- Ledarskap 
- Organisationskultur 
- Organisationsstruktur 
- Funktionell policys 
- Resurser 
- Utvärdering och kontroll 

 
Genom denna modell lägger Mcnamee (1988) ett starkt fokus på den interna organisationen. 
Modellen är uppbyggd som nedan enligt ett schematiskt system där varje steg följs i 
turordning och anses vara sammanlänkat på ett sådant sätt att varje steg bör vara uppfyllt för 
att kunna gå vidare till nästa och uppnå önskat resultat.  
 
Även Wilson och Gilligan (2004) tar upp vikten av att ha tydliga interna strukturer för att 
kunna lyckas implementera strategier. Företag måste i och med detta ha förståelse för vilka 
kärnkunskaper som finns inom organisationen och hur dessa ska användas på bästa sätt. Dessa 
kärnkunskaper sätter sedan förutsättningar för vad som kan åstadkommas med 
marknadsplanen. Kärnkunskaperna måste därmed matchas inom företaget med den 
marknadsplan som tagits fram (Wilson & Gilligan, 2004). Mcnamee (1988) har, som tidigare 
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nämnts, ett fokus på hur organisationsstrukturen ser ut internt som huvudfaktor vid 
implementering av strategier. Detta gör att den modellen saknar de externa faktorer som kan 
vara nödvändiga för företag att ta hänsyn till vid implementering av strategier. Wilson och 
Gilligan (2004) förespråkar att både den interna och externa sidan är viktiga att ha klara 
strukturer för. Palmer, Cockton och Cooper (2007) tar även de upp de externa komponenterna 
som viktiga för att uppnå önskat resultat vid implementering av strategier.  Inom den externa 
miljön anger de kunderna som en viktig faktor. I tidigare kapitel har de presenterats olika 
exempel på konsumenternas delaktighet i viral marknadsföring. Även detta tyder på att vid 
implementering av viral marknadsföring bör kunden, som en del av den externa miljön, ha en 
stor påverkan.  

3.5 Summering av teori i modell 
På nästa sida presenteras den modell som ligger till grund för vår empiriska undersökning. 
Modellen bygger på den insamlande teorin och visar på de tre komponenter som tillsammans 
skapar förutsättningar för en kampanj att lyckas sprida viralt. Inom de olika komponenterna 
återfinns faktorer som bör beaktas för att nå ett önskat resultat. Från att gå från Mcnamee’s 
(1988) modell där allt sker i en viss turordning är denna modell konstruerad på ett sådant sätt 
att de tre komponenterna tillsammans skapar ett slutresultat utan att därmed behöva gå i en 
särskild ordning. Det som istället är viktigt är att de olika attributen mellan komponenterna 
kan kopplas ihop och tillsammans skapa förutsättningar för implementering av viral 
marknadsföring.   
 
Internt  
Hur implementering sker internt är en av de tre komponenterna i modellen. Här beskrivs hur 
strukturer för ansvarsområden samt utvärdering och kontroll kan påverka resultatet av en 
implementering. Detta är då en fråga för företagen enligt Mcnamee (1988) samt Wilson och 
Gilligan (2004) då de tar upp att klara ansvarsområden och strukturer bör finnas för att kunna 
utföra utvärderingar. En annan faktor för företag att ta i beaktning är att skapa en arena för 
interaktion med deras målgrupp (Faulds & Mangold, 2009).  
 
Externt  
Faktorer gällande målgruppen som kan ha en påverkan på hur viral marknadsföring ska 
implementeras presenteras i den externa komponenten. De egenskaper som finns hos 
respektive målgrupp har utifrån teorin ansetts kunna påverka hur virala kampanjer ska 
implementeras. Kirby och Marsden (2006) samt Gay et al. (2007) anser att målgruppens 
motivationsfaktorer för att sända vidare ett budskap och hur feedback från målgrupp kan 
användas för framtida förbättringar är av vikt att ha förståelse för vid implementering av viral 
marknadsföring.  
 
Attribut 
Denna del syftar till att ge vägledning till de olika attribut inom kampanjen som ger en 
påverkan på hur den ska implementeras. Vilken påverkan budskapets form kan ha på hur 
kampanjen ska utformas och vilka mediekanaler som bör väljas för att nå den utvalda 
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målgruppen kan alla vara faktorer att ta hänsyn till. Attributen i kampanjen bör även utformas 
på ett sådant sätt att kampanjen överensstämmer med budskapet för företagets varumärke. För 
att sedan lyckas uppnå en maximal spridning av kampanjen är det av stor vikt att den 
möjliggör för lätt spridning. Dessa faktorer har valts ut utifrån vad Baekdal (2006), Kirby och 
Marsden (2006) samt Clarke och Flaherty (2005) beskriver om viral marknadsförings 
utformning.  
 
Modell 1: Implementering Viral marknadsföring 

                
     

3.5.1 Kritik av modell 
Modellen är uppbyggd på ett sådant sätt att den inte ger en djupgående förklaring till varje 
faktor i de olika komponenterna. Detta kan leda till att de blir svårt avgöra i vilken 
utsträckning som de olika faktorerna påverkar resultatet. Det framgår inte heller i vilken 
ordning som de olika beståndsdelarna ska genomföras då denna modell istället bygger på en 
integrerad process beroende av specifikt uppdrag. Modellen ger inte en djupgående bild av 
hur viral marknadsföring ska implementeras internt utan ger istället en övergripande bild. Den 
interna ansvarsstrukturen tas upp i den interna komponenten men det ges till exempel ingen 
bild av hur organisationens kultur påverkar implementering av viral marknadsföring.  
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           4. Empirisk metod 
 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren en bild av vilka val kring insamlandet av empiri som 
gjorts. Det ges en beskrivning av undersöknings- och datainsamlingsmetoden för 
undersökningen. En presentation ges även av urvalet för att på så vis ge en klar bild av hur 
urvalet gick till och vilka som har deltagit i undersökningen. Kapitlet avslutas med att 
beskriva hur operationalisering och analysering utförts och hur undersökningens validitet & 
reliabilitet har påverkats av de metodval som gjorts.  

 

4.1 Undersökningsmetod  
Denna studie bygger på såsom Jacobsen (2002) beskriver ett mål för utveckla ny kunskap 
inom ett valt ämne. Jacobsen (2002) delar upp undersökningens bakomliggande syften i två 
olika typer, dessa är beskrivande och förklarande. Beskrivande innebär att undersökningen 
syftar till att ge en bättre insikt i ett ämne eller en specifik situation. Förklarande däremot 
behandlar bakomliggande orsaker, som till exempel varför en viss situation uppstått 
(Jacobsen, 2002). Utöver dessa två tar även Jacobsen (2002) upp förutsägelse som ett syfte för 
undersökningar. Det liknar ett förklarande syfte men skiljer sig då man syftar till att kunna 
förutse framtiden. Då målet med denna undersökning är att beskriva hur viral marknadsföring 
implementeras för att utveckla varumärket avspeglas de i valet av syfte som är utforskande 
och då en del i beskrivande syfte.  

Vi har i vår studie valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Detta val gjordes 
då vi ämnar få en djupare kunskap och en grundligare förståelse för ämnet viral 
marknadsföring. Jacobsen (2002) anser att en kvalitativ studie bör göras i de fall forskaren vill 
att studien ska resultera i en mer nyanserad sådan. Det skapar en riktig förståelse för 
fenomenet i fråga vilket ger en hög intern giltighet (Jacobsen, 2002). Vi anser det vara 
passande för vår studie på grund av att viral marknadsföring är ett relativt nytt och aktuellt 
ämne där relativt lite teori existerar. Då vi vill finna förklaring till hur företag går tillväga vid 
implementering av viral marknadsföring anser vi det inte vara tillräckligt informativt att göra 
en kvantitativ undersökning. Vi anser att denna metod skulle ge oss ytlig och bred kunskap 
vilket inte överensstämmer med vårt syfte. Vi tror att det skulle vara svårt att utifrån statistik, 
beskriva hur företag använt sig av viral kommunikation samt vilka effekter och vilken 
påverkan detta har på deras varumärke.  

Vi är medvetna om att vårt val av kvalitativ undersökning kan medföra att vårt resultat blir 
mindre generaliserbart i jämförelse med resultaten av en kvantitativ studie. Detta då ett litet 
urval gör det svårare att få den bredd som kan behövas för att göra modellen generellt 
applicerbar (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) leder detta till att undersökningen kan 
komma att få en lägre extern giltighet jämfört med en kvalitativ undersökning.  
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4.2 Datainsamlingsmetod 
Då vi har valt en kvalitativ undersökningsmetod består en stor del av den insamlade empirin 
av primärdata som samlats in via intervjuer med fem olika företag. En liten del av empirin 
kommer även att ha samlats in via sekundärdata vilket till exempel är företagsfakta vi använt 
för att beskriva de olika företagen. Jacobsen (2007) menar att det kan vara positivt att använda 
flera olika sorters data då det kan lida till mer ett mer trovärdigt resultat eftersom att de olika 
källorna kan styrka varandra. 

4.2.1 Primärdata 
Vi har valt att genomföra fyra av intervjuerna genom telefonsamtal eller Skypesamtal. Alla 
intervjuer är individuellt utförda. Vi hade föredragit att ha intervjuerna ansikte mot ansikte 
men då vi för tillfället bor i olika världsdelar och är intresserade av att undersöka svenska 
företag gör våra förutsättningar att detta blir ogenomförbart, varför vi istället valde 
telefonintervjuer. Intervjuerna är semistrukturerade vilket betyder att vi har valt att ställa 
frågor där respondenten får svara öppet och ge sin syn på ämnet. Enligt Jacobsen (2002) kan 
det vara svårt att ha en helt öppen intervju med anledning av att det framkommer mycket 
komplex information vilket senare gör den svårare att bearbeta. Frågorna vi använde är 
baserade på den modell vi framtagit i teorikapitlet som är en sammanfattning av 
litteraturinsamlingen. Intervjuguiden består av generella frågor angående viral 
marknadsföring och varumärken och i fall då vi ansett att vi inte fått uttömmande svar har vi 
ställt följdfrågor för att utveckla förståelsen. 

Vid studier likt denna bör vi vara medvetna om vilken effekt vi själva haft på 
intervjupersonen då vi med våra frågor kan ha styrt personen till att svara på ett speciellt sätt. 
Vi har försökt att ställa objektiva frågor men då vi i vissa fall ställt följdfrågor för att få ett 
fylligare svar kan de ha varit mindre kontrollerade eftersom de kan ha bestått av våra egna 
infall. Det positiva med telefonintervjuer är dock att intervjuareffekten kan minska eftersom 
respondenten inte uppfattar undersökarens inställning eller uttryck i lika stor grad av den 
orsaken att en telefonintervju tenderar att bli mer anonym i jämförelse med en fysisk intervju 
(Jacobsen, 2002). Valet av telefonintervjuer kan ha medfört att vi gått miste om bildspråk och 
kroppsspråk vilket kan resultera i att vi tolkat vissa uttryck fel. Jacobsen (2002) anser att det 
genom detta också kan framkomma fler osanningar eftersom det är svårt för oss att avgöra hur 
respondenten uppträder samtidigt som vi inte får samma personliga kontakt vid en 
telefonintervju . Vi har även haft i åtanke att ett fel i en intervju i en studie gjord med få 
svarande kan få större effekt på resultatet. 

Ytterligare kritik till vårt tillvägagångssätt kan vara att vi inte fått lika stor förståelse för 
fenomenet som vi hade kunnat få om vi båda deltog tillsammans i intervjuerna. Detta har 
dock ej varit möjligt på grund av svårigheter med tidszoner samt problem med 
Internetuppkoppling. 

Vi valde att inte spela in våra intervjuer. Detta var från början inte ett medvetet val utan vi 
hade teknikproblem vid den första intervjun och fortsatte sedan med att inte spela in 
intervjuerna för att vara konsekventa genom hela studien. Detta för att det inte skulle bli 
mindre fokus på någon av intervjuerna. Jacobsen (2002) menar dock att en inspelad intervju 
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kan ge en studie mer tyngd då det är möjligt att referera till respondenten ordagrant och med 
anledning av att relevant information kan bortfalla vid endast anteckningar. Vidare anser 
Jacobsen (2007) att det också finns nackdelar med att spela in en intervju då en respondent 
kan ställa sig negativ till det eller uppträder mer reserverad på grund av bandspelaren.  

4.2.2 Sekundärdata 
Vi strävar efter att främst använda oss av primärdata i vårt empiriavsnitt. Sekundärdata kan 
anses som mindre trovärdig då det i vissa fall kan vara svårt att se vem som är undertecknad 
eller varifrån fakta kommer (Jacobsen, 2002).  

4.3 Urval 
För att finna respondenter till undersökningen kontaktades olika svenska företag via e-post. 
Vid urvalet av respondenter lades det stor vikt vid att finna respondenter som har tidigare 
erfarenhet av viral marknadsföring. Detta beskriver Jacobsen (2002) vara av vikt då urvalet 
bör vara sammankopplat med ändamålet för uppsatsen. Urvalet bör även vara kopplat till 
problemformuleringen och kunna hjälpa till att uppnå syftet för undersökningen. Därför har vi 
valt företag som antingen har lanserat marknadsföringskampanjer som blivit virala alternativt 
företag som skapar sådana kampanjer, exempelvis en marknadsbyrå. Dessa respondenter har 
ansetts kunna ge oss riktig och relevant information om viral marknadsföring.  

För att finna de personer som var mest kvalificerade för att svara på frågorna gällande viral 
marknadsföring angavs det i meddelandet att det till undersökningen söktes en respondent 
som arbetar med marknadsföring på företaget. Vi har inte valt att rikta in oss på en särskild 
bransch av företag då vi inte ser att detta skulle ge ett bättre resultat av studien. Detta kan 
relateras tillbaka till syftet som är att undersöka företag som är verksamma i Sverige. Då 
företagen är verksamma i olika branscher skulle detta kunna bidra till ett mer generaliserbart 
resultat.  

4.3.1 Respondenter 
Som underlag för denna uppsats genomfördes fyra telefonintervjuer. De skulle äga rum en till 
telefonintervju och en intervju via mail men tyvärr så ändrade sig dessa respondenter under 
arbetets gång på grund av tidsbrist. Nedan ges en kortare beskrivning av de företag och 
enskilda respondenter som har intervjuats.  

Lars Berg, VD & projektledare, Bacill  

Per Leander, Kommunikationschef, Radiotjänst 

Charlotte Josefsson, VD & Bloggare, Glitzy 

Jesper Brink, Projektledare, Daytona 

4.4 Operationalisering 
I detta avsnitt presenteras hur operationaliseringen av undersökningen har genomförts. 
Avsnittet är indelat i kategorierna; inledande frågor, internt, externt och attribut. De inledande 
frågorna används för att kartlägga respondenten och de övriga tre kategorierna används för att 
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kunna presentera frågorna i enlighet med den modell som ligger till grund för empirin. 
Frågorna från de två olika intervjuguiderna är blandade med varandra löpande i texten.   

4.4.1 Inledande frågor 
Intervjuerna inleddes med att ställa några allmänna frågor kring respondenten och deras 
relation till viral marknadsföring. Dessa frågor syftade till att säkerställa att det var en 
kvalificerad respondent som kunde bidra med svar på frågorna utifrån egna erfarenheter 
gällande viral marknadsföring.  

Berätta om vad företaget du jobbar på främst är verksamma inom?  

Vad är din roll i företaget gällande arbetsuppgifter och ansvar? 

I litteraturkapitlet definieras viral marknadsföring som när ett företag gör promotion för en 
produkt eller tjänst genom ett meddelande som är designat för att spridas vidare mellan olika 
personer online (Kirby & Marsden 2006).  En fråga gällande respondentens definition ställdes 
för att få information om vad denne inkludera i term.  

Vad är er definition på viral marknadsföring? 

När vi tar upp begreppet kampanj i kommande frågor refererar vi till det som något företagen 
medvetet placerar på Internet i syfte att marknadsföra en produkt eller tjänst.  

Vad är er relation till viral marknadsföring?  

Tar ni hjälp av en extern marknadsföringsbyrå? Om ja, hur delaktiga är ni i deras arbete 
gällande till exempel målsättning och utformande av kampanj? 

Vad är er uppfattning om era klienters kunskap om viral marknadsföring? 

Vad fick upp ert intresse för viral marknadsföring? 

En avslutande fråga angående vad som kan tänkas komma i framtiden ställdes även för att se 
om respondenterna anser att detta är något som kommer att användas och utvecklas ytterligare 
framöver. 

Vad är era tankar om viral marknadsförings framtid? Vilka framtida trender ser ni? 

4.4.2 Internt  
Ledarskap & ansvarsområden 
För att kunna mäta dessa två begrepp är frågorna inriktade på hur arbetet är uppdelat mellan 
en eventuell marknadsbyrå och företaget. Dessutom har det framkommit information 
angående dessa två begrepp i de två första inledningsfrågorna angående företagets verksamhet 
och respondentens roll i företaget. 
Vilka svårigheter såg ni med att implementera er kampanj? Internt? Externt? 

Vad är er del i skapandet och distributionen av en kampanj?  

Skapa arena för interaktion 
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I följande fråga ses traditionell marknadsföring som ett köpt utrymme. Det kan innebära olika 
slags medier men denna marknadsföring är inte syftad till att spridas vidare viralt bland 
konsumenter. För att mäta interaktionen får respondenten förklara hur deras interaktion med 
kunderna ser ut. 
 
Ser ni några skillnader mellan viral marknadsföring och traditionell marknadsföring? 
(följdfråga: Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med viral marknadsföring gentemot 
traditionell marknadsföring?)  

Hur ser interaktionen ut med er målgrupp? 

Struktur för utvärdering & kontroll 
Utvärdering och kontroll kräver att det finns mål uppsatta för en kampanj. Mål är kritiska för 
att en kampanj efter lansering ska kunna utvärderas för att ge information kring om den varit 
av positiv innebörd för varumärket. Då mätning kan ske på olika sätt valdes endast ordet mäta 
för att hålla frågan generell. I detta fall innebär det att på något sätt undersöka vad kampanjen 
har resulterat i.  

Vilka mål hade ni med er kampanj och hur delaktiga var företaget i att sätta dessa? 

Hur sätter ni upp målen för kampanjer? Hur delaktiga är företagen själva i utformandet av 
kampanjerna och målen för den? 

Hur mätte ni resultatet av er kampanj?  

Hur mäter ni resultatet av en kampanj? 

Varumärkets utveckling 
Varumärke innefattar, likt teorikapitlet förmedlar, både de mjuka och hårda attributen av ett 
varumärke (Davis 2009). Utveckling av varumärket är ett relativt subjektivt ämne och därmed 
får respondenterna själva berätta hur de arbetar med varumärkesbyggande. 
Varumärkesbyggande kan syfta till det som på något sätt utvecklar varumärket som 
exempelvis ökad kännedom hos kunderna, försäljning, associationer runt varumärke (Kirby & 
Marsden 2006).  
Hur kommunicerar ni ut ert varumärke genom marknadsföring? 

Hur arbetar ni med ert varumärkesuppbyggande? 

Hur kopplar ni budskapet i er marknadsföring till ert varumärke? 

 Hur ser ni på relationen mellan viral marknadsföring och varumärkesuppbyggande? 

4.4.3 Externt 
Egenskaper hos målgrupp 
Egenskaper hos målgrupp avser inte att mäta vilka egenskaper våra respondenters målgrupper 
har utan snarare hur företagen själva bär sig åt för att hitta egenskaper hos målgruppen. Detta 
bör göras för att kunna vända sig till rätt människor vid kampanjlansering.  
Vilka anser ni vara era målgrupper? 
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Hur arbetade ni med att hitta rätt målgrupp för er virala kampanj?  

Hur arbetar ni med att hitta rätt målgrupp? 

Feedback från målgrupp  
Denna faktor i vår modell avser att mäta feedbacken når företaget samt om och hur den 
används. Enligt Faulds och Mangold (2009) är interaktionen är en viktig del i viral 
marknadsföring och därmed skapades frågor gällande interaktion och feedback från målgrupp 
för att mäta hur den interaktionen yttrade sig.  
Hur ser interaktionen ut med er målgrupp? 

Hur används den eventuella feedbacken som ges från era kunder? 

Motivationsfaktorer 
Motivationsfaktorer är de bakomliggande faktorerna till varför ett meddelande skickas vidare 
och detta mäts genom att respondenterna får uppskatta vilka motiv de anser kan ligga bakom 
spridningen av en viral kampanj (Baekdal 2006). 
Vad bör kampanjen innehålla för att få folk intresserade samt en vilja att skicka den vidare? 

4.4.4 Attribut 
För att få en generell bild av de kampanjer som respondenterna tidigare lanserat ställdes en 
bred fråga som gav den tillfrågade möjlighet att beskriva de strategier som låg bakom dessa 
virala kampanjer. Här vävdes flera av faktorerna från attributkomponenten in. Detta kunde till 
exempel leda vidare till en diskussion om hur spridningen av meddelandet möjliggjordes och 
vilken form meddelandet tog.  

Vilka strategier har ni generellt för att lyckas göra en kampanj viral? Finns det vissa attribut 
som är genomgående för en lyckad kampanj?  

Vilka strategier hade ni för att lyckas göra er kampanj viral? 

Valda mediekanaler 
En annan faktor från modellen är de mediekanaler som används vid viral lansering av en 
kampanj. Detta ledde till att den tillfrågade fick möjlighet att svara på vilka 
distributionskanaler de använt samt varför dessa valdes. 
   
Hur väljer ni de distributionskanaler ni använder? D.v.s. vilka Internet sajter/ 
marknadskanaler användes vid distributionen och varför valdes dessa? 

Hur går ni tillväga när ni väljer distributionskanaler?  

Budskap kopplat till målgrupp 
För att få en bättre förståelse för hur företag kopplar sitt budskap i sin marknadsföring till sin 
målgrupp ställdes frågor kring hur de kommunicerar ut och vilken uppfattning deras målgrupp 
har gällande deras varumärke. Kopplingen mellan svaren från dessa frågor ansågs sedan 
kunna ge en bild av hur budskap är kopplat till målgrupp. 
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Hur kommunicerar ni ut ert varumärke genom marknadsföring? 

Har ni undersökt bland er målgrupp hur de uppfattar ert varumärke? 

Budskap kopplat till varumärke 
Hur företags budskap är kopplat till dess varumärke besvarades genom att fråga respondenten 
vad de anser att deras företags varumärke står för, för att sedan gå vidare till hur budskap 
utformas för kampanjer. Genom detta skapades ett underlag för att mäta hur ett företags 
varumärke marknadsförs. Det gjordes även jämförelser med traditionell marknadsföring för 
att kunna urskilja ytterligare hur ett budskap kopplas till dess varumärke. Detta fungerade 
även som en förstärkning genom att ställa flera frågor kring budskap kopplat till varumärke 
för att se om respondenten gav konsekventa svar.   
Vad anser ni att ert varumärke står för? 

Hur utformar ni ert budskap för era kampanjer? 

Hur kommunicerar ni ut ert varumärke genom marknadsföring? 

Ser ni någon skillnad mellan hur det kommuniceras i traditionella respektive viral 
marknadsföring? 

Hur stor roll spelar ett företags produkt jämförelse med dess varumärke i en viral kampanj? 

Möjliggöra spridning 
För att en kampanj ska ha möjlighet att bli viral bör kampanjen kunna spridas enkelt av 
konsumenter. Denna fråga syftade till att undersöka vilka strategier som finns bakom att 
uppnå viral spridning. Med spridning menas den då konsumenter skickar vidare meddelandet 
för en kampanj till andra personer (Baekdal 2006). Beroende av respondentens svar ställdes 
frågor kring deras strategier. 
Vad bör kampanjen innehålla för att få folk intresserade samt en vilja att skicka den vidare? 

Meddelandets form 
Beslut kring vilket format som ska användas för en viss kampanj kan vara av betydelse för om 
en kampanj sprids viralt eller inte. Formatet kan till exempel utformas som ett text- och 
videomeddelande eller ett interaktivt spel som sänds vidare till andra personer (Faulds & 
Mangold 2009). Denna fråga utformades för att få en bild av om de finns en koppling mellan 
meddelandets form till de andra faktorerna såsom målgrupp eller varumärke. 
Hur går ni tillväga när ni väljer vilken form meddelandet ska ta? 

4.5 Analysering 
Den data som samlas in under en intervju kallas rådata. Denna rådata ska sedan tolkas och 
strukturers för att bli annoterad data. Vid analys av insamlad data är det viktigt att ha klara 
strukturer för hur detta ska ske. Genom att ha klara strukturer kan det ge en mer klar bild av 
vad som har samlats in och det ökar även trovärdigheten för att datan tolkas rätt (Jacobsen 
2002). Detta ledde till att efter varje intervju genomförts renskrevs all data och efter det lästes 
denna igenom för att ge en övergripande bild av om det var data som var passande för 
undersökningens syfte. Om det hade upptäckts att det vid detta stadium funnits oklarheter 
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gällande respondentens svar hade möjligheten funnits att återigen kontakta personen för att få 
klarhet i vad som hade sagts under intervjun.   

Empirin som samlats in lästes igenom noga flera gånger för att sedan analyseras. Detta gjorde 
att det i texten kunde hittas likheter och olikheter mellan de olika respondenternas svar. 
Arbetsgången underlättades även i och med detta då det blev enklare att dela upp svaren i 
gemensamma kategorier. För att bättre kunna följa en röd tråd genom undersökningen och få 
förståelse för de olika delarna sattes strukturer upp för hur analyseringen av svaren skulle 
genomföras. Informationen som samlades in tolkades sedan med hjälp av den teoretiska 
referensramen som byggts upp i tidigare kapitel. Detta gjordes genom att löpande blanda teori 
och empiri i ett analyskapitel. Att löpande blanda de svar från empirin med den teoretiska 
referensramen gav oss en bra plattform för att kunna jämföra dessa två komponenter. Svaren 
från de olika respondenterna blandades även de för att kunna genomföra en bättre jämförelse 
mellan svaren.  

4.6 Validitet & Reliabilitet  
För att en undersökning ska kunna vara tillförlitlig bör den enligt Jacobsen (2002) uppfylla 
två krav, validitet och reliabilitet.  

4.6.1 Validitet 
Med validitet menas om vi mäter det vi avser att mäta. Undersökningens validitet bör vara 
giltig och relevant (Jacobsen, 2002). Den interna validiteten för denna undersökning anses 
vara relativt hög. Detta genom att stor vikt har lagts vid att genomgående beskriva hur de 
olika metodvalen har gjorts och hur dessa har påverkat undersökningen. Det inkluderar vår 
egen förförståelse kring marknadsföring och den interpretivism ansats som har lagts för 
undersökningen och hur vi som författare har påverkat utfallet, hur datainsamlingen har 
genomförts, hur respondenter valts ut och hur analyseringen av det insamlade materialet har 
haft en effekt på de resultat som blivit. Det som kunde ha förbättrats i den interna giltigheten 
är att vi kunde ha haft en bättre deltagarkontroll. Detta kunde ha inneburit att vi skickade en 
sammanställning av intervjun till varje respondent i efterhand vilket kunde ha lett till att 
eventuella missförstånd kunde ha upptäckts och korrigerats. Det som istället genomfördes var 
en dialogisk validering som innebar att vi under intervjuerna ställde motfrågor och upprepade 
frågor för att säkerställa att svaren var korrekt uppfattade (Jacobsen, 2002).  

4.6.1.1Generaliserbarhet  
Då denna uppsats bygger på en kvalitativ undersökning har utfallet inte en hög yttre validitet. 
Detta på grund av att en undersökning med hög yttre validitet ska vara generaliserbar 
(Jacobsen, 2002).  Denna undersökning har ett utfall som skulle kunna vara applicerbart på 
andra företag men det har inte kunnat fastställas att resultatet skulle kunna vara 
generaliserbart i en större utsträckning.  

4.6.2 Reliabilitet  
Reliabilitet avser om undersökningens mätinstrument har skapat ett tillförlitligt resultat. Inom 
kvalitativa undersökningar värderas dessa två variabler annorlunda gentemot kvantitativa 
datainsamlingsmetoder. För att en kvalitativ undersökning ska vara tillförlitlig gäller det att 
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den insamlade empirin har samlats in och strukturerats på ett sådant sätt att utfallet inte 
påverkats i allt för stor utsträckning av metodvalet. Att metodvalet alltid ger en viss påverkan 
på resultatet är ofrånkomligt och det gäller för forskaren att minimera denna effekt genom 
aktiva val gällande metoden för undersökningen (Jacobsen, 2002).  

Då det på grund av utlandspraktik inte gick att genomföra besöksintervjuer genomfördes de 
flesta intervjuer via telefon. Detta kan ha bidragit till att resultatet har påverkats på ett negativt 
sätt. Om intervjuerna hade genomförts vid ett personligt möte kunde respondenten ha fått ett 
ökat förtroende för den som intervjuar och på så vis givit mer utförligare svar, risken att 
missuppfatta respondenten skulle även ha kunnat minskas.  

Reliabilitet kan förstärkas genom att genomföra samma test vid olika tillfällen. Då denna 
undersökning är av kvalitativ karaktär har ett fåtal mer djupgående intervjuer utförts under en 
kort tidsperiod. Om undersökningen istället hade genomförts kvantitativt hade en möjlighet 
kunnat vara att genomföra undersökningen på ett större antal respondenter vid två olika 
tillfällen för att sedan kunna jämföra resultatet och på så vis höja reliabiliteten.  
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              5. Resultat  
 

I detta kapitel presenteras resultatet från intervjuerna.  Det är en löpande struktur av empiri 
från de olika respondenterna indelat efter modellen som visas i 4.6 Summering av teori i 
modell. Kapitlet inleds med en kortare presentation av de olika respondenterna. 

 

Detta kapitel syftar endast till att återge en neutral presentation av vad som framkom under 
intervjuerna med respektive respondent. Denna återges utifrån strukturen av modell. Analys 
av resultatet presenteras först i nästa kapitel.  

5.1 Presentation av företag & respondenter 

Lars Berg, VD & projektledare, Bacill  
Bacill är ett Karlstad-baserat produktionsbolag inriktat på radio, tv och webb. I sin roll som 
VD och projektledare har Lars Berg arbetat i en övergripande roll vid utformningen av de 
kampanjer som Bacill har producerat.  
 
Per Leander, Kommunikationschef, Radiotjänst 
Sedan i slutet av 80-talet har Radiotjänst haft som uppgift att sköta administrationen och 
faktureringen av tv-avgiften i Sverige. Per Leander tillträdde som kommunikationschef för tre 
år sedan och har haft en aktiv roll i utformandet av Radiotjänst marknadskommunikation.  

Charlotte Josefsson, VD & Bloggare, Glitzy 
Glitzy drivs sedan 2006 och är en webbshop med inriktning på främst kläder för tjejer men 
erbjuder även ett utbud av kläder för killar.  Charlotte Josefsson är grundare av sajten och 
driver även en blogg via webbshopens hemsida.  

Jesper Brink, Projektledare, Daytona 
Daytona grundades 2002 och är idag en digital kommunikationsbyrå verksam i Sverige. 
Jesper Brink har arbetat som projektledare för Daytona sedan 2007. De har tagit fram ett 
flertal kampanjer till deras klienter som fått en viral spridning, Nokia och Telenor är två av 
dessa företag.  

5.2 Internt  
Bacill är i grunden ett produktionsbolag som producerar kampanjer för radio, tv och webb åt 
en bred kundgrupp. De anser sig dock vara mer än ett produktionsbolag och i processen med 
att skapa en kampanj är de gärna med från början och skapar idéer till slutet när kampanjen är 
klar. Bacill har idag fyra heltidsanställda med Lars Berg som VD och projektledare. De 
arbetar även med ett flertal projektanställda. Detta kan vara allt från skådespelare till art 
directors från andra reklambyråer. Bacill har även samarbetat med andra reklambyråer och 
tillsammans med dessa lanserat kampanjer.  

En stor del av de tidigare klienterna är lokala företag i Karlstad där Bacill har sitt kontor. 
Några av deras senaste lokala klienter är Socialdemokraterna Värmland, Hugos Herr och 
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Karlstad Kommun. Bacill har även utfört uppdrag åt företag som inte har en anknytning till 
Karlstad. Bland dessa återfinns Sportingbet, en online spelsajt grundad i England men som nu 
även finns tillgänglig för den svenska marknaden. Sportingbet tillsammans med Bergvik 
köpcenter och Bygma, en nordisk byggkoncern är exempel på företag som Bacill producerat 
kampanjer för som har spridits viralt.  

Berg definierar viral marknadsföring som att sprida kommersiellt budskap genom virtuella 
distributionskanaler för att åstadkomma VOM. Detta bör enligt Berg ske antingen mot en 
ytterst liten kostnad för företagen men helt utan kostnad är att föredra.  

Daytona är en kommunikationsbyrå som jobbar med onlinekommunikation och digitala 
produkter i olika former. Det innebär en mängd olika projekt såsom skapande av webbplatser, 
onlinereklam, viral marknadsföring samt mobila applikationer. Deras uppdrag har olika 
förutsättningar och komplexitet beroende på vad deras klienter söker vilket resulterat i att 
deras arbetsprocess är skalbar och kan formas efter projektets karaktär. Det enda som 
egentligen är återkommande i allt deras arbete är att kommunikationen ska kunna ge mätbara 
resultat. Processen med vilken de jobbar, och som kommer att beskrivas djupare nedan, 
innehåller korta cykler för att företaget ska kunna utveckla uppskattade kvalitetskampanjer i 
rätt tid.  

De arbetar för en rad stora svenska företag och för stunden utvecklar de kampanjer och eller 
webbsidor för bland annat Nokia, Filippa K, Telenor och Canal Digital. Ett exempel på en 
viral kampanj som Daytona skapat för MTV Selected är en DJ-tävling som anordnades av 
MTV Nordic. Mottagarna kunde besöka en webbplats där de kunde ladda upp egna DJ-mixar 
där de fanns öppna för allmänheten att beskåda. De som besökte webbsidan kunde även 
kommentera de uppladdade bidragen samt rösta på dessa vilka då fick bättre positionering på 
webbplatsen. Med hjälp av en widget kunde både deltagarna och lyssnarna länka till tävlingen 
på sina facebookkonton eller bloggar. Priset var en resa till världens största DJ-sammankomst 
vilket gjorde att spridningen var mycket viktig för de deltagande.  

Denna kampanj resulterade i att företaget positionerade sig ytterligare som ett trendigt 
varumärke som vänder sig till ungdomar. Jesper Brink som intervjuats arbetar som 
projektledare för Daytona och är en av 22 anställda på kontoret baserat i Stockholm. Brink 
menar att den virala delen på något sätt ingår i de flesta kampanjer. Viral marknadsföring kan 
vara svårt att definiera då en kampanj kan sägas vara något som är tidsbegränsat från när man 
lanserar kampanjen till kampanjens slut. Ett viralt meddelande däremot kan vara något som 
lever kvar under mycket lång tid. Brink skulle ändå definiera en viral kampanj som något 
mottagaren vill dela med sig av och skicka vidare. 

Glitzy är en webbutik som lanserades 2006 och som främst vänder sig till tjejer i åldern 20-30 
år. Respondenten i detta fall heter Charlotte Josefsson och är VD på Glitzy. Webbutiken har 
ett smalt utbud men kläderna och accessoarerna ska vara av kvalitet och intressanta. Främst 
vill de lyfta fram svenska varumärken till konsumenterna och satsar i framtiden på att även 
rikta sig till män. På Glitzy är det av vikt med bra service vilket gör att de satsar på att kunden 
ska få bra hjälp när de vänder sig till företaget. Företaget arbetar aktivt med viral 
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marknadsföring och då främst i dagens sociala medier. De arbetar till exempel aktivt med en 
Facebook-grupp där användare kan bli medlemmar för att få info och uppdateringar angående 
webbplatsen och dess utbud. Facebook har också använts i det syftet att de kontaktar andra 
facebookgrupper där deras målgrupp kan tänkas finna för att ge dessa chansen att få bra 
erbjudanden gällande utbudet.   

De samarbetar också med bloggare, främst unga tjejer som inspirerar andra unga tjejer och 
detta menar Josefsson på är det som resulterar i mest besök och köp i butiken. På webben sker 
också samarbeten med andra webbsidor, ett slags utbyte, där de byter banners med varandra 
för att kunna skicka med dessa i varandras nyhetsbrev. Detta sker dock ej med andra 
klädeförsäljare utan med företag som de kan tänkas ha nytta av och som i sin tur kan tänkas 
ha nytta av Glitzys nyhetsbrev. Josefsson berättar att det är ett relativt litet företag och att det 
förutom en delägare bara är hon som arbetar med företaget. Det leder till att hon tar emot 
order, packar och skickar iväg beställningar samt köper in kläder till butiken. Utöver detta 
dagliga arbete är det även hon som producerar nyhetsbrev, uppdaterar webbplatsen med 
nyheter och produkter sam sköter marknadsföringen. Ibland får Josefsson också extra hjälp i 
form av praktikanter för att underlätta hennes arbete.  

5.2.1 Ledarskap & ansvarsområden 
Berg beskriver att de är de som föreslår för deras klienter att viral marknadsföring kan vara ett 
bra sätt för dem att nå ut till potentiella kunder. Klienterna är ofta lite motvilliga till en början 
men argument som ökad livslängd till en låg kostnad beskriver Berg som något som får deras 
kunder att vilja satsa på viral marknadsföring.  

Radiotjänst har arbetat med ett flertal reklam- och mediebyråer och även produktionsbolag i 
samband med dessa marknadsaktiviteter. Draftfcb är den reklambyrån som ligger bakom 
skapandet av bland annat de olika tackfilmerna och hjälten. Leander uppfattade till en början 
vissa svårigheter med att implementera kommunikationsförändringarna internt. Detta på 
grund av motstånd från vissa anställda som inte kunde se hur de skulle kunna utveckla 
varumärket med de marknadsaktiviteter som tagits fram. Leander beskriver att deras hjälte-
kampanj mötte särskilt motstånd. Detta motstånd upplevdes dock bara i inledningsskedet då 
dessa har blivit väldigt framgångsrika kampanjer för Radiotjänst. Leander upplevde inga 
svårigheter med att implementera kampanjen externt.  

Brink förklarar att deras klienter har olika stor del i skapandet av en kampanj beroende på vad 
de vill ha hjälp med. Daytona arbetar tillsammans med sina klienter fram ett koncept som 
bland annat baserar sig på företagets budskap och mål. Det är i många fall byrån som vägleder 
företaget in på rätt spår och försöker få dem att inse att en viral kampanj eller en 
onlinekampanj kan få större spridning vilket kan påverka målgruppen i större utsträckning än 
ett köpt utrymme kan. Eftersom att Daytona har mycket erfarenhet och kunskap inom området 
har de en känsla för vad som fungerar i olika lägen. Dock kan en plan till en kampanj ta 
mycket lång tid att framställa då det är mycket information om och kring klienten som ska 
genomarbetas och analyseras menar Brink. 
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Gällande klienters kunskap angående viral marknadsföring varierar det mellan olika företag 
och mestadels beror denna variation på en generationsfråga enligt Brink. Det pratas på ett 
annat sätt i dagens media och det är många nyexaminerade som är snabba på att följa med. 
Kunderna är ofta medvetna om att viral marknadsföring är något som ligger i tiden, dock vet 
de inte alltid hur de ska gå tillväga vid skapandet av en sådan kampanj och därför kontaktar 
de Daytona där de får hjälp med processen. Det krävs en plan för denna sorts marknadsföring, 
det är inte att rekommendera att lägga upp en video på en webbplats endast på grund av att det 
är trendigt anser Brink. 

Josefsson har aldrig använt sig av en extern marknadsföringsbyrå eller en digital byrå utan 
skapar själv sina egna kampanjer. Josefsson fick upp ögonen för viral marknadsföring på 
grund av att hon själv redan bloggade. Då hon redan var bekant i dessa medier ansåg hon att 
det kunde vara något som passade hennes företag. Webbplatser såsom Finest och Facebook är 
även medier som Josefsson själv använder sig av vilket gör att hon automatiskt följer vad som 
händer på dessa platser och då har sett att det finns potential till att i dessa forum visa 
varumärket. 

Josefsson anser att hon inte haft några problem eller komplikationer vid användning av viral 
marknadsföring. Dock kan företag som endast använder dessa slags medier för 
marknadsföring gå miste om mottagare som inte använder sig av till exempel sociala medier 
vilket i sin tur leder till mindre försäljning jämfört med vad som skulle kunna vara möjligt 
(Josefsson). 

5.2.2 Skapa arena för interaktion 
Berg förklarar att Bacill arbetar med dessa medier i symbios med varandra. Detta gör att de 
kan utvinna mer ur en kampanj och på så vis förlänga dess livslängd. Detta ges de ett tydligt 
exempel på i caset med Sportingbet. De fick genom Internet en ökad livslängd på deras 
kampanj och de finns fortfarande möjlighet för folk att se denna kampanj via internet. Detta är 
något som inte skulle vara möjligt via traditionell marknadsföring. De största skillnaderna 
som Berg ser med viral marknadsföring jämfört med traditionell marknadsföring är att det 
krävs ett stort intresse från målgruppen att vilja vara delaktiga.  

Detta kan yttra sig att vilja prata om kampanjen med personer i dennes omgivning och även 
att sprida vidare kampanjen till dessa. Berg anser även att kontrollen som förflyttas från 
företaget själv till konsumenten är en stor skillnad mellan dessa två marknadsföringsmetoder. 
Kontrollen Berg syftar på i detta sammanhang är kontrollen över vilka som blir mottagare av 
budskapet och även budskapet i sig kan lättare förvrängas genom den virala spridningen. Att 
på sätt och vis lämna över kontrollen till konsumenterna anser Berg både kunna bidra med 
positiva och negativa effekter. 

 Det positiva kan innebära att det finns ett genuint intresse för att se kampanjen och att denna 
sprids vidare till andra av ren vilja. Det faktum att det finns ett genuint intresse bakom att 
sprida vidare och att de är en stor möjlighet att denna sprids vidare till likasinnade vänner som 
även de uppskattar kampanjen beskriver Berg som en av de största positiva fördelarna. De 
finns även en stor möjlighet för kampanjen att nå ut snabbare till fler genom viral spridning i 
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de sociala medierna jämfört med traditionell marknadsföring i medier såsom tv, tidningar och 
radio. De negativa effekterna som Berg anser att en viral spriding kan medför är att den är 
svår att stoppa och all marknadsföring är inte positivt för företagen.  

En av de största fördelar som Leander ser med viral marknadsföring är deltagandet från 
konsumentens sida. De finns från konsumentens sida en vilja att delta och därmed finns de 
oftast en mer positiv inställning mot viral marknadsföring än mot traditionell marknadsföring. 
Nackdelar är att skapas de dålig viral marknadsföring kan detta spridas utan kontroll av 
företaget.  

Brink anser att den största skillnaden mellan viral marknadsföring och traditionell 
marknadsföring är att det vid viral marknadsföring alltid ska finnas en möjlighet att lätt dela 
kampanjen med andra runt omkring. Traditionell marknadsföring handlar mer om att köpa sig 
ett utrymme i olika medier vilket blir en tydligare envägskommunikation. Brink anser att en 
positiv aspekt av viral marknadsföring är att företag gjort sig mer förtjänt av eftersom 
publiciteten eftersom konsumenterna själva valt att dela den med andra. Sociala medier har 
gjort det lättare för företagen att kommunicera med sina målgrupper då till exempel en 
YouTube-film kan få en enorm genomslagskraft bland människor i dagens samhälle. En 
negativ aspekt av viral marknadsföring kan vara att det kan uppstå svårigheter i att på förhand 
veta om kampanjen kommer att bli en succé eller en flopp. Det bör det också finnas i åtanke 
planering och resurser även om det på webben handlar mycket om chansningar (Brink). 

Den traditionella marknadsföring som Josefsson använt för Glitzy är främst tidningar men 
Josefsson anser att denna slags marknadsföring inte ger lika mycket för till exempel 
försäljningssiffrorna i webbutikens fall även om dessa medier får varumärket att synas. 
Josefsson menar på att det för deras verksamhet fungerar bättre att använda sig av till 
exempel bloggar då det är mer uppmärksammade i dagens samhälle samt att informationen i 
sådana forum blir lättare för mottagarna att dela. Dock tror hon att användning av TV-reklam 
i deras fall skulle ha en god påverkan på varumärkeskännedomen men det är något de inte 
testat än. Däremot vore det negativt att bara använda sig av traditionell marknadsföring då 
den stora mängd människor som använder sig aktivt av sociala medier kan bortfalla från 
mottagargruppen (Josefsson). 

5.2.3 Struktur för utvärdering & kontroll 
Vid skapandet av en kampanj sätter inte Bacill själva upp några specifika mål. De har istället 
bara generella förhoppningar om hur väl kampanjen kommer spridas. Det är sedan upp till 
företagen själva att sätta upp specifika mål gällande hur många kampanjen ska nå och vad det 
ska generera i form av till exempel ökad försäljning eller varumärkeskännedom. Genom de 
mediekanaler som Bacill har distribuerat tidigare kampanjer finns de möjligt att ta fram 
statistik över hur många gånger en viss video har setts eller hur många gånger ett webbspel 
har spelats.  

Från hemsidan med hjältekampanjen fanns de en möjlighet att anmäla tv-innehav och att få 
fler som betalar sin tv-licens var ett av huvudmotiven bakom kampanjen. Radiotjänst hade 
innan kampanjerna satt upp mätbara mål för deras kampanjer. Detta var för hjältekampanjen 
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100 000 tittare och 500 personer som anmäler tv-innehav. Detta mål har slagits stort och antal 
unika visningar har överskridit 2,5 miljoner personer och 2500 personer har anmält tv-
innehav via tackfilm.se. Enligt en pressrelease (2010) från Radiotjänst anmälde 30 000 
personer tv-innehav under 2009, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år. 
Radiotjänst kopplar detta till förändringarna som har skett med hur de kommunicerar sitt 
varumärke och dess verksamhet.  

Brink anser att det är av vikt att kunna mäta resultatet av kampanjer och tillvägagångssättet 
som används för att mäta resultatet av en kampanj är i Daytonas fall baserad på upplägget av 
kommunikationen. Innehåller kommunikationen någon slags tävling går det att mäta antalet 
deltagare etc. Exempelvis skulle det kunna vara en tävling där deltagarna får ladda upp bilder 
på en webbplats som deras vänner sedan får rösta på tills en vinnare utses. Brink förklarar att 
det i ett sådant fall går att mäta hur många som sett bidragen på webbplatsen, hur många 
bidrag som existerar och hur många som i slutändan faktiskt röstat.  

En fördel med viral marknadsföring menar Brink faktiskt är den att det är lätt att mäta 
resultatet samtidigt som det går att få relativt exakt. Dock kan det vara svårt att få med hela 
den virala spridningen i mätningen eftersom det kan hamna utanför det mätbara i och med att 
det kan uppstå PR-mässig kommunikation i bloggar, på twitter och i forum. Det kan 
exempelvis vara svårt att mäta hur många gånger någon skrivit om något på dennes Facebook. 
Ett ytterligare sätt att mäta resultatet av en kampanj kan ske med hjälp av sökmotorer. Brink 
anser att det i fall då det är svårt att mäta resultatet ändå kan finnas en bra känsla för hur 
framgångsrikt det varit och hur mycket utrymme kampanjen fått online 

Målet med Glitzys olika kampanjer är först och främst att öka försäljningen men de vill även 
locka fler besökare till hemsidan även om alla dessa besök inte resulterar i fler köp. Dock 
sätter de inte upp konkreta mål såsom att de ska sälja tio fler plagg samt få 1000 fler besökare. 
De testar sig fram för att till exempel se vilka bloggare som ger mest och så vidare. Josefsson 
anser att det är svårt att sätta siffror på precis vad det är de vill åstadkomma då det är 
varierande beroende av kampanj och bloggare. En av Sveriges stora modebloggare Elin Kling 
är ett exempel på hur försäljningen kan påverkas då hon tidigare har ökat ordersumman upp 
till 50000-60000 kr på grund av att hon burit ett specifikt plagg vilket i förhand kan ha varit 
svårt att förutse.  

Josefsson menar dock att hon inte hinner följa upp allt arbete då hon gör nästan allt själv i 
företaget. Resultaten mäts inte konkret och dokumenteras inte heller men Josefsson menar 
ändå att hon märker av skillnader på webbplatsen samt att hon lärt sig vad som fungerar och 
ej. Däremot önskar Josefsson att hon hade en anställd på marknad samt en i lager och på 
kundservice för att hinna med mer dokumentation men i nuläget är det inte möjligt. 

5.2.4 Varumärkesutveckling 
Berg anser det vara svårt att få en klar bild av hur varumärket kan påverkas av virala 
kampanjer men anser att det finns en relation mellan dessa. Detta genom att ett företags 
varumärke ofta tar en mycket större plats än produkterna i virala kampanjer. Detta är en trend 
som även synts i traditionell marknadsföring men som är extra tydlig i virala kampanjer. Berg 
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ser virala kampanjer som en stark källa till VOM och kan leda till ett ökat intresse för ett 
företags varumärke.  

Brink anser att ett företags varumärke kan spela roll i en viral kampanj såväl som produkten. 
En kampanj skulle kunna få negativ publicitet om varumärket redan besitter ett dåligt rykte 
även om företaget lanserar en mycket bra produkt, eller tvärtom. 

Vid användning av viral marknadsföring anser Brink att kontrollen kan minska eftersom man 
inte alltid kan vara säker på i vilka sammanhang kampanjen kan dyka upp. Skulle negativ 
uppståndelse uppstå kring varumärket är det av vikt att prata med sina kunder om det istället 
för att försöka gömma eller mörka situationen. Viral marknadsföring ger större möjlighet till 
att svara på kunders åsikter eller kommentarer vilket kan leda till att situationen ordnas upp. 
Brink anser att det är av stor vikt att vara öppen i sin dialog med kunderna och skapa en 
interaktion för att kunna utveckla varumärket. Viral kommunikation bygger en relation med 
kunden på ett annat sätt än i traditionell marknadsföring. Brink uppmärksammar därmed att 
man har allt att vinna i viral marknadsföring. Dock ska medvetenhet finnas kring att det ligger 
ett stort arbete bakom en lyckad kampanj. 

Vid varumärkesbyggande anser Josefsson att det är av vikt att hitta nya samarbeten genom 
vilka det går att bygga relationer på. Detta kan t.ex. vara modebloggare som är inflytelserika 
då det har ett stort antal besökare. Det är en tuff bransch och därför behövs nya sätt att nå ut 
igenom med sin kommunikation. Dessutom har Josefsson märkt att människor vill betala 
mindre och mindre för kläder, kanske på grund av de stora butikskedjorna som idag finns på 
marknaden. Därmed ska Glitzy satsa på att minska märkeskläderna på webbplatsen och 
istället sikta in sig på kändisinspirerade kläder samt ett svenskt märke vid namn d.brand. 
Eftersom att det finns ett stort antal webbshoppar idag anser Josefsson att det är bättre att 
nicha varumärket och främst lägga pengar på det som går mycket bra. Glitzy har också turen 
att vara en av de som startade sin webbutik innan det blev otroligt populärt vilket gör att de 
har hunnit etablera sig längre än vissa andra.  

5.3 Externt  

5.3.1 Egenskaper hos målgrupp 
Genom arbetet med att ta fram kärnvärden diskuterades även vilka målgrupper som 
Radiotjänst ska rikta in sig på. Radiotjänst har en annorlunda verksamhet i jämförelse men 
vanlig företag och har således en annorlunda målgrupp att rikta in sig på. Denna målgrupp är i 
stora drag sedd som alla som inte betalar sin tv-licens. Leander förklarar att Radiotjänst har 
undersökt vad som särskiljer dessa personer. De som framgick i den här undersökningen var 
att de var i huvudsak unga människor, boende i större städer, aktiva på Internet och tittar på 
SVT i lägre utsträckning än andra målgrupper. Leander beskriver även att målgruppen har en 
mindre positiv inställning till Radiotjänst i jämförelse med andra målgrupper. 

Berg beskriver att de utgår från den existerande målgruppen som företagen har när de 
utvecklar deras kampanjer. De tar även reda på mer information om det specifika företaget 
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och utgår från detta när de gör antaganden om målgruppen och hur man bäst kan nå ut till 
den.  

Då det kommer till målgruppen menar Brink på att denna i de flesta fall redan definierad av 
klienten på grund av att de ofta har mycket god kunskap gällande vilka de vill nå och vilka 
som förmodligen är intresserade av deras produkt eller tjänst. Daytona försöker därför hitta 
sätt med vilka det går att anpassa meddelanden efter dessa målgrupper. Daytona undersöker 
klientens kundgrupp för att få reda på vad de är intresserade av, vilka webbplatser de rör sig 
på samt hur deras köpprocesser ser ut. Enligt Brink kan vissa delar av denna information 
finnas i olika sorters statistik men Daytona använder sig också av fokusgrupper och intervjuer 
för att lära känna målgruppen bättre. Utöver det ser de också på vilka trender eller kommande 
händelser det för tillfället pratas om och som kan vara av relevans för målgruppen. 

Glitzys målgrupp är främst tjejer i åldern 20-30 år. Josefsson menar att företaget använder 
bloggar och Facebook för att nå ut till sin målgrupp då en stor del av denna är aktiv i forum 
och bland bloggar online. Ett samarbete med Finest.se existerar också då Josefsson anser att 
de kan nå ut till en del av sin målgrupp där. Glitzy syns också på olika fester som arrangeras 
för tjejer som passar in i målgruppen och det kan röra sig om att rabattkoder till Glitzy finns i 
goodiebags på dessa fester vilket kan resultera i att publiken uppmärksammar varumärket. 
Samarbeten liknande dessa kan också göra att företaget även kan exponeras på inbjudningar 
och affischer till festerna (Josefsson). 

5.3.2 Feedback från målgrupp  
Radiotjänst har med deras nya marknadskommunikation upplevt mycket positiv feedback. 
Kampanjerna har vunnit ett flertal branschpris, både nationella och internationella. De har 
även fått positiv feedback från befintliga och nya kunder gällande deras nya sätt att 
kommunicera.  

Interaktion med kunder sker främst genom kundservice men kunder har även möjlighet att 
kommentera på Josefssons blogg där då en tvåvägskommunikation blir möjlig mellan 
parterna.  Josefsson menar på att de tar åt sig av den kritik företaget får för att kunna anpassa 
och förbättra butiken efter kundernas önskemål för kunna erbjuda dem den service de 
efterfrågar. 

5.3.3Motivationsfaktorer  
Brink anser att det inte finns någon universell lösning på hur företag bör gå tillväga för att få 
en god spridning av en kampanj. Dock kommer konsumenten förmodligen bara lägga mellan 
30 sekunder och två minuter på att se kampanjen och göra en bedömning av den. Detta gör att 
videon eller meddelandet måste ha relevans för mottagaren. Detta menar Brink skulle kunna 
vara att mottagaren finner innehållet roligt. Det ska vara motiverande och Brink tycker det är 
av stor vikt att det finns något slags incitament i kampanjen för att spridning ska ske. Ett 
incitament som Daytona själva använt sig av i viral marknadsföring är tävlingar vilket får 
mottagaren mer motiverad att vidareskicka meddelandet då det kan resultera i någon slags 
belöning. 
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I de fall Glitzy använder sig av bloggare i deras marknadsföring på webben börjar det oftast 
med att kläder från webbplatsen skickas till utvalda bloggare. Bloggarna exponerar sedan 
dessa kläder i deras bloggar tillsammans med information kring ursprung samt länkar till 
detta. En stor summa besökare inspireras av dessa bloggare varför detta i många fall leder till 
ökad försäljning i webbutiken (Josefsson). En annan kampanj som är aktuell just nu för Glitzy 
är en tävling som de har på en webbplats vid namn icity.se. Josefsson påpekar att de 
webbplatser de presenteras på ska vara någon form av moderelaterade då det är detta ämne de 
vill bli förknippade med.  

5.4 Attribut 

5.4.1 Valda mediekanaler & meddelandets form 
Kampanjen för Sportingbet var i grunden tänkt som reklam som skulle sändas via tv i Sverige 
under ett begränsat antal veckor. Bacill tillsammans med Clara reklambyrå valde att skapa en 
kampanj som komplement kunde spridas viralt via Internet. Detta innebar att de olika 
videofilmerna distribuerades via sociala medier på Internet, en av dessa var Youtube. Detta 
var ett framgångsrikt beslut då de genererade en bra spridning via dessa distributionskanaler. 
Kampanjen blev även uppmärksammad av Resumé och hade i över ett år en topplacering 
bland reklamfilmer på deras hemsida. Detta var något som skedde utan extra kostnad för 
Sportingbet och det var inte heller något tidskrävande från Bacills sida som ansvariga för 
kampanjen.  

Berg beskriver att processen med att välja distributionskanaler och därmed även 
meddelandets form till stor del är relaterat till det specifika företaget och vilken målsättning 
som ligger bakom kampanjen. Genom att skapa sig en bild av vilket slags företag de arbetar 
med, dess karaktärsdrag och vilket målgrupp de riktar sig till beskriver Berg att de skapar en 
kampanj som är anpassad för de enskilda företaget. Detta innebär för Bacill att de inte har en 
fastställd intern process för att utforma kampanjer utan arbetar med skräddarsydda lösningar 
beroende av klient. Hittills har de inte funnits några klara strategier bakom valet av de sociala 
medierna de distribuerat sina kampanjer via.  

Karaktärsdragen hos Radiotjänsts målgrupp och de kärnvärden för dess varumärke låg som 
grund för de kommande marknadsaktiviteterna. I tackfilmerna sjunger en kör för olika 
personer som har betalat tv-licens. Dessa filmer visades både som tv-reklam men spreds även 
via ett flertal olika internetsidor. Hjältekampanjen utgick från en hemsida där den som ville 
kunde genom att ladda upp en bild på sig själv vara huvudpersonen i en videoklipp. Detta 
videoklipp kunde sedan skickas vidare vilket fick en bra spridningseffekt på kampanjen. 
Distributionskanalerna och formen av meddelandet som valdes för Radiotjänst 
marknadskommunikation är starkt kopplat till den målgrupp de försöker nå och vilka värden 
de vill att deras varumärke ska kopplas samman med. Då den målgruppen som de riktar in sig 
på visat sig vara aktiva på internet har en stor del av deras kommunikation skett via olika 
distributionskanaler på internet.  

Brink berättar att eftersom varje projekt är individuella och skiftar i omfattning mellan olika 
klienter är det svårt att generalisera hur de går tillväga när de väljer distributionskanaler och 
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form för meddelandet. Dock utgår de alltid från en utarbetad process som de i olika stor grad 
baserar sina onlinestrategier på. Processen bygger på sex olika steg vilka är strategi, koncept, 
design, produktion, lansering samt optimering och förvaltning. En tydlig strategi är av vikt för 
att nå framgång då ett företag gör en digital satsning. Därmed sker en djupanalys av olika 
områden i detta skede för att lära känna klienten och dess konsumenter. Detta sker genom att 
Daytona gör en nulägesanalys, undersöker användarna och konsumenterna, affärsmålen och 
affärsmässiga drivkrafter, ekosystem och omvärld samt varumärket. Baserat på denna 
information sätts mål upp för att det ska framgå vad projektet har för syfte samt för att kunna 
mäta resultatet av projektet. Strategin i vars innehåll det, bland annat, finns information kring 
konsumenter och deras beteendemönster samt köpmönster ligger sedan till grund för hur 
projektet ska utformas och konkretiseras vilket sker i fasen ”koncept” och ”design”. 
Konceptfasen bidrar med vilket innehåll, funktion och förväntningar som exempelvis en 
kampanj ska innehålla baserat på den slutsats Daytona tagit fram i strategin. Design och 
visuell identitet formas i designfasen och i fall då det rör sig om video eller ljud skapas även 
manus i denna fas. Vid utformandet av meddelandets fasställs också användbarheten då det är 
av vikt att den fungerar till användarens fördel eftersom det kan vara en bidragande orsak till 
om projektet lyckas eller ej. 

Josefsson arbetar inte efter en utarbetad modell vilket var Daytonas fall utan Josefsson anser 
att hon är ganska medveten om vilka distributionskanaler som fungerar bra för deras företag. 
Då Glitzy kontaktar bloggare vilka de vill skapa ett samarbete med menar Josefsson att de 
väljer att arbeta med sådana som har en framtoning som de gillar och som går hand i hand 
med företagets. De baserar även sina val på hur många läsare bloggaren har då detta kan 
påverka besökarantalet och försäljningssiffrorna positivt. Någon med redan många läsare är 
också redan någon slags förebild vilket gör att de kan göra goda intryck på läsarna. Dock 
menar Josefsson att de väljer att inte arbeta tillsammans med alltför extrema bloggare. 
Gällande webbutiker de samarbetar med handlar det ofta om webbutiker som är av ungefär 
samma storlek som Glitzy och som har en seriös framtoning för att på bästa sätt få ett rättvist 
utbyte.  

5.4.2 Budskap kopplat till varumärke & målgrupp 
Leander beskriver hur han för 3 år sedan tillträdde som kommunikationschef, en nyinrättad 
roll på Radiotjänst. I rollen som kommunikationschef fick Leander i uppdrag att förbättra 
både den interna och externa kommunikationen. Tidigare extern marknadskommunikation har 
haft ett fokus på att på ett skämtsamt sätt förmedla information om konsekvenserna av att inte 
ha anmält tv-innehav. En av de mest kända är reklamerna är en där tittare varnas för att få en 
snigel på ögat om de inte betalar sin tv-avgift. För att skapa förbättringar kring 
kommunikationen internt lades mycket tid ner på att få med sig alla anställda i 
kommunikationen. Detta arbete inleddes med att få fram vad de anställdas uppfattning är om 
Radiotjänst och hur de i framtiden skulle vilja uppfattas. Detta genomfördes med omfattande 
workshops där resultatet bland annat blev att tre kärnvärden för Radiotjänsts verksamhet togs 
fram. De kärnvärden som skapades var att Radiotjänst ska vara en viktig del i public service, 
ska uppfattas som prisvärd och kundorienterad.  
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Glitzy som varumärke representerar en seriös webbshop där kunden erbjuds moderiktiga och 
unika kläder. De massproducerar inte utan vill erbjuda ett speciellt utbud (Josefsson). 
Josefsson berättar att de alltid försöker vara snabba på att uppmärksamma nya trender, helst 
före konkurrenterna. De vill att deras varumärke ska utstråla detta och därmed försöker de så 
tidigt som möjligt att göra en hype av kommande trender genom Facebook, nyhetsbrev och 
bloggare. Budskapet ska vara trendigt och unikt för att nyfikenhet ska uppstå. 

Josefsson anser att de använder sig av samma budskap oberoende av om det rör sig om viral 
eller traditionell marknadsföring. Den största skillnaden mellan hur det kommuniceras ut är 
att i en tidning sitter kläderna i de flesta fall på en modell medan de i en blogg visas upp på en 
bloggare. Bloggaren kan påverka vad som skrivs om plaggen jämfört med i traditionell 
marknadsföring men Josefsson anser ändå att bloggarna är den grupp som påverkar unga 
tjejer mest. Speciellt i fall då det rör sig om stora bloggare såsom svenska modebloggare som 
har hundratusentals besökare dagligen, detta eftersom att andra tjejer ser upp till dessa och vill 
klä sig på samma sätt. 

5.4.3 Möjliggöra spridning 
Berg beskriver att för att lyckas göra en kampanj viral är en viktig komponent att förstår vad 
som intresserar målgruppen och vad som skulle motivera denna till att skicka vidare 
budskapet. Lyckas de matcha attribut i kampanjen med egenskaper hos målgruppen finns det 
en stor möjlighet att kampanjen upplevs som underhållande och motivera personer i 
målgruppen att sprida detta vidare. Berg beskriver dock att en underhållande kampanj inte 
alltid är tillräcklig motivation för att sända vidare kampanjen till andra personer. Berg nämner 
deras kampanjer för Bygma och Bergviks köpcenter som exempel där de har lyckas hitta 
andra motivationsfaktor hos målgruppen. Båda kampanjerna är utformade som webbspel och 
för att kunna få sitt resultat registrerat på deras respektive topplistor måste personen sända en 
utmaning att spela till minst tre vänner. De tre första veckorna efter lansering av Bygmas 
kampanj vann en person varje vecka ett presentkort vilket var ytterligare en motivationsfaktor 
för deltagarna att sprida vidare kampanjen. Berg understryker även vikten av att som vilken 
annan marknadsföringskampanj måste det bygga på en bra grundidé och vara väl utförd.  
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              6. Analys 

 

I detta kapitel presenteras analysen för undersökningen. Strukturen för analysen är den 
samma som för empirin. Detta för att underlätta läsbarheten och för att lättare följa en röd 
tråd genom uppsatsen. Empirin från de olika respondenterna jämförs mellan varandra och 
analyseras med hjälp av teorin.  

 

6.1 Internt  
Både Berg och Brink menar att viral marknadsföring handlar om att ett meddelande skapas 
med syftet att spridas bland mottagarna. Detta stämmer väl överens med den definition som 
Kirby och Marsden beskriver (2006 s.18) : ”The promotion of a company or its products and 
services through a persuasive message designed to spread, typically online, from person to 
person.” Även De Bruyn och Lilien (2008) anser att själva målet med viral marknadsföring är 
att kommunikationen ska uppstå mellan konsumenter då detta resulterar i en snabbare 
spridning av budskapet. De Bruyn och Lilien (2008) menar också att detta är ett mer 
kostnadseffektivt sätt att sprida ett företags budskap på och vi ser att detta stämmer överens 
med vad Berg förklarat om hur viral marknadsföring i bästa fall kan komma att vara gratis. 

6.1.1 Ledarskap & ansvarsområden 
Mcnamee (1988)  samt Wilson och Gilligan (2004) menar på att det för företag är viktigt med 
interna strukturer vid implementering av strategier. Detta inkluderar ansvarsfördelning och 
även för företag att ha kännedom om kunskapsfördelningen inom företaget för att kunna 
utnyttja den maximalt (Wilson & Gilligan, 2004). Ansvarsfördelningen skiftar mellan de olika 
respondenterna som intervjuats för denna undersökning. Josefsson beskriver hur hon pga. 
organisationens storlek sköter all marknadsföring själv. Detta kan jämföras med Radiotjänst 
som har arbetat med ett flertal reklam- och mediebyråer som har skapat deras kampanjer. 
Denna variation i delaktighet och kunskap från företagens sida visas även i svaren från de två 
mediebyråerna.  

Både Berg och Leander menar på att de är olika från klient till klient hur delaktiga de är i 
processen. Gemensamt för Leander och Berg är att de båda har upplevt svårigheter med att 
implementera viral marknadsföring internt i företagen.  Detta har grundat sig i okunskap om 
viral marknadsföring och vilka fördelar det kan bidra med. Det var svårare att se en koppling 
mellan teori och empiri i detta kapitel vilket kan vara följden av intervjuguiden som inte 
bestod av några djupgående frågor om detta ämne. Skillnaden i respondenternas svar kan i 
detta fall vara relaterat till de olika typerna av företag samt deras storlek.  

6.1.2 Skapa arena för interaktion 
Gemensamt för alla våra respondenter är att de anser att konsumenterna är delaktiga vid viral 
marknadsföring. Respondenterna anser att kunderna är en del i processen och det finns en 
vilja hos detta att skicka vidare kampanjen till likasinnade. Brink anser också att viral 
marknadsföring på ett sätt blir mer välförtjänt för företagen eftersom att det uppstår en 
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interaktion hos kunder vilket gör de mer delaktiga än vid fall då företag använder sig av 
traditionell reklam och bara köper sig ett utrymme. Detta överensstämmer med vad Baekdal 
(2006) anser då interaktion med konsumenterna listas som en av sju viktiga faktorer för att 
lyckas med en viral marknadsföringskampanj.  
 
Baekdal (2006) påpekar också, likt våra respondenter, att kunderna bör ha en vilja att dela 
meddelandet med andra för att möjliggöra spridning. Dessa likheter i svaren gör att företagen 
är medvetna om att de ska utforma kampanjen efter kundernas behov. Enligt Baekdal (2006) 
är detta av vikt då en kampanj som inte utformas så att känslor uppstår hos kunden kan 
ignoreras och därmed inte får den genomslagskraft som är möjlig. 
 
Både Leander och Berg är medvetna om att viral marknadsföring gör att kontrollen över 
meddelandet minskar. Leander anser att meddelandet kan spridas utan kontroll vilket gör att 
de inte är medvetna om vilka som tagit del av meddelandet. Berg menar också på att en 
negativ aspekt av viral marknadsföring är att budskapet kan förvrängas under spridningen. 
Brink medhåller i detta då han menar på att en viral kampanj kan vara något av en chansning 
då det i förhand är svårt att se om det kommer resultera i flopp eller succé.  Detta går att 
jämföra med vad Ho och Dempsey (2008) samt Cruz och Fill (2008) anser när de diskuterar 
att en nackdel med viral marknadsföring är att det är svårt att nå ut till rätt målgrupp. Cruz 
och Fill (2008) menar dock att om en medvetenhet kring detta finns kan en förståelse för 
konsumenterna skapas vilket gör att kontrollen kan öka något och det då blir lättare att skapa 
interaktion med rätt målgrupp. Större delen av våra respondenter har denna medvetenhet 
kring nackdelarna med viral marknadsföring vilket är av betydelse då de är förberedda på vad 
som kan uppstå när konsumenterna tillåts vara delaktiga i företagets kommunikation. 
 
Dock har det inte framkommit så tydligt i respondenternas svar hur de skapar denna arena, 
utan det framkommer främst att respondenterna anser det vara viktigt att skapa interaktion 
med konsumenterna. Det tydliggörs dock inte hur denna interaktion ska etableras och hur den 
ska arbetas fram internt.  

6.1.3 Struktur för utvärdering & kontroll 
När vi diskuterade med företagen angående hur de mäter och följer upp deras kampanjer 
framkom det vissa olikheter mellan de olika respondenternas svar. Berg förklarade att deras 
byrå inte sätter upp direkta mål för deras kampanjer utan att de lämnar det till deras klienter 
vilka får bestämma vad de olika kampanjerna ska generera rörande försäljning och 
varumärkeskännedom. Dock har Bacill möjligheten att ta fram statistik på hur många som till 
exempel sett och spelat ett webbspel. Glitzys ägare Josefsson sätter inte heller upp konkreta 
mål utan testar sig fram mellan olika kanaler för att se vad som fungerar för dem. Någon 
dokumentation eller direkt mätning förekommer inte heller, däremot kan förändringar ses i 
köp och besök på Glitzys webbplats om en kampanj gått bra.  

Leander på Radiotjänst påpekar att de i motsats till de två tidigare nämnda respondenterna satt 
upp mätbara mål för deras virala kampanj. Detta för att de ska kunna utvärdera hur många 
som sett kampanjen och anmält TV-licens vilket var ett av deras stora mål med kampanjen. 
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Även Brink anser att det är viktigt att kunna göra resultaten mätbara och att det är en av de 
stora fördelarna med viral marknadsföring jämfört med traditionell. De kan nämligen mäta 
resultat på en mängd olika sätt såsom uppladdningar, besök, röster och genom sökmotorer.  

Wilson och Gilligan (2004) är jämförbara med Brinks åsikter angående mätning av resultat. 
Detta då även Wilson och Gilligan (2004) förespråkar att ett företag bör ha tydliga strategier 
som ska kunna kontrolleras och mätas vid implementering av kampanjer för att de ska kunna 
bli framgångsrika. Mcnamee (1988) har i sin modell angående implementering av strategier 
ställt upp ”utvärdering och kontroll” som en av sex faktorer som bör följas för att uppnå ett 
önskat resultat. Gay et al. (2007) menar likt Brink att en av de stora fördelarna med viral 
marknadsföring är just det att det är mindre komplicerat att mäta utfallet av sådan 
marknadsföring. Dock anser Kirby och Marsden (2006) att det inte är säkerställt att en 
kampanj fått ett önskat resultat endast på grund av att den nått en stor publik och därför bör 
mätningar göras på flera olika grunder.  

Då svaren var av olika karaktär under detta ämne tror vi att företagen skulle kunna vara mer 
medvetna om detta faktum för att kunna få ut så mycket information som möjligt angående 
kommunikationens resultat. Vissa av respondenternas svar skiljer sig från modellen på så sätt 
att modellen lägger en större vikt vid att utvärdera tidigare kampanjer. Dock kommer inte 
modellen modifieras på grund av detta då det för framtida kampanjer kan vara av värde för 
företagen att veta vad som gett resultat och inte.  

6.1.4 Varumärkesutveckling 
Gällande kopplingen mellan viral marknadsföring och varumärkesutveckling gav 
respondenterna olika men inte motsägelsefulla svar. Berg menar på att det finns en relation 
mellan viral marknadsföring men att denna kan vara svår att tyda. Berg anser även att det kan 
vara en stark källa till VOM. Brink anser att varumärket bör ha en stor roll i viral 
marknadsföring. Det som Brink menar kan försvåra positiv varumärkesutveckling är att 
kontrollen minskar och där med kan konsumenter få mer inflytande som inte alltid är till 
fördel för företaget.   

Som modell 1 visar är kontroll en faktor som bör beaktas vid implementering av viral 
marknadsföring. Detta baseras på att det enligt Hatch och Schultz (2009) existerar mindre 
kontroll i denna typ av marknadsföring då den oftast finns online där den som vill kan yttra 
åsikter som kan påverka varumärket. Detta gör att det bör finnas strukturer kring kontroll av 
meddelandet. Ett sätt att öka kontrollen är att engagera kunderna och få de att känna sig som 
en del i varumärket (Hatch & Schultz, 2009). Även Davis (2009) menar på att målgruppen 
bör arbetas tillsammans med för att utveckling av varumärket ska ske i önskad riktning.  

Brink menar att om företag för en dialog med dess kunder kan den negativa inställningen 
ändras och samtidigt utveckla varumärket med hjälp av kunders insikter. Detta 
överensstämmer med vad Hatch och Schultz (2009) förespråkar, då även de anser att företag 
bör lyssna på den feedback som ges från kunderna. Detta är av vikt då skilda uppfattningar 
mellan ett företag och dess kunder gällande varumärket kan svåra den fortsatta processen med 
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att utveckla varumärket. Om kundernas uppfattning om varumärket överensstämmer med 
företagets har de lyckats utveckla en sund identitet för varumärket(Hatch & Schultz, 2009).  

Josefsson beskriver hur hon anpassar sin varumärkesimage till att bli mer nischad mot 
produkter till ett lägre pris. Detta efter att genom interaktion med konsumenter via 
webbplatsen fått uppfattningen att kunder söker prisvärda produkter. Josefsson menar även på 
att man kan utveckla sitt varumärke genom att skapa relationer och samarbeten med t.ex. med 
inflytelserika modebloggare som passar deras profil. Kapferer (2008) samt Davis (2009) 
menar på att företag bör utvecklas i takt med den efterfrågan som finns på marknaden för att 
kunna ligga före konkurrenter och få en starkare position. Detta gör Josefsson genom att efter 
att ha sett en förändring i efterfrågan även ändrat varumärkets position och produktutbud för 
att kunna tillfredställa kunderna.  

Detta avsnitt har gett blandade svar från respondenterna men det finns ändå en koppling 
mellan viral marknadsföring och varumärkesutveckling när de ombads diskutera 
varumärkesutveckling. Varumärkesutveckling är ett brett ämne och respondenterna hade svårt 
att förklara hur de utvecklar varumärket med hjälp av just viral marknadsföring i och med att 
utvecklingen är en ständigt pågående process.  

6.2 Externt  

6.2.1 Egenskaper hos målgrupp 
Respondenterna i denna undersökning beskriver alla att de arbetar med att anpassa sin 
marknadskommunikation efter målgrupp. Detta yttrar sig på dock på olika sätt och i olika 
grad. I både Glitzys och Radiotjänsts fall riktade de sig till en yngre målgrupp som är aktiva 
Internetanvändare och de är även på grund av detta som en stor del av deras 
marknadskommunikation förs via denna kanal. Josefsson har här valt att samarbeta med 
företag som riktar sig till en liknande målgrupp för att på så sätt kunna nå ut med sin 
kommunikation till rätt personer.  

Att rikta in sig på en speciell målgrupp kan dock enligt Kirby & Marsden (2006) vara svårt att 
genomföra med viral marknadsföring. Detta för att kontrollen av att sprida marknadsföringen 
vidare ligger hos konsumenten. Gay et al.(2007) beskriver att det då måste finnas ett märkbart 
värde för konsumenten för att denne ska vara motiverad att skicka vidare budskapet. I och 
med detta är det viktigt för företagen att i inledningsskedet ha en god förståelse om dess 
målgrupp för att senare kunna matcha den med rätt attribut i kampanjen (Kirby & Marsden, 
2006).  

Även hos respondenterna från mediebyråerna används målgrupperna hos de respektive 
klienterna som ett underlag för hur kampanjer ska utformas och därmed har de en god 
förståelse för vikten av att ta reda på information om målgruppen. Daytona använder sig av 
fokusgrupper och intervjuer, tillskillnad från Bacill som enbart använder den informationen 
som de får från de företag de arbetar för. Daytona får genom detta en ännu djupare förståelse 
för målgruppen.  
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Då Gay et al. (2007) anser att en av komponenterna för en lyckad kampanj är att den ska 
förmedla något relevant för målgruppen så är egenskaperna hos målgruppen av stor vikt. 
Skulle företagen inte undersöka målgruppen är de svårt att veta vad de kommer finna är 
intressant och användbart. De som framkommit i detta avsnitt är stora likheter mellan teori 
och empiri, detta gör att modellen i det avseendet är relevant.  

6.2.2 Feedback från målgrupp  
Interaktionen med målgruppen ses som en av de största skillnaderna mellan traditionell 
marknadsföring och viral marknadsföring (Faulds & Mangold, 2009). Baekdal (2006) listar 
även som nämnt innan interaktionen med sin målgrupp som en av sju viktiga faktorer för att 
lyckas med viral marknadsföring. Enligt Faulds och Mangold (2009) kan möjligheten för 
konsumenten att ge feedback och sedan få svar på denna från företaget göra att konsumenten 
känner sig som en närmare och mer delaktig i företaget.  

Radiotjänst för inte i någon större utsträckningen en dialog med deras kunder. Detta har mer 
varit koncentrerat till att ha fått positiv feedback från kunder men det har inte framkommit att 
feedback har utnyttjats till utveckling av företaget. Då en av de stora fördelarna med viral 
marknadsföring är interaktion med målgruppen och även möjlighet till feedback bör företag ta 
tillvara på denna möjlighet.  Motivationen hos kunder att ge feedback kan minska om den inte 
besvaras och går företag miste om feedback som kunde ha använts som underlag för framtida 
förbättringar (Faulds & Mangold, 2009). Leanders svar skiljer sig från Josefssons då Glitzy 
nyttjat den kritik de fått till att utveckla företaget.  

6.2.3Motivationsfaktorer  
Moore beskriver att för att få konsumenter att bli motiverade att skicka vidare ett budskap bör 
de involvera dessa på ett roligt sätt för att bli framgångsrika. Kirby och Marsden (2006) 
menar på att det är viktigt att differentiera sitt varumärke och på så sätt skapa något oväntat 
men som fortfarande är relaterat till konsumenten. Enligt Cullinane et al. (2008) bör företag 
möjliggöra en snabb spridning av budskapet genom att få konsumenterna att känna sig 
delaktiga. Daytona och Glitzy applicerar detta genom att skapa tävlingar kring kampanjer. 
Detta får konsumenter att delta och de blir även mer motiverade att sprida vidare kampanjen. 

Det Berg beskriver nedan i möjliggöra spridning överensstämmer med det framkommit om 
motivationsfaktorer. Därmed går dessa ämnen ihop och visar på att motivationsfaktorer är det 
som möjliggör spridning vilket måste tas hänsyn till i utveckling av modell 1.  

6.3 Attribut 

6.3.1 Valda mediekanaler & meddelandets form 
Gemensamt för de olika respondenterna är att de alla utgår från den tilltänka målgruppen när 
de utformar en kampanjs budskap och väljer meddelandets form och mediekanaler men de 
finns olikheter i hur detta sker. Målgruppen anses även enligt modell 1 vara av stor vikt för 
företag att ta hänsyn till vid utformandet av kampanjer. Detta enligt Kirby och Marsden 
(2006) som påpekar vikten av att skapa en känslomässig relation till målgruppen. Kirby och 
Marsden (2006) anser att meddelandet bör utformas och anpassas efter målgruppen. Detta kan 
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stärka intresset för konsumenter i målgruppen att sända vidare kampanjen, vilket är 
nödvändigt för kampanjen för att lyckas bli viral.  

Brink beskriver att Daytona använder en utarbetad process vid skapandet av kampanjer. Det 
är svårt att förklara specifik hur de går tillväga vid val av mediekanaler och form men de gör 
alltid en grundlig nulägesanalys vilken ligger till grund hur de väljer dessa. Detta för att olika 
kanaler och olika former passar olika bra beroende på den specifika klienten och dess 
omgivning.  

Berg beskriver att deras process med utveckling av kampanjer ser olika ut för olika företag 
och det slutgiltiga resultatet av hur en kampanj har blivit utformad är kopplat till det specifika 
företaget och vilken målsättning de har med kampanjen. För Radiotjänst var valet av Internet 
och då viral marknadsföring från början starkt relaterat till den tilltänkta målgruppen som 
visat sig vara väldigt aktiv på Internet. Formen av meddelandet var även enligt Leander 
kopplat till de värden de ville kommunicera med deras varumärke och även kopplat till 
målgruppen de försökte nå . Kirby och Marsden (2006) menar även på att utöver målgruppen 
bör beslut angående meddelandets format utformas efter hur bäst idén med kampanjen ska nås 
ut och även vilka risker eller problem som kan uppstå. Detta är relaterat till att konsumenter 
kan påverka i större utsträckning hur budskapet förmedlas i viral marknadsföring (Kirby & 
Marsden, 2006). Vad som framkommit i intervjuerna är att detta inte har varit av lika stor 
vikt, menat att de inflytande konsumenter har inte har tagits i lika stor beaktning.  

Respondenterna hade svårt att svara på specifika strategier som legat bakom val av kanaler 
och utformning då det sker på olika sätt vid olika tillfällen. Detta gör att som modell 1 visar är 
mediekanaler och formen relevant för kampanjens resultat men det finns inte några speciella 
bestämmelser för tillvägagångssättet då det beror på den aktuella situationen. Därför bör dessa 
val utgå från företaget, målgruppen, mål, omgivning samt andra påverkande faktorer.  

6.3.2 Budskap kopplat till varumärke & målgrupp 
Cullinane et al. (2008) menar på att det har blivit viktigare för företag att i sin kommunikation 
framhäva varumärket och få med sig målgruppen på ett känslomässigt sätt istället för att 
endast fokusera på produktattribut.  

Både Leander och Josefsson är medvetna om hur de vill uppfattas av sin målgrupp. Kapferer 
(2008) anser de vara viktigt att värdena bakom ett varumärke är något som de kan stå för att 
bli trovärdiga. Leander ansåg att det fanns ett behov av att utveckla nya kärnvärden för 
Radiotjänst. Detta arbete inleddes internt med att få med de anställda och låta de vara 
deltaktiga i utformningen av dessa värden. Dessa värden lades sedan som grund för all deras 
kommunikation. Josefsson har inte i samma grad som Leander utformat Glitzys kärnvärden 
men arbetar för att företaget ska uppfattas på ett visst sätt av målgruppen. Detta arbete 
genomförs genom att ha ständig koll på nya trender samt vilka som för stunden är influerare 
för målgruppen. Detta överensstämmer med vad Kirby och Marsden (2006) beskriver om 
användandet av influerare.  
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Genom att använda sig av influerare i sin kommunikation kan företag samtidigt koppla 
samman budskapet med både varumärke och målgrupp (Kirby & Marsden, 2006). I Glitzys 
fall använder de sig av mavens, som enligt Kirby och Marsden (2006) är ansedda att vara 
experter inom ett specifikt område och som målgruppen tenderar att lyssna på. Då Glitzy 
samarbetar med modebloggar krävs det att de står för samma värden som Glitzys varumärke, 
för att inte skapa ett tvåtydigt budskap med varumärke. Davis (2009) beskriver att ifall ett 
varumärke inte har ett konsekvent budskap kan detta leda till förvirring hos mottagaren. Davis 
(2009) beskriver även att all marknadsföring bör inneha samma värden som varumärket för 
att skapa ett konsekvent intryck. Glitzy beskriver att deras budskap är desamma för 
traditionell marknadsföring som viral marknadsföring.  

Båda respondenterna använder sig av sina varumärkesvärden vid utformandet av budskap för 
kampanjerna och relationen till målgruppen har en roll i skapandet. Detta är även något 
modell 1 tar upp som viktiga faktorer för att kunna implementera viral marknadsföring.  

6.3.3 Möjliggöra spridning 
Baekdal (2006) samt Moore (2003) anser att en viktig faktor för att lyckas med viral 
marknadsföring är att möjliggöra en snabb och effektiv spridning. I annat fall kan spridningen 
bromsas då kunden kan känna att de blir för komplicerat att sprida vidare. Detta kan enligt 
Kirby och Marsden (2006) yttra sig i praktiska faktorer som att filformat inte går att använda 
på alla datorer.  För att lyckas möjliggöra en spridning av virala meddelandet bör företag 
enligt Berg vara medvetna om vad som intresserar målgruppen för att lyckas uppnå 
nyfikenhet hos denna. Detta menar Berg kan genomföras genom att matcha attribut hos 
målgruppen med attribut i kampanjen.   

Baekdal (2006) menar på att det är viktigt för företag att producera en kampanj som kan 
förvåna och därigenom skapa, likt Berg beskriver, en nyfikenhet bland konsumenter. En 
anledning till varför Berg anser att kunder delar med sig av en kampanj är för att de finner att 
den är underhållande. Berg är dock tydlig med att detta inte alltid är tillräckligt utan att det 
kan behövas motivationsfaktorer utöver detta. Ett exempel på en motivationsfaktor som Bacill 
använt sig av är att konsumenten kan vinna ett pris om denne deltar och sprider kampanjen 
vidare.  Detta kan relateras till vad Ho och Dempsey(2008) anser vara viktigt med att 
möjliggöra spridning då de förespråkar att konsumenten ska få känna sig delaktig i kampanjen 
för att bli mer emotionellt bunden till kampanjen.  

 Även Faulds och Mangold (2009) bör känna sig delaktiga i kampanjen för att motiveras till 
att den sprida vidare. De nämner, likt Berg, att tävlingar är ett bra sätt att attrahera 
konsumenter på vilket kan bidra till en effektiv spridning.  De som i detta avsnitt skiljer 
modellen från vad som framkommit i respondenternas svar är att den emotionella delen av att 
möjliggöra spriding har större fokus hos företagen än den praktiska utformningen.  

I avsnittet gällande motivationsfaktorer finns det stora likheter med vad som framkommit i 
detta avsnitt. Brink förklarar, likt Berg, vikten av att kampanjen ska vara underhållande och 
att något incitament bör finnas i kampanjen bör finnas. Även Daytona har använt tävlingar för 
att motivera deltagande och spridning bland målgruppen.  
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           7. Slutsatser  

 

I detta kapitel besvaras den problemformulering som ställdes i inledningen av uppsatsen. För 
att besvara problemformuleringen dras slutsatser från den analys som beskrivs i föregående 
kapitel. Kritik till uppsatsen, rekommendationer till företagen samt hur modellen bör tolkas är 
löpande varvat med de slutsatser som presenteras. Avslutningsvis klargör vi i vilken mån 
syftet har uppnåtts. Förslag till framtida forskning presenteras även i detta kapitel.  

 

Den problemformulering som ställdes i början av denna uppsats löd: 
Hur implementeras viral marknadsföring i företag för att utveckla dess varumärke? 

Den definition av viral marknadsföring som presenterades i den teoretiska referensramen har 
inte förändrats under arbetets gång då empirin inte har visat på några skiljaktigheter. När våra 
respondenter ombads definiera viral marknadsföring och när de diskuterade ämnet framkom 
inga olikheter i vad viral marknadsföring representerar. Modell 1 som presenterades i 
teorikapitlet och som är baserad på litteraturen kommer nedan modifieras då den empiriska 
undersökningen visat på vissa skillnader mellan teori och vad som praktiskt används i företag.  

Det har i vår studie framkommit att de olika företagen alla ser vikten av viral marknadsföring 
och att det kan fungera som ett marknadsföringsverktyg för att utveckla dess varumärke. 
Detta sker dock i företagen till olika grad och de har även olika tillvägagångssätt för hur de 
arbetar med sitt varumärke genom viral marknadsföring. Skillnaderna i denna undersökning 
kan bero på de olika företagens karaktärsdrag såsom vilken storlek de har, vilken målgrupp de 
riktar sig till samt vilken kunskap de har inom ämnet. 

Det återfinns en röd tråd genom denna uppsats, både genom teorin och empirin vilken är att 
målgruppen är en huvudfaktor i viral marknadsföring. Detta är relaterat till hur viral 
marknadsföring är uppbyggt och hur det används genom att målgruppen har en central roll i 
både i skapandet och spridningen av virala meddelanden. Viral marknadsföring kräver en god 
förståelse och en närmare relation till målgruppen jämfört med traditionell marknadsföring på 
grund av att företagen behöver information kring hur och varför konsumenterna är motiverade 
att sprida meddelandet. Det har visat sig i teorin och empirin för denna undersökning att 
många beslut rörande utvecklingen av varumärket genom viral marknadsföring grundar sig i 
vilken målgruppföretagen riktar sig till. Ett av nyckelorden i viral marknadsföring är 
interaktion då denna möjliggörs tydligare i denna typ av marknadsföring jämfört med 
traditionell. Denna möjlighet till interaktion gör att företagen också kan utveckla varumärket 
med hjälp av konsumenternas feedback och åsikter. Dock framkom det i vissa av 
respondenternas svar att de inte använder sig av feedback i den stora utsträckningen som 
litteraturen förespråkar.  

Som ovan nämnts är det konsumenterna som skapar spridningen vid denna typ av 
marknadsföring vilket gör att företag måste skapa förutsättningar för att detta ska vara 
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möjligt. Under detta avsnitt uppkom skillnader mellan teori och empiri i form av vilken 
utsträckning dessa förutsättningar skapades. Dessa skillnader yttrade sig i att respondenterna 
insåg vikten i att anpassa budskapet och meddelandet till konsumenterna på ett känslomässigt 
plan. De ansåg att kampanjen bör vara intressant, ha en wow-faktor samt innehålla något slags 
incitament som engagerar mottagaren att delta. Detta överrensstämmer med teorin, dock tar 
litteraturen även upp ytterligare faktorer vilka inte framkom hos respondenterna. Detta yttrade 
sig till exempel i att det ska vara praktiskt möjligt att lätt kunna vidarebefordra meddelandet 
och på så sätt kunna skapa förutsättningarna för att meddelandet ska kunna spridas snabbt 
mellan ett stort antal människor. Dessa skillnader mellan litteraturen och empirin kan dock 
bero på att frågorna som ställdes associerades med de mer känslomässiga faktorerna samt att 
respondenterna såg det mer självklart att meddelandet praktiskt skulle kunna skickas vidare. 

Angående budskap för virala kampanjer visade både litteraturen och empirin på vikten av att 
knyta samman detta med de värden som varumärket står för. Detta för att kommunicera ett 
konsekvent budskap och för att konsumenterna ska associera varumärket med rätt image. Om 
företag kopplar de värden de vill att varumärket ska stå för i sina virala kampanjer kan de 
genom detta utveckla sitt varumärke. Detta utvecklas genom att konsumenter exponeras för 
de värden som är kopplade till det specifika varumärket, vilket kan leda till företag får en 
möjlighet att befästa sina värden hos målgruppen. Det framkom i den empiriska 
undersökningen att vissa faktorer i modell 1 var starkare sammanlänkade än vad som 
uppfattats i teorin. Som tidigare nämnts har målgruppen varit en faktor av stor vikt vid 
utvecklandet av virala kampanjer. De budskap som företag vill förmedla är även de en viktig 
faktor. Detta framkom i intervjuerna då respondenterna ansåg att de budskap de vill förmedla 
var en avgörande faktor vid val av form och mediekanaler. Företag bör även ta omgivningen i 
beaktning vid skapandet av virala kampanjer för att kunna utforma ett budskap som förmedlar 
varumärket samt fångar konsumentens intresse. 

Gällande struktur för utvärdering och kontroll hade en stor del av respondenterna inte några 
klara interna riktlinjer för hur resultatmätning skulle gå till. De fanns ändå förståelse för att 
mätning är av betydelse för att kunna förbättra framtida kampanjer. Teorin visar på att om 
uppföljning och utvärdering sker kan företag genom detta få en bild av om målen som satts 
upp blivit uppfyllda. Utvärderingen bör utgå från flera olika kriterier då mätning endast bara 
baserat på ett kriterium kan komma att inte vara tillräckligt uttömmande. För företagen kan 
detta innebära att de som framkommit i utvärderingen av en kampanj kan bidra till att 
utveckla varumärket.  

De slutsatser som har kommit fram i detta kapitel har lett till en förändring av modell 1. Då 
det framkom att målgruppen var av stor vikt i både litteraturen och än mer i empirin har den 
även fått en mer betydande roll i modellen. Den är sammankopplad med alla de olika 
komponenterna i modellen då målgruppen har visats sig vara ett av de mer betydande 
beslutsunderlagen vid skapandet av virala kampanjer. Faktorer såsom att möjliggöra 
spridning, motivationsfaktorer och skapa arena för interaktion har visats sig ha samma syfte 
och dessa har därför sammanvävts i modellen. Budskap kopplat till målgrupp & varumärke 
och val av mediekanaler & form är även de integrerade under utformningen vilket påverkat 
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hur de nu är framställda i modellen. Varumärket och dess värden är den komponent som 
genomsyrar alla beslut kring implementering av viral marknadsföring och har på grund av 
detta fått en position i modellen som berör alla de olika komponenterna. En av de stora 
skillnaderna mellan modell 1 och modell 2 är den vikt som har lagts vid den interna 
organisationens strukturer för implementering av viral marknadsföring. I den modell 2 
återfinns inte de interna modellerna som en egen komponent utan har ansetts influera alla de 
olika delarna i processen. Det fanns en svårighet i att generalisera hur de interna strukturerna 
ser ut på grund av att det är starkt relaterat till det specifika företaget och i denna 
undersökning fanns stora skillnader mellan respondenterna rörande detta. Modellen ger inte 
en djupgående bild av hur de olika stegen i modellen ska implementeras utan är mer en 
presentation av viktiga faktorer och hur de är relaterade till varandra. Modellen bör ses mer 
som en riktlinje för implementering av virala kampanjer och inte exakta bestämmelser då 
företag alltid måste utgå från sin specifika situation och omgivning. 

Modell 2: Implementering Viral marknadsföring 
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Avslutningsvis ser vi till syftet som var att undersöka hur svenska företag går tillväga vid 
implementeringen av viral marknadsföring och hur detta är kopplat till företagets 
varumärkesutveckling. Vi anser att vi till viss del uppnått vårt syfte då vi fått en uppfattning 
om hur de företag som vi intervjuat går tillväga vid användandet av viral marknadsföring. När 
vi sedan också sammanställt detta med den litteratur vi samlat ihop till den teoretiska 
referensramen har vi i slutsatsen kunnat presentera en modell för hur implementering av viral 
marknadsföring kan ske. Dock är resultatet på grund av undersökningens omfattning samt 
vissa olikheter i respondenternas svar inte generaliserbart i den uträckning som syftet var för 
undersökningen. Vi anser däremot att modellen kan ligga som en bra grund för företag som 
vill använda sig av viral marknadsföring då den tar upp betydelsefulla komponenter som ingår 
i viral marknadsföring. 

7.1 Förslag till framtida forskning 
I detta avsnitt vill vi presentera de förslag för framtida forskning som uppkommit under 
arbetets gång. Vår studie var koncentrerad till att undersöka hur företag implementerar viral 
marknadsföring. Framtida studier skulle istället kunna vara inriktade på att se hur 
konsumenter ser på viral marknadsföring och hur det kan påverka deras 
varumärkesuppfattning.  

Vi anser även att det skulle vara intressant att göra en djupare analys av specifika virala 
kampanjer där det både ses till företagets sida samt hur det sedan uppfattas av konsumenterna. 
Detta skulle kunna genomföras i fokusgrupper där olika målgrupper är exponerade för olika 
kampanjer för att efter detta kunna beskriva hur konsumenter reagerar på och uppfattar 
varumärket bakom kampanjen. Det skulle kunna likna en fallstudie som går in mer på djupet 
vid framställandet av en kampanj från början till slut. 

Det skulle även kunna vara av intresse att undersöka skillnader mellan olika branscher samt 
storlekar på företag alternativt undersöka endast homogena företag som är av en viss karaktär. 
Det senare kan göra att det ur studien går att göra bättre jämförelser vilket kan leda till ett mer 
generaliserbart resultat för den specifika typen av företag som valts. 
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Bilaga 1 Presentation av företag & respondenter  

Lars Berg, VD & projektledare, Bacill  

Bacill är ett Karlstad-baserat produktionsbolag inriktat på radio, tv och webb. I sin roll som 
VD och projektledare har Lars Berg arbetat i en övergripande roll vid utformningen av de 
kampanjer som Bacill har producerat.  
 
Per Leander, Kommunikationschef, Radiotjänst 

Sedan i slutet av 80-talet har Radiotjänst haft som uppgift att sköta administrationen och 
faktureringen av tv-avgiften i Sverige. Per Leander tillträdde som kommunikationschef för tre 
år sedan och har haft en aktiv roll i utformandet av Radiotjänst marknadskommunikation.  

Charlotte Josefsson, VD & Bloggare, Glitzy 

Glitzy drivs sedan 2006 och är en webbshop med inriktning på främst kläder för tjejer men 
erbjuder även ett utbud av kläder för killar.  Charlotte Josefsson är grundare av sajten och 
driver även en blogg via webbshopens hemsida.  

Jesper Brink, Projektledare, Daytona 

Daytona grundades 2002 och är idag en digital kommunikationsbyrå verksam i Sverige. 
Jesper Brink har arbetat som projektledare för Daytona sedan 2007. De har tagit fram ett 
flertal kampanjer till deras klienter som fått en viral spridning, Nokia och Telenor är två av 
dessa företag.  



Bilaga 2 Intervjuguide  

Frågor till Reklambyråer 

Inledning 

Berätta om vad företaget du jobbar på främst är verksamma inom?  

Vad är din roll i företaget gällande arbetsuppgifter och ansvar? 

Viral marknadsföring 

Vad är er definition på viral marknadsföring? 

Ser ni några skillnader mellan viral marknadsföring och traditionell marknadsföring? (Vilka 
fördelar respektive nackdelar ser ni med viral marknadsföring gentemot traditionell 
marknadsföring?)  

Vad är er del i skapandet och distributionen av en kampanj? (Hur sätter ni upp målen för 
kampanjer? Hur delaktiga är företagen själva i utformandet av kampanjerna och målen för 
den) 

Vad är er uppfattning om era kunders kunskap om viral marknadsföring? 

Hur går ni tillväga när ni väljer distributionskanaler?  

Hur går ni tillväga när ni väljer vilken form meddelandet ska ta? 

Hur arbetar ni med att hitta rätt målgrupp? 

Vad bör kampanjen innehålla för att få folk intresserade samt en vilja att skicka den vidare? 

Hur mäter ni resultatet av en kampanj? 

Hur stor roll spelar ett företags produkt jämförelse med dess varumärke i en viral kampanj? 

Hur ser ni på relationen mellan viral marknadsföring och varumärkesuppbyggande? 

Vilka strategier har ni generellt för att lyckas göra en kampanj viral? Finns det vissa attribut 
som är genomgående för en lyckad kampanj?  
 
Vad är era tankar om viral marknadsförings framtid? Vilka framtida trender ser ni? 



Frågor till företag som har använt sig av viral marknadsföring 

Inledning 

Berätta om vad företaget du jobbar på främst är verksamma inom?  

Vad är din roll i företaget gällande arbetsuppgifter och ansvar? 

Tar ni hjälp av en extern marknadsföringsbyrå? Om ja, hur delaktiga är ni i deras arbete? 

Viral marknadsföring 

Vad är er relation till viral marknadsföring? 

Vad fick upp ert intresse för viral marknadsföring? 

Ser ni några skillnader mellan viral marknadsföring och traditionell marknadsföring? (Vilka 
fördelar respektive nackdelar ser ni med viral marknadsföring gentemot traditionell 
marknadsföring?)  

Vilka svårigheter såg ni med att implementera er kampanj? Internt? Externt? 

Hur väljer ni de distributionskanaler ni använder? (Vilka Internet sajter/ marknadskanaler 
användes vid distributionen och varför valdes dessa?) 

Vilka strategier hade ni för att lyckas göra er kampanj viral? 

Vilka mål hade ni med er kampanj och hur delaktiga var ert företag i att sätta dessa? 

Hur mätte ni resultatet av er kampanj? 

Vilka anser ni vara era målgrupper? 

Hur arbetade ni med att hitta rätt målgrupp för er virala kampanj?  

Hur ser interaktionen ut med er målgrupp? 

Hur används den eventuella feedbacken som ges från era kunder? 

Varumärke 

Vad anser ni att ert varumärke står för? 

Hur utformar ni ert budskap för era kampanjer? 

Hur kommunicerar ni ut ert varumärke genom marknadsföring? 

Har ni undersökt bland er målgrupp hur de uppfattar ert varumärke? 

Ser ni någon skillnad mellan hur det kommuniceras i traditionella respektive viral 
marknadsföring? 

Hur arbetar ni med ert varumärkes uppbyggande? 

Hur kopplar ni budskapet i er marknadsföring till ert varumärke?  
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