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SAMMANFATTNING 
 
Titel:   Därför Onlinevideo: En engagerande historia  
 
Författare:   Lundmarck, Evelina & Rydqvist, Anna 
 
Handledare:  Solberg Søilen, Klaus 
 
Examinator:  Aagerup, Ulf 
 
Nivå:   Kandidatuppsats, Marknadsföring (15 hp), VT 2012 
 
Nyckelord:  Onlinevideo, Onlinevideomarknadsföring, Viral kommunikation  
 
Problemformulering:  Av vilka anledningar bör företag använda sig av onlinevideo i sin 

kommunikation med konsumenter?  
 
Syfte:  Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för fenomenet onlinevideo-

marknadsföring samt utreda varför företag bör använda sig av det. 
Uppsatsen avser även att generera ett resultat ämnat att hjälpa och 
vägleda ett brett spektrum av intressenter i arbetet mot modernare 
digital marknadsföring.     

 
Teoretisk referensram:  En kort beskrivning av onlinevideo i det stora hela inleder 

teorikapitlet. Vidare redogörs ett antal teorier som leder fram till 
antaganden gällande varför onlinevideo bör vara en del i ett 
företags marknadsföring på internet. 

 
Metod:  Uppsatsens undersökningsmetod är kvalitativ, där teori beskrivs 

fyra enheter undersöks på djupet. Uppsatsens syfte är att besvara 
en fråga av varför karaktär. Ansatsen är deduktiv vilket innebär att 
kunskap inom ämnet införskaffats innan primärdata inhämtats då 
uppsatsen består av både primär- och sekundärdata. För att skapa 
ett rikare resultat har både fyra inomfallsanalyser och en 
mellanfallsanalys genomförts.    

 
Empirisk referensram:  Under det empiriska kapitlet återfinns fyra sammanställda 

personliga intervjuer. Dessa genomfördes med noga utvalda 
företag som ansågs kunna bidra med värdefull information rörande 
onlinevideons roll i praktiken.    

 
Slutsatser:  Uppsatsens resultat presenteras och sammanfattas med hjälp av 

åtta anledningar vilka förklarar varför företag bör använda sig av 
onlinevideo i sin digitala kommunikation med konsumenter.  

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
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Question:  For what reasons, should companies use online video in their 

communication with consumers? 
 
Purpose:  The purpose of this thesis is to create an understanding for the 

phenomenon online video marketing and examine why 
companies should use it.  Another purpose of this essay is to 
provide findings that can help companies in different areas to 
become a part of today’s digital marketing strategies. 

     
Theoretical framework:  A brief description of the online video is introducing the 

theoretical chapter. Then some theories why online video needs to 
be a part of a company’s communication online are explained. 

 
Method: The method of this thesis is qualitative, where theories are 

explained and four units are deeply examined. The purpose of this 
thesis is to answer a question of “why-character”. The 
approach is deductive, which means that knowledge concerning 
the subject was collected before the primary data. The essay is in 
fact composed of both primary and secondary data. To create a 
richer result, four internal analyses and one that covered all the 
four companies’ answers, were made.     

 
Empirical framework:  In the empirical chapter four summarized personal interviews can 

be found. These were conducted with carefully selected 
companies that were able to provide valuable information 
regarding online video's role in today’s online marketing 
strategies. 

   
Conclusion:  The result of this thesis is summarized by eight assumptions that 

describe the reason why companies should use online video in 
their communication with consumers.      
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1. INLEDNING 
 

Med mål att tydliggöra ämnesvalet kommer det inledande kapitlet introducera dess bakgrund 
i en problembakgrund och vidare diskutera det i en problemdiskussion. Utifrån dessa kommer 

problemformulering samt syfte formuleras. I kapitlet kommer även valda avgränsningar 
presenteras samt centrala begrepp förklaras. 

 

 
-”Simply the best of 2011” (Nudd, 2011, s. 16) Du har troligen sett den, videon vilken visar 
ett barn iklädd Darth Vader-dräkt som försöker använda sin magiska kraft på hemmets hund, 
tvättmaskin och en jordnötssmörsmörgås. Försöken misslyckas tills det att familjens bil, en 
Passat, utsätts för kraften och startar. Filmen heter ”The Force” och är Volkswagens virala 
framgångshistoria som år 2011 utsågs till årets bästa virala videokampanj av tidningen 
Advertising Age (Top ten viral campaigns, 2011). Vid utmärkelsen hade videon visats över 
62,7 miljoner gånger och fanns placerad på fler än 600 olika platser på internet. Filmen var 
avsedd att visas under Super Bowl [6], vilket är ett amerikanskt sportarrangemang som är 
den mest sedda TV-sändningen i USA och därför ett mycket populärt 
marknadsföringsforum[1].  Den släpptes dock en vecka tidigare på YouTube och fick över en 
natt 1,5 miljoner visningar [6]. Om valet att släppa videon en vecka innan idrottstävlingen 
bidrog till succén är oklar men att videon blev och är en succé är däremot uppenbart. 
 
1.1 Problembakgrund  
 

Att använda reklam kan liknas vid ett försök att successivt förändra samhället då det handlar 
om att påverka människor genom att få dem känna, tänka och agera på ett visst sätt. Damian 
och Calvin (2009) menar att reklams funktion är att berusa och liknar dess förmågor vid en 
alkoholhaltig cocktail eftersom de båda skapar image, en spinn, en historia och uppmanar 
människor till att agera.  
 
1.1.1 Mediekanaler 
 

Utformning av reklam och val av forum har genom åren växlat mellan olika medier. För 
traditionella medier som TV och radio tog det mer än ett halvt sekel att bli självklara medieval 
i marknadsföringens strategier. För datorn tog det två decennier, medan det för 
mobiltelefonen inte ens tog fem år (Mars, 2010). När det gäller val av strategier och media 
2012 är Web 2.0 en självklar och nödvändig kanal. Web 2.0 inkluderar bloggar, socialt 
nätverkande, virtuella världar, videodelning med mera (Harden & Heyman, 2009). Urvalet av 
sociala medier som företag kan använda sig av i sina webkampanjer är stort (Barefoot & 
Szabo, 2009). De två största sociala nätverken på internet är Facebook med över 901 miljoner 
medlemmar [2] och YouTube med hundra miljoner användare världen över [3] (Berthon, 
Leyland and DesAutels, 2011).  
 
1.1.2 Mediekonsumtion 
 

Idag tenderar människor att spendera mindre tid framför de traditionella medierna TV och 
radio och mer tid framför datorn eller i sällskap av sin mobiltelefon (DeBray & Kamal, 2011). 
Under år 2010 såldes över tre miljarder smartphones i världen (Pettey & Goasduff, 2011) och 
i genomsnitt ägnade dess innehavare en och en halv timma per dag åt internetsurfande på 
telefonen (Mars, 2010). Möjligheten att kunna vara online och mobil närhelst behagas har 
bidragit till att konsumenters användande av internet och Web 2.0 har blivit en självklarhet i 
deras vardag. Internet och dess källor blir därför det naturliga förstahandsvalet för 
konsumenter när det gäller allt från att söka information om väder och nyheter till att finna sin 
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framtida kärlekspartner (Ho & Dempsey, 2008). Denna förändring i konsumenters beteende 
har bidragit till att allt fler företag väljer att spendera mindre pengar på traditionella medier 
som TV och radio och allt mer på de digitala, det vill säga de kanaler som finns via internet 
(Harden & Heyman, 2009). År 2011 spenderade amerikanska marknadsförare cirka 32 
miljarder dollar på online marknadsföring och som utvecklingen ser ut tenderar allt större del 
av företags budget avsättas till onlinemarknadsföring (Hallerman, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
Marknadsföringens struktur har förändras på grund av konsumenternas livsmönster och 
fortsätter förändras tack vare digitaliseringen och det enda marknadsförare kan göra är att 
anpassa sig. De måste inse att konsumenter numera besitter makt och handlingskraft vilket 
gör att de inte längre är passiva mottagare av vad än marknadsföring matar dem med (The 
changing face of marketing, 2010). Att konsumenter nu för tiden finns online och mobilt 
innebär att de upptäcker det budskap de själva väljer att upptäcka, den tidpunkt de önskar det 
och i den form de efterfrågar det. De vill helt enkelt ha det dem vill ha och de vill ha det nu. 
Detta gör att Web 2.0, som tidigare kallats ”The New Media” nu istället kan gå under namnet 
”The Now Media” (Mathieson 2010). Konsumenterna har nämligen tagit kontroll över sina 
informationskällor och marknadsförare har därför svårt att planera en viral succé då mycket 
beror på slumpen (Creamer, 2007). Det är därför av stor vikt för företag att attrahera 
konsumenten tillräckligt för att de skall välja att vilja undersöka vad företag har att förmedla. 
Ett sätt att göra detta möjligt genom den digitala världen göra detta möjligt är att använda sig 
av video som marknadsföringskoncept, för enligt McLaughlin (2007, s. 7) har ” video never 
been sexier”. 
 
1.2 Problemdiskussion  
 

Mängden videor som är tillgängliga online ökar dagligen till antalet och spridningen av dem i 
den digitala världen med det (Mei, Guo, Hua & Liu, 2010).  Av de 8,88 miljarder dollar som 
år 2010 spenderades på onlinemarknadsföring lades 16 % av summan på just video. Enligt 
prognoserna är onlinevideomarknadsföring fortfarande i början på sin expansionsfas och 
andelen av budget som spenderas på det beräknas stiga till 35,9 % år 2014 (Helleman, 2011). 
Att siffrorna för onlinevideomarknadsföring stiger är inte konstigt med tanke på att 
exempelvis YouTube, världens största videodelningssida, i Maj 2010 dagligen hade över 2 
miljarder visningar [4]. Med över 2 miljarder visningar dagligen betyder det att 
konsumenterna hittat dit och anser att video är ett attraktivt fenomen som intresserar dem. 

 
          Figur 2. Ovan diagram visar utvecklingen samt jämför hur mycket företag förutsägs spendera  
                        på marknadsföring via internet jämfört med via TV och i tidningar[7]. 
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Intresserade konsumenter finns alltså och är redo att lyssna på vad företags videor har att 
förmedla, så länge det är intressant, tilltalar och underhåller (Lockwood, 2011). Därför måste 
företag också vara där och då räcker det inte med att följa konsumenterna dit, de måste gå dit 
med dem (Peterson, Koch, Gröne & Vo, 2010).  
 
Marknadsförare som arbetat med video i marknadsföringskampanjer anser att fenomenet är 
fascinerande i dess förmåga att berätta en historia och känslomässigt engagera publiken. 
Oberoende vilken bransch organisationer är verksamma inom vill de med video skapa någon 
form av engagemang och åtagande från konsumentens sida. Det som skiljer organisationerna 
åt är dock hur de använder sig av sociala medier, teknik och hur de formulerar innehåll 
(Hallerman, 2011). Att stor del av publiken numera befinner sig på internet och att video är ett 
rikt kommunikationsverktyg står klart, men av vilka anledningar kombinationen av dessa, 
onlinevideo, bör bli en del av marknadsförarnas strategier är ännu inte kartlagt och fastställt.  
 
1.3 Problemformulering 
 

Av vilka anledningar bör företag använda sig av onlinevideo i sin kommunikation med 
konsumenter?  
 
1.4 Syfte  
 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för fenomenet onlinevideomarknadsföring samt 
utreda varför företag bör använda sig av det. Genom att samla in data från fyra företag 
verksamma inom olika branscher avser uppsatsen att generera ett resultat ämnat att hjälpa och 
vägleda ett brett spektrum av intressenter i arbetet mot modernare digital marknadsföring.    
 
1.5 Avgränsning  
 

Denna uppsats tar enbart hänsyn till kommunikation som sker mellan företag och konsument. 
Detta då det är av störst intresse eftersom privatpersonen är den primära mottagaren av 
företags budskap på internet. Dessutom är uppsatsens syfte att ge företag en bättre förståelse 
för varför deras kommunikation till konsumenter bör innehålla onlinevideo.     
   
1.6  Centrala begrepp  
 

Onlinevideo/Onlinevideomarknadsföring: Onlinevideo definieras enligt Garfield och Scott 
(2010) som ett verktyg som används online samt innehåller både text, ljud, foto och rörlig 
bild. Författarna menar att onlinevideo kan användas för att framgångsrikt kunna berätta en 
historia på internet. Detta kan då marknadsförare dra nytta av genom att inkludera det i sin 
marknadsföring, onlinevideomarknadsföring.    
 
Online: Att vara online innebär att en person är uppkopplad till ett nätverk via en dator eller 
annan teknisk enhet (NE, 2012).  
 
Mobil: Kennedy (2010) menar att begreppet mobil syftar på att ständigt vara uppkopplad och 
ha tillgång till internet, när som helst, var som helst. Han menar att denna mobilitet skapar 
omedelbar kontroll över det informationsflöde som människor idag efterfrågar.  
 
Viral kommunikation: Viral kommunikation innebär att innehåll på internet sprids vidare 
mellan personer (Palka, Pousttchi & Wiedemann, 2009).     
 



 
 

 
 

4 

Streaming: Golab och Ozsu (2010) förklarar streaming som ett höghastighetsflöde av trafik 
som strömmar på internet. I detta fall är onlinevideons innehåll detta flöde som strömmar/ 
streamas.      
 
Generation Y: Denna generation utgörs av människor mellan åldrarna 18-34 år och är de 
som spenderar mest tid av sina liv på internet (Berthon et al., 2011; Morton, 2002).     
 
Word-of-web: Detta begrepp definieras som interpersonell kommunikation, 
informationsutbyte mellan två eller flera personer, online (Ho & Dempsey, 2008).   

1.7 Uppsatsens Disposition  
 

Dispositionsmodellen nedan visar en överskådlig bild av uppsatsens olika delar.   
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
 

I följande kapitel kommer en kort bakgrund av videon och dess historia ges innan teorier 
rörande onlinevideomarknadsföring presenteras. Dessa teorier är inhämtade från sekundärdata 
och mynnar ut i fem olika antaganden, vilka har som mål att ge stöd i sökandet efter svaret på 

problemformuleringen. 
 

 
2.1 Videon nu och då 
 

Allt hade sin början under tidigt 1990-tal då en 85 minuter lång film, Wax, or the Discovery of 
Television Among the Bees, blev den första filmen i vår historia att publicerats på internet. 
Under dessa tidiga år var det främst akademiker inom tekniska områden och kommunikation 
som använde sig av internet och dessa blev av denna anledning filmens publik. Nu många år 
senare finns filmen tillgänglig för miljontals människor att titta på tack vare utvecklingen av 
tekniken och skapandet av forum som till exempel YouTube (Stroud, 2007).  
 
Idag används videon i många olika syften, allt ifrån att utbilda människor till ren 
underhållning och marknadsföringskampanjer (Serapio & Fogg, 2009). Företag av olika slag 
och storlekar väljer att använda sig av video för att nå konsumenter med avsikt att utbilda och 
influera miljontals människor över hela världen. I takt med att den tekniska utvecklingen går 
framåt och allt fler människor får tillgång till internet och höghastighetsuppkopplingar ökar 
spridningen av video på nätet. Detta har bidragit till att video har kommit att bli den 
dominerande källan när det kommer till marknadsföring på internet (Hua, Li, & Mei, 2009).  
 
2.1.2 Videons karaktäristiska  
 

Videon är ett rikt och levande medium med många karaktäristiska fördelar en marknadsförare 
kan dra nytta av. I jämförelse med enbart text bidrar videon till mer liv och anses i dagsläget 
som det medium som har störst genomslagskraft hos konsumenter på internet (Hua & Mei, 
2010). Fördelen med video är att den gör budskapet mer attraktivt än bara ren text. Genom 
video kan mer information tillhandahållas på ett kreativt och effektivt sätt och en stor mängd 
information kan förstås snabbare. Idag förekommer video nästan lika ofta som skriven text på 
internet och har blivit en betydande marknadsföringsmetod. Något som talar för videon som 
marknadsföringsalternativ är dess förmåga att kunna berätta en historia som gör att 
marknadsförare allt oftare väljer att använda sig av video (Hallerman, 2011).  
 
Faktorer som behöver tas i beaktning vid övervägande att använda onlinevideo i sin 
marknadsföring är ett flertal enligt Marlo (2012). Han menar att det vid utformandet av en 
video är viktigt att se till dess längd, professionalitet och användarvänlig. Även vilket 
budskap den ska sända ut samt till vilken målgrupp den ska riktas är betydelsefullt att ta i 
beaktning. Ytterligare en variabel, vilken är den viktigaste att ta hänsyn till är videons 
kvalitet. En videos framgång beror alltså främst på kvalitet men även på dess publik och 
budskap. 
 
2.2 Onlinevideo och Publiken   
 

I den miljö konsumenter idag befinner sig kan marknadsförare inte göra annat än att ta ett 
steg tillbaka och överlåta dirigentpinnen till dem. Marknadsförarna måste följa sina kunders 
mönster då de inte längre accepterar vilken reklam de än utsätts för på grund av 
den stora valmöjligheten de har (Creamer, 2007). Detta gäller inte riktigt på samma sätt för 
alla de olika generationer som dagligen utsätts för reklambudskap i olika former. Den 
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generation som främst riktar sig utåt och tar in signaler från sociala miljöer online är 
Generation Y. De gör det för att anpassa sin personlighet och sina behov därefter (Berthon et 
al., 2011). De tar även åt sig trender snabbare än någon annan och de har även mer pengar att 
spendera, vilket gör att de som varumärke är viktiga att tilltala (Morton, 
2002). Featherstone (2007) beskriver Generation Y genom att uttrycka sig som 
följer: ”They’re demanding brand-conscious … and they never knew an Internet free world” 
(s. 34).    
  
2.2.1 Generation Y  
 

För att förstå varför videon är en starkt växande marknadsföringskanal måste en förståelse för 
dess målgrupp, som i detta fall framförallt är Generation Y finnas. De, vars naturliga nätverk 
är online, föddes mellan 1977 och 1994 och utgör stor del av dagens konsumenter (Morton, 
2002). Det som främst influerar deras person är inte deras föräldrar eller staten utan deras 
referensgrupp. Detta gör att image är viktigt för generationen och de ser sig själv genom 
andras ögon, vilket gör att de väljer både märken och media efter den image de vill att andras 
ögon skall se. Deras liv är byggt på användandet av internet och via sociala nätverk integrerar 
de sitt online och offline liv med varandra. Detta gör att deras hela existens blir digital och det 
är med hjälp av digitala verktyg som exempelvis video de kan skapa och sprida sin image och 
få andras ögon se den digitala personlighet de vill visa (Berthon et al., 2011).    
  
Generation Ys hunger efter att uttrycka sig och vara rätt gör att deras varumärkeskänslighet är 
hög vilket gör att det inte räcker med att placera en produkt i hyllan för att tilltala dem 
(Morten, 2002). Generationen är även mer negativt inställd till reklam än de tidigare och har 
lärt sig stänga ute budskap som ej intresserar dem när de tränger sig på. Inte nog med att 
konsumenten från Generation Y är ointresserad och kräsen är dess uppmärksamhet dessutom 
splittrad mellan ett flertal kanaler (Davies, 2011). Dessa kombinationer av egenskaper gör 
dem svåra att nå. För att reklam överlag skall fungera krävs det att den engagerar och gör 
tittaren delaktig i det budskap som sänds ut (Hallerman, 2011). Företag kan med andra 
ord välja att antingen hoppas på att deras online annonser eventuellt kommer uppmärksammas 
av kunden, eller välja att anpassa sitt innehåll efter det kunden intresseras av (Martin, 
2011). Davies (2011) menar att företag inte längre effektivt kan använda sig av en exempelvis 
30 sekunder lång YouTube annons. Morton (2002) håller med då hon tvivlar på att du kan 
minnas senaste gången du kände dig berörd av en annons på Facebook, blev så upprymd över 
en annons på Twitter att du var tvungen att dela den eller såg en banner på en hemsida som 
väckte känslor från din barndom. Kunden, Generation Y, är inte ute efter märkt innehåll utan 
de vill höra en historia innehållande konflikter, karaktärer, spänning och upplösning. En 
historia de inte känner sig tvingade att se utan som de själva väljer att se och som kanske till 
och med är så bra att de väljer att dela den för att förstärka sin image. Bra reklam är den som 
engagerar (Hallerman, 2011) och väcker känslor, för känslor är i sin tur det som sedan skapar 
reaktioner som exempelvis ett köp (Martin, 2011). Morton (2002) säger,”... you have to get 
the merchandise in front of them without being in their face” (s. 47). 
 
2.2.2 Lifestyle marknadsföring  
 

För att en produkt eller service ska bli något mer och en del av konsumentens skapande av 
personlighet måste varumärket bli en del av deras hopp och drömmar. Eftersom de flesta i 
Generation Y aldrig skulle välja att frivilligt titta på marknadsföringsinnehåll måste innehållet 
vara något annat (Martin, 2011). På frågan vad något annat är blir svaret -
 Lifestyle marknadsföring (Morton, 2002). Tanken med denna typ av reklam är att sätta 
historien i första rummet och varumärket i andra, så väl som tredje. Copywritern måste byta 
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sin titel till historieberättare och konsumenten kommer inte längre gömma sig från det märkta 
innehållet utan söka, hitta och ta till sig av en historia (Martin, 2011). På det sättet får märket 
en del i konsumentens livsstil, hopp och drömmar utan att vara påträngande och oönskad 
reklam (Davies, 2011).   
  
En historia kan berättas på många olika vis; med röst, med kroppsspråk, med bilder eller 
utan. Att använda alla de olika och sammanlänka dem till en enhet skapar något som 
tillsammans blir större än vad de olika fenomenen är separat. Detta något är video, det 
medium som är det starkaste medlet att använda när du skall kommunicera något till andra 
omkring dig (Thompson, 2011).   
  
Exempel på ett företag som lämnat märkt innehåll och istället gått över till Lifestyle 
marknadsföring med video som främsta kommunikationsmedel är Toyota. För deras 
ungdomliga bilmärke Scion satsar de på att fånga Generation Y genom att möta dem där de är 
och som de tar budskap till sig, online och utan att expandera stora annonser. De använder 
musik, artister och ungdom i sina klipp för att skapa en image som kunden sedan får på köpet 
när de inhandlar sin Scion bil (Kane, personlig kommunikation, 18 maj, 2012). Ett annat 
varumärke som nått framgång genom video innehåll är Unilever som ville förändra 
konsumenternas sätt att använda deras Heinz tomatketchup. Genom att släppa videor där en 
känd kock använde ketchup som ingrediens i olika maträtter lockade dem en ny publik. 
Eftersom de integrerade videorna med sociala medier fångade de Genration Y i dess online 
verklighet och fick över 150  000 nya unika besökare till sin hemsida. Varumärkes ansvarige 
menar att det blev lyckat på grund av att video användes, då fenomenet får innehållet mer 
inspirerande än det skulle kunna var i något annat format (Davies, 2011).  
  
Enligt Davies (2011) är video nyckeln till att sprida budskap då de har alla de egenskaper som 
krävs för att fånga Generation Ys uppmärksamhet. Video väcker nämligen känslor hos 
tittaren, skapar engagemang hos dem samt bidrar till att en relation börjar byggas mellan dem 
och varumärket. Det är just den relationen som sedan ligger till grund för att kunden väljer att 
köpa en viss märkesprodukt eller möjligtvis sprida budskapet i sina sociala miljöer online.    
Baserat på dessa teorier kan följande hypotes formuleras:  
 

- A1. Generationens konsumenter nås och berörs bäst med onlinevideo 
 
2.3 Onlinevideo och Viral kommunikation   
 

För att fånga kundens uppmärksamhet finns det inom den klassiska marknadsföringsläran två 
olika kommunikationsstrategier, Push eller Pull. Push innebär att företag för produkten direkt 
till konsumenten genom att ändvända diverse olika kanaler, så mycket de kan för att nå 
många. Pull däremot är motsatsen, att istället locka kunden att vända sig till företaget efter 
produkten. Med denna strategi skapas material som passar de som intresserar sig för 
varumärket och det som erbjuds (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2008). Dessa två 
strategier räcker inte längre för att nå konsumenten utan nu finns även ytterligare en, 
den Virala. Denna innebär att konsumenterna är de som utbyter information med varandra, 
utanför företagets kontroll (Palka, Pousttchi & Wiedemann, 2009). Fenomen är känt sedan 
länge under namnet Word-of-Mounth (WoM) vilket innebär att budskap överförs oralt mellan 
kunder. Att informationsbytet sker mellan opartiska konsumenter gör att informationen har 
stor inverkan på mottagarens attityd gentemot varumärket (Evans, Jamal & Foxall, 2009) och 
sägs vara det som har störst påverkan när det kommer till köp (Norman & Rosell, 2012).  
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2.3.1 Word-of-web 
 

I och med internets storhet och dess karaktär har en miljö där mediafiler lätt kan skickas 
vidare till andra användare öppnat sig (Ho & Dempsey, 2008). Norman och Rusell (2006) har 
identifierat två olika huvudtyper av online kommunikation, Massmedia och interpersonal. I 
den interpersonella kommunikationen förs budskapet från person till person utan att 
mottagaren känner sig som en i mängden av en stor publik. Detta har bidragit till att 
uttrycket word-of-mouth blivit utbytt till word-of-web (Ho & Dempsey, 2008). 
 
Word-of-web gör att budskap enkelt kan spridas vidare från en användare till inte en, inte två 
utan flertalet andra. Att den sker via kommunikation online och inte via kommunikation 
ansikte mot ansikte skall enligt Norman och Russell (2006) inte påverka huruvida innehållet 
är pålitligt eller inte. De menar att budskap som sprids via word-of-web har precis lika stor 
inverkan på omgivningen som det som sprids word-of-mouth. Detta gör att teorier angående 
word-of-mouth kan användas även för att förklara word-of-web.  
 
Något som stärker faktum att korta videor ökar i popularitet är att YouTube och Facebook 
tillhör de snabbaste växande webbsidorna. Från att det varit ett forum där främst 
privatpersoner spridit sina privata videor har företag som exempelvis BMW, Virgin och Dove 
börjat förstå innebörden av att finnas representerade på dessa sajter. Efter att skapat kort, 
välarbetat innehåll har deras videor fått spridning mellan konsumenterna online (Huang, Chen 
& Wang, 2012).  
 
Genom en inblick i varför konsumenter väljer att skicka vidare budskap online kan en 
förståelse för varför video väljs som kanal och dess innehåll väljs för att skapa en intimare 
word-of-web miljö (Ho & Dempsey, 2008).  
 
2.3.2 Videospridning 
 

När en person beslutar sig för att sprida en video värderar denna två faktorer, uppfattad 
kvalité och förväntad nytta. För att budskapet skall spridas av sändaren krävs det att innehållet 
väcker känslor (uppfattad kvalité) som får avsändaren att se hur denne får nytta av att skicka 
vidare innehållet (förväntad nytta). Det är viktigt att videon väcker starka känslor som humor, 
rädsla, sorg eller inspirerar för att kvalitén skall uppfattas som god. För att skicka vidare 
innehållet skall även avsändaren kunna identifiera att mottagaren kommer ge någon form av 
positiv feedback. Den förväntade nyttan avsändaren vill få ut av feedbacken består framför 
allt av att spridaren vill ha kontroll, önskar tillhöra en viss grupp människor eller vill visa 
omtanke av andra (Huang et al., 2012).  
 
Genom undersökningar har huvudsakligen fyra anledningar till varför konsumenter väljer att 
skicka vidare online identifierats. De är som följer: 
 
1. Viljan att tillhöra en grupp 
Varje individ har till någon grad ett behov av att ha ett socialt liv, vilket idag kan utgöras av 
umgänge såväl fysiskt som på internet. Var vännerna än befinner sig kräver ett socialt liv 
alltid någon form av kommunikation (Ho & Dempsey, 2008). Att människor strävar efter att 
tillhöra en grupp bidrar att de kommunicerar. Ett sätt att kommunicera är genom att sända 
vidare budskap online (Huang et al., 2012).   
 
 
 



 
 

 
 

9 

2. Innehållets betydelse för imagen 
Desto mer en produkt betyder för en individ desto starkare engagemang känner denna inför 
den (Norman & Russell, 2006). Samma gäller för budskapets innehåll online, desto mer de 
individualiserar en konsuments personlighet (Ho & Demsey, 2008) och bidrar till att förstärka 
dess image, ju större är chansen att personen väljer att skicka vidare källan (Norman & 
Russell, 2006). 
 
3. Viljan att hjälpa andra 
Många människor har en drivkraft att bidra till att ömhet finns i ett förhållande, såväl kärleks- 
som vänskapsförhållande (Ho & Dempsey, 2008).  För att förbättra sin position i ett 
förhållande eller känslan om sin egen person kan en individ välja att skicka vidare budskap 
med mål att detta skall bidra till hjälp för mottagaren (Huang et al., 2012).       
 
4. Strävan efter kontroll 
En person kan även välja att sända vidare information på helt själviska grunder och sprida 
information för att skapa kontroll. Spridningen sker då antingen för att influera andra genom 
exempelvis en roll som opinionsledare (Ho & Dempsey, 2008) eller för att växa som person 
(Huang et al., 2012).          
      
2.3.3 Ett lyckat exempel 
 

Ett företag som lyckats få konsumenter att sprida deras budskap, sammanfattat med en video, 
word-of-web är Dove. Med sin kampanj ”Evolution” ville de lyfta fram hur förvrängd vår syn 
på skönhet är genom att visa hur en flicka förvandlas till en glamourös kvinna genom hjälp av 
professionella sminköser, hårfrisörer och Photoshop specialister. Dove ville förstöra den 
stereotypa bilden av en vacker kvinna genom att visa att en bild i media är mer än ett knäpp 
med en kamera. Den 75 sekunder långa videon publicerades på YouTube samt genom an mail 
kampanj för att nå målgruppen bestående av unga flickar, kvinnor samt mödrar via word-of-
mouth och word-of-web. Ett av de mål som sattes upp när videon först spreds via mail i 
Canada var att videon skulle nå 1 miljon flickor världen över. Det målet var nått redan efter 2 
månader och videon hade då startat sitt virala liv världen över. Veckan efter att klippet 
publicerats internationellt via YouTube ökade trafiken till Doves hemsida med 8,000 % 
(Shillewaert & De Ruyck, 2007). Idag har klippet 14 812 555  visningar och siffran ökar 
fortfarande efter videons femåriga virala liv[5]. 
Utifrån beskrivna teorier och exemplet ovan kan följande hypotes formuleras: 
 

- A2. Onlinevideo är ett medium vars innehåll konsumenter gärna sprider vidare 
 
2.4 Onlinevideo och Relationsuppbyggnad  
 

Internet är ett kommunikationsmedium som gör det möjligt för företag att skapa medvetenhet, 
tillhandahålla information samt influera attityder hos konsumenter (Aziz, Kadir & Yasin, 
2008). Att marknadsföra sig via webben kan vara till nytta när det gäller att öka kännedomen 
om en organisation eller vilka produkter och tjänster de har att erbjuda. Undersökningar har 
visat att möjligheten till ökad kännedom via internet är betydligt större än via traditionell 
media (ibid.). 
 
Onlinevideo är enligt Harden och Heyman (2009) ett av det bästa verktyget att använda sig av 
för att skapa engagemang hos konsumenter. Detta relativt nya medium tillåter videomakaren 
att kommunicera med sin publik på många olika plan genom bildspråk, talet, musik och 
visuell text. Genom att olika kommunikationssätt används stimuleras hjärnan och underlättar 
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människans inlärningsförmåga vilket i slutändan bidrar till varumärkes- och 
relationsuppbyggnad.  
 
2.4.1 Nå målgruppen  
 

Dagens publik på internet blir fort uttråkade när det kommer till besök av enklare hemsidor 
som enbart använder sig av textbaserad information. Williams (2012) menar att företag med 
hjälp av video kan behålla en publiks intresse längre, vilket gör att konsumenter ägnar mer tid 
åt en hemsida. För att folk överhuvudtaget ska välja att besöka en hemsida eller 
uppmärksamma ett enskilt klipp måste marknadsförare hitta sin publik anser Hallerman 
(2011). Författaren skriver vidare att analyser av var konsumenter väljer att se på video samt 
vilka webbsidor de väljer att gå vidare till efteråt måste göras. Targeting av sin publik är även 
viktigt för att veta i vilket forum videon ska publiceras. De mest betydande faktorerna när det 
kommer till att hitta sin videopublik är enligt undersökningar att se till demografi, innehållet i 
videon samt temat på sajten där videon publiceras. Om rätt publik hittas och är mottagliga för 
budkapet kan en relation byggas. Det kan dock vara svårt att både nå den rätta publiken och 
samtidigt få en stor räckvidd eftersom man måste anpassa sig efter vilka som är mottagliga för 
budskapet. Räckvidden behövs för att många människor ska bli medvetna om vad företag och 
förmågan att nå rätt publik kan då bli lidande menar Hallerman (2011).      
 
2.4.2 Upplevelse krävs 
 

Matheison (2010) menar att det krävs en experience/upplevelse för att bygga varumärke i den 
digitala världen. För att ta reda på vad konsumenterna tycker är en upplevelse måste 
marknadsföraren veta vilka målgruppen är, vad de gillar samt hur de använder sig av och vill 
använda digital media. Om marknadsföraren inte vet om detta är det svårt att ta fram en bra 
kampanj. Som tidigare nämnts skapade Dove en framgångsrik kampanj, ”Evolution”, vilken 
blev framgångsrik just för att Doves marknadsförare kände sina konsumenter och visste hur 
de använde sig av digital media, var de befann sig samt vad som engagerade kvinnor. Att veta 
vad som engagerar och berör den tänkta målgruppen bör vara kärnan i budskapet (Matheison, 
2010) och desto bättre ett företag kan kommunicera sina emotionella fördelar desto starkare 
blir konsumenters relationer till varumärket (Hallerman, 2011).   
 
2.4.3 Medvetenhet, förtroende och intresse 
 

För att marknadsföringen ska vara av värde för ett företag och för att det ska bidra till ökat 
engagemang måste den fånga konsumenternas uppmärksamhet och väcka intresse. Med hjälp 
av video kan detta bli möjligt (Hua, Li & Mei 2008). Författarna menar vidare att videon är 
ett marknadsföringsverktyg värt att satsa på då den genom sin visuella kraft enkelt kan fånga 
konsumenters uppmärksamhet. Vilken typ av video som skapar bäst engagemang hos 
konsumenter avgörs av många olika faktorer beroende på vilken typ av engagemang 
marknadsföraren är ute efter, vilken produkt som marknadsförs samt i vilket sammanhang 
videon syns (Hallerman, 2011). 
 
Att hitta sin publik och få många att se en video är det viktigaste för företag som väljer 
onlinevideo i sin marknadsföring. Detta i kombination med vad som skrivs och sägs om 
videon ligger till grund för att videon ska generera värde till företaget. Om ett företag ska 
kunna öka sin försäljning måste det först skapas medvetenhet hos konsumenter och verktyget 
onlinevideo är enligt författaren ett bra sätt att öka just medvetenheten. Konsumenter köper 
från de företag de känner mest förtroende för och företag kan genom video förmedla en bättre 
bild om sig själva. Detta kan göras i informationssyfte vilket gör att konsumenternas kunskap 
om företaget ökar och med det förtroendet för dem (Barnes, 2007).  
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Hsieh, J-K., Hsieh, J-C. och Tang (2012) nämner tre faktorer som påverkar huruvida videon 
väcker konsumenters intresse och uppmärksamhet eller inte, avsändarens uppsåt, humor och 
multimedia effekt. De säger att det är viktigt att dölja det kommersiella syftet i videon för att 
undvika negativ respons när den får mottagarnas uppmärksamhet och möjliggöra vidare 
spridning. Författarna skriver att om en video för uppenbart liknar en reklamfilm är det 
svårare att få konsumenter att ta till sig budskapet. Det är därför viktigt att undvika att videon 
ser ut som en reklamfilm och istället dölja budskapet med tillexempel humor som har en 
tendens att öka tittarens engagemang. Humor har nämligen visat sig ha en positiv inverkan på 
mottagarens attityd till varumärket då videorna blivit mer intressanta och tilltalat en större 
publik. Enligt författarna skapar video en slags multimedial effekt då den innehåller flera 
dimensioner av kommunikation. Detta göra att konsumenter lättare uppmärksammar 
budskapen och den multimediala effekt bidrar till ökad stimuli av konsumenters inlärning och 
skapar positiva attityder gentemot varumärket och väcker viljan att föra budskapet vidare till 
andra. 
Dessa teorier mynnar ut i följande antagande: 
 

- A3: Onlinevideo skapar intresse, medvetenhet och förtroende hos konsumenter vilket  
        bygger relationer  
 
2.5 Onlinevideo och Tekniken  
 

Samtidigt som konsumenters kunskap om och intresse för teknik ökar blir även behovet av 
nya och mer innovativa tekniska lösningar större. Konsumenternas intresse leder även till 
höga förväntningar på tekniken, vilket kräver att de som bistår med tekniken levererar med 
hög kvalité. Teknikens utveckling har gjort stora framsteg och bidragit till att onlinevideo 
ökat i popularitet hos många marknadsförare (Kernik, 2008). 
 
2.5.1 Den nya 4G-tekniken  
 

Video-streaming över IP-nätverk är verklighet vilket gjort att många företag insett att det 
kommer påverka samt ändra konsumenters behov. Allt fler företag kommer använda sig av 
internet eftersom det innebär nya möjligheter som en ny och förbättrad marknadsföringskanal 
(Sanshirico, 2008). Enligt Video Advertising: Rich Returns (2006) var det under året 2006 
tekniken som satte stopp för användandet av video på internet men de menar att i takt med att 
tekniken utvecklas kommer allt fler företag att välja rörlig bild i sin kommunikation.   
 
Teknikutvecklingen har gått framåt från 1G, 2G, 3G Wireless LAN till trådlöstbredband via 
4G (Wang, Kondi, Luthra & Ci, 2009). Idag används 4G-nätet av majoriteten av alla 
operatörer och återfinns i närmare 90 länder. Expansionen av 4G-nätet beror på att allt fler 
människor väljer att använda sig av smartphones vilket gör att människor använder sina 
mobiler till andra ändamål än tidigare. Idag är inte enbart telefonens funktion att ringa utan de 
används även till att lyssna på musik, titta på videor och tv-program. 4G-nätet är redo att ta 
sig an många användare och är uppbyggt för att kunna hantera stor mängd data. Nätet kan 
tillskillnad från det tidigare 3G-nätet erbjuda en mer avancerad teknologi för att underlätta 
och göra användandet av trådlösa enheter som till exempel smartphones till ett rent nöje 
(Kernik, 2008). 4G tillhandahåller funktioner för att underlätta streamandet och 
tillgången/uppspelningen av digital video. Teknologin använder sig av speciella radiosystem 
för att kunna få tillträde till flexibla IP-nätverk, vilket skapar fler möjligheter för 
slutanvändarna/konsumenterna att få tillgång till högkvalitativ multimedia och video på nätet. 
De nya näten har hög datahastighet vilket kommer underlätta för olika typer av 
dataapplikationer och även för videons framfart på nätet (Wang et al., 2009). 



 
 

 
 

12 

 
Konsumenter vill ha en bra internetanslutning såväl hemma som på resande fot när de surfar 
på sina mobiltelefoner (Kernik, 2008). Med nedladdningshastighet på 100 megabits per 
sekund är detta något 4G kan erbjuda. 4Gs nedladdningshastighet är ungefär tio gånger 
snabbare än det tidigare 3G-nätet (Plumb, 2012). Detta gör att allt fler människor kommer 
känna ett behov av att kunna dra nytta utav denna möjlighet att kunna vara uppkopplade, 
vilket i sin tur kommer bidra till att fler människor kommer köpa mobila internetenheter. 
Uppskattningsvis använder idag cirka 760 miljoner personer smartphones, detta är 
anledningen till varför det är viktigt att 4G och det trådlösa nätverket ständigt utvecklas. 
Användandet av mobila enheter ökar och det kommer det krävas att de befintliga 4G-näten 
kontinuerligt förbättras i kapacitet och detta är bara början på den portabla och trädlösa eran 
(Kernik, 2008).   
 
2.5.2 Bättre program för ökad kvalité 
 

Det är inte enbart tillgången till 4G som ökar och förbättrar möjligheterna för onlinevideo 
som marknadsföringskanal utan även tillgången till nya och förbättrade kodningsprogram som 
optimerar kvaliteten på videon samt ny teknik som förbättrar streaming av videoklipp (Video 
Advertising: Rich Returns, 2006). Onlinevideo var en gång i tiden en grumlig lågupplöst 
historia som inte tilltalade många tittare, men nu visas de flesta videor som högupplösta och 
tilltalar allt fler (DeLoca, 2008). De nya trådlösa nätverken och förbättrad teknologi har gjort 
onlinevideo upplevelsen högkvalitativ och pålitlig.   
Sammantaget visar teorin att:       

- A4: Ny teknik skapar stora möjligheter för onlinevideo  
 
2.6 Onlinevideo och Lönsamhet 
 

Marknadsföring via internet har löften om höga vinster och god avkastning men det krävs att 
marknadsförare och teknikkunniga arbetar tillsammans för att uppnå detta. Att gå digitalt 
innebär inte bara att publicera upp en annons på en hemsida utan det krävs mer. Det handlar 
om hastighet, flexibilitet och interaktivitet och detta kräver goda marknadsföringskunskaper 
och strategier för att det ska fungera (Peterson et al., 2010).   
 
Målet med all marknadsföring är att generera avkastning till företaget. Genom digital 
marknadsföring är det inte enbart möjligt att öka avkastningen utan företag kan även enkelt 
spåra och förstå var ifrån den ökade lönsamheten kommer ifrån och varför. För att detta ska 
vara möjligt krävs det att företagen analyserar data som avslöjar konsumenters beteende på 
internet. Data från ständigt uppdaterade datakällor, från tidigare använda system till 
interaktiva öppna källor som konsumenter har tillgång till (Peterson et al., 2010). På internet 
är innehållet fritt för alla att ta del av och för marknadsförare är den enda missionen att göra 
innehållet spännande nog för att locka tusentals eller varför inte hundratusentals att titta på 
video (Harden & Heyman, 2009).  
 
Huruvida onlinevideomarknadsföring är en framgångssaga vad det gäller att generera 
avkastning till företag ska utredas under nästkommande avsnitt. För hur vet företag om en 
kampanj är framgångsrik eller inte. Barefoot och Szabo (2009) menar att marknadsföring är 
som ett maraton, inte som ett sprinterlopp. En marknadsföringskampanj är ofta ett resultat av 
hundratals beslut och handlingar i rätt riktning. Detta är extra viktigt att ta i beaktning när det 
gäller onlinevideo.  
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2.6.1 Onlinevideo som vinstökare 
 

Harden och Heyman (2009) menar att det är svårt att få en video att generera avkastning till 
företaget. Hur många som har sett videon kan tydligt mätas genom antal sidvisningar, unika 
besökare kan spåras och hur länge en person har varit på sidan kan också undersökas men om 
det är detta är det som bidrar till en ökad försäljning ställer de sig frågande. Cooper (2011) 
intervjuade Sonia Carter, marknadschef på Cadbury som är en australiensisk 
chokladtillverkare, angående den uppåtgående trenden inom onlinevideo. Hon berättar att allt 
fler av deras kunder väljer att titta på Cadburys reklamfilmer på YouTube och att det av den 
anledningen är av betydelse att utveckla bättre videoverktyg. Hon säger även att det vore av 
intresse att kunna mäta ROI (return on investment) mer effektivt än vad det i dagsläget är 
möjligt att göra (Cooper, 2011). Däremot menar Harden och Heyman (2009) att ROI för 
onlinevideo kan vara häpnadsväckande. Det är gratis att lägga upp en video på en sajt men att 
få den rätta målgruppen att se den och att få någon att sända videon vidare är det svåra. 
Marknadsförarna mäter idag en onlinevideos framgång med hjälp av antalet tittare samtidigt 
som många anser att det också kan mätas genom hur många gånger videon har skickats vidare 
och vad som sägs och skrivs om videon (Onlinevideo: measuring eyeballs, 2009). Ha (2011) 
anser att det är ett ineffektivt sätt att mäta framgång genom antal visningar och menar att 
många marknadsförare efterfrågar nya sätt att göra detta. När det gäller onlinevideo handlar 
det egentligen mer som varumärkesuppbyggande och mindre om videons bidragande till ökad 
försäljning (Tsai, 2009).  
 
2.6.2 Viral komplexitet  
 

Ett exempel på en video som resulterat i en ekonomisk framgång med hundratusentals tittare 
är Evians virala kampanj. Videon visar bebisar som åker runt på rullskridskor och spelar tuff 
musik. Denna visades under en period 2009 och blev en utav dem fem mest populära 
videoklippen på YouTube och enligt Times Magazine den bästa Tv-reklamen under året 
(O´Leary, 2010). I början av 2009 möttes Evian av en ekonomisk nedgång då försäljningen 
sjönk med 26 % under de första två kvartalen. Under det nästkommande kvartal ökade 
försäljningen igen med 28 % och fortsatte sedan öka ännu mer under det sista kvartalet 2009. 
Videon med de rullskridskoåkande bebisarna började visas under juli detta år och kan vara en 
bidragande orsak till den starka återhämtningen under den senare delen av 2009. Vissa säger 
att detta inte har något att göra med marknadsföringen utan mer beror på att världen under 
denna period var under en stor ekonomisk kris som sedan under andra hälften av 2009 
återhämtade sig en aning. Om uppgången av försäljningen beror på den virala framgången är 
svårt att avgöra. O´Leary (2010) menar att om en ökad försäljning beror på onlinevideors 
framgång är det svåra att veta när ett företag väljer att använda sig av virala videor i sin 
marknadsföring. I jämförelse med tv-reklam, som har en lång historia bakom sig, har den 
virala videon inte tillräckligt många bevis för att kunna styrka att den virala videon var den 
bidragande orsaken till att försäljningsintäkterna ökade.        
Utifrån denna information formuleras:   
 

- A5: Onlinevideo antas generera ökade intäkter till företag 
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3. METOD 
 

I nedan kapitel kommer de val som gjorts gällande  
och tillvägagångssätt att presenteras.    

 
3.1 Ämnesval och undersökningssyfte 
 

En undersökning skall ha som huvudsakligt mål att utveckla någon form av ny kunskap 
(Jacobsen, 2009). Att den nya kunskapen skulle vara relevant för dagens kultur och samhälle 
ansågs betydelsefullt för resultatets värde. Att sociala medier är de största 
kommunikationskanalerna är ett faktum och mycket forskning fanns redan kring ämnet. 
Genom att fundera ut vad inom sociala medier och internet som blir allt mer populärt att 
använda sig av när det kommer till reklam och marknadsföring föll valet på ämnet 
onlinevideo. Hur ämnet sedan skulle presenteras blev nästa fråga och efter att ha vänt och 
vridit på konsumentperspektivet – varför de tittar på onlinevideo, och företagsperspektivet – 
varför de borde producera onlinevideo, drogs slutsatsen att ämnet skulle presenteras ur 
företagsperspektiv. Valet gjordes då det ansågs vara av störst intresse att kunna bidra till att 
öka företags förståelse för varför onlinevideo är ett bra kommunikationssätt. Genom detta 
perspektiv kom även en viss förståelse för konsumenten att skapas eftersom det är de 
företagen ämnar nå med sina reklamsatsningar.      
 
Som synes valdes uppsatsen att skrivas i ett förklarande format. Enligt Jacobsen (2009) kan 
en undersökning antingen göras förklarande eller beskrivande genom att ställa sig frågan 
varför eller hur ett fenomen ter sig. Vilken som sedan väljs beror helt enkelt på vilken typ av 
kunskap som vill nås. I detta fall var det tydligt att en varför-fråga ställdes redan från början 
vilket gör att uppsatsen har en förklarande karaktär.           
 
3.2 Tillvägagångssätt 
 

Utifrån ämnet påbörjades en period som innebar omfattade granskning av artiklar och 
litteratur för att öka kunskapen kring ämnet. Utifrån data som samlades in och granskades 
utformades en grov struktur för vilka delar som skulle behöva bli presenterade i uppsatsen för 
att ge ett bra resultat. Den grova strukturen började sedan utvecklas steg för steg till vad det är 
idag. Det första steget efter att ha valt ämnesområde var att skriva det inledande kapitlet med 
problembakgrund, problemdiskussion, syfte, problemformulering, avgränsningar samt påbörja 
förklaring av nyckelbegrepp. Delar i det första kapitlet har under skrivandets gång redigeras 
men en bakgrundsbild var ett krav för att kunna påbörja teorin. I den grova strukturen hade ett 
antal hypoteser skrivits ner som skulle utgöra teorikapitlet. Dessa undersöktes därför närmre 
för att utvecklas till antagande som kom att förklara varför företag i allt större utsträckning 
bör använda video för att marknadsföra sig. Utifrån antagandena och teorin formulerades en 
intervjuguide (se bilaga 1 & 2) för att undersöka huruvida antagandena stämde med den 
verklighet videoproducerande företag levde i. Intervjuerna som genomfördes låg sedan till 
grund för det empiriska avsnittet där intervjuobjektens svar återberättas i flytande text. Vidare 
i uppsatsarbetet användes empirikapitlets innehåll för att jämföras med den teori som skrivits. 
Jämförelsen gjordes i form av en analys där de olika delarna ställdes mot varandra för att 
komma fram till gemensamma antaganden. Dessa accepterades eller nyutvecklades sedan i 
slutsatsen där även förslag till framtida forskning gavs, utifrån ämnesområden som kan vara 
intressanta att undersöka mer utifrån uppsatsens resultat.          
 
 
 



 
 

 
 

15 

3.3 Vetenskaplig ansats 
 

När det kommer till att samla in data inför en uppsats kan antingen en deduktiv eller induktiv 
ansats väljas (Jacobsen, 2009). Den deduktiva utgår från befintliga teorier och allmänna 
principer för att sedan genom logiskt tänkande komma fram till slutsatser om enskilda 
händelser (Patel & Davidsson, 1994). Med en deduktiv datainsamling inhämtas data från teori 
till empiri vilket betyder att kunskap om ämnet införskaffas innan primärundersökningen sker. 
Den induktiva ansatsen är däremot tvärtom då data insamlas från empiri till teori. Med denna 
ansats är undersökaren fri från förutfattade meningar och har som mål att inget skall begränsa 
datainsamlingen (Jacobsen, 2009).      
 
Det som först kändes självklart var att uppsatsen skulle ha en induktiv ansats för att inte missa 
någon information och för att viljan att vara fördomsfri under arbetet fanns. Desto längre 
arbetet fortsatte konstaterades dock att sättet arbetet kom att fortlöpa på gick att likna mer 
med den deduktiva ansatsen. Då syftet är att reda ut en varför fråga har teorin samlats utifrån 
hypoteser och mynnat ut i antaganden vilka kan ses som därför svar och empirin har i sin tur 
samlats in utifrån teorins antaganden. Det innebär att när den primära datainsamlingen gjordes 
i form av intervjuer var frågorna färgade av det data som redan samlats in. Att dessa fördomar 
kan komma färga uppsatsens resultat är därför en risk. För att minimera den risken och för att 
försöka skapa ett öppet sinne för ny data gjordes valet att endast inte pröva de skrivna 
antagandena, utan att även söka efter nya potentiella därför-svar till frågan av vilka 
anledningar företag bör använda sig av onlinevideo i sin kommunikations till konsumenter. 
 
 3.4 Vetenskaplig undersökningsmetod 
 

För att genomföra en undersökning kan antingen en kvalitativ eller kvantitativ metod väljas. 
Den kvantitativa innebär att orsaken till forskningsproblemet skall identifieras och målet är att 
kunna generalisera (Andersen, 1998) vilket gör att ett större antal enheter undersöks 
(Jacobsen, 2009). Kvantitativ metod innebär att bilden av verkligheten är objektiv och data 
samlas in vilken ofta presenteras statistiskt. Det andra valet som kan göras av metod är att 
genomföra uppsatsen kvalitativt. Vid denna typ av undersökningar studeras hur människan 
tolkar sin omgivning och undersökningen består främst av ord, symboler och handlingar 
(Anderson, 1998). Detta val av metod görs oftast med mål att ge en djupare förståelse av ett 
problem (Andersen, 1998) vilket är vanligt då en problemformulering är av förklarande 
karaktär och ansatsen deduktiv (Backman, 2008).   
 
Denna uppsats är både av förklarande karaktär då den syftar till att förklara fenomenet 
onlinevideomarknadsföring samt att den innehar en deduktiv ansats. Dessa två faktorer bidrog 
till att undersökningsmetoden kom att bli kvalitativ. Då endast ett fåtal enheter undersöktes 
utifrån en mängd större variabler är uppsatsens upplägg enligt (Jacobsen, 2009) intensiv. 
Detta val gav uppsatsen ett större djup vilket enligt författaren leder till hög intern giltighet. 
Det underökningen däremot saknar är hög grad av generaliserings möjlighet. Att 
genomförandet av uppsatsen skedde intensivt ämnar även till att ge en fullständig bild av 
undersökningsfenomenet, som i detta fall är onlinevideomarknadsföring (Jacobsen, 2009). I 
denna uppsats undersöktes fyra enheter på djupet rörande fenomenet vilket gav en detaljrik 
beskrivning av det. Valet av ett intensivt upplägg hänger allt som oftast ihop med den 
kvalitativa undersökningsmetoden, vilket var fallet för denna uppsats. Orsaken till det menar 
Jacobsen (2009) dels bero på att de båda grundar sig i djup, nyanser samt flexibilitet och dels 
på att resurser att undersöka många enheter djupt inte finns. Alla dessa anledningar spelade in 
på valet av upplägg och metod.  
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3.5 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

Två typer av förhållningsätt en författare kan ha inom metodforskning är hermeneutiskt eller 
positivistiskt. De två skiljer sig åt på många punkter och valet lägger en grund för hela 
forskningens tillvägagångssätt (Wallén, 1996). Ett positivistiskt förhållningsätt ser på 
omvärlden som att verkligheten är objektiv vilket gör att den därför måste studeras med 
objektiva mått och metoder. En forskare med detta förhållningsätt ser på kunskap som att den 
är kumulativ, vilket innebär att den ökar och växer med fler faktorer. Forskarens roll är 
neutral och objektiv och den ser på resultat med logik och i form av siffror (Jacobsen, 2009). 
Detta gör att positivisterna utesluter forskning som inkluderar känslor, upplevelser och 
kulturfenomen då dessa inte är objektivt mätbara (Wallén, 1996).  Hermeneutiken däremot ser 
till det unika och anser att verkligheten skapas av människor vilket gör att det som bör 
undersökas är hur människor uppfattar verkligheten (Jacobsen, 2009). Förståelsen skapas 
genom språkliga och kulturella gemenskaper (Wallén, 1996) vilket gör att den hermeneutiska 
forskaren förklarar företeelser med ord och ser inga generella lagar som styr (Jacobsen, 2009).     
 
Eftersom det fenomen som belyses i denna uppsats tillhör en verklighet som skapas av 
människan, varför ett hermeneutiskt förhållningssätt att prägla uppsatsen. Då den dessutom 
genomförs kvalitativt hade den språkliga och kulturella förståelsen stor inverkan på 
forskningens resultat. Ett positivistiskt förhållningsätt är därför inte ett alternativ då det inom 
onlinevideomarknadsföring finns några skrivna regler att följa. För mycket kunskap skulle 
därför gås förbi och förståelsen inte bli lika stor som den kan komma bli med ett 
hermeneutiskt förhållningssätt.  
 
3.6. Datainsamling 
 

Den data uppsatsen bygger på är insamlad primärt och sekundärt. Sekundärdata är den data 
som samlats in för teorikapitlet. Dessa data har ej samlats in personligen utan från andrahands 
eller tredjehandkällor i form av artiklar och böcker. För empirikapitlet har däremot data 
samlats in i form av primärdata som inhämtats genom personliga intervjuer (Jacobsen, 2009). 
I vilken form data än samlats in i har den granskats kritiskt för att informationen som återges i 
denna uppsats skall vara tillförlitlig.  
 
3.6.1 Sekundärdata 
 

Då uppsatsens ämne är relativt outforskat ur den infallsvinkeln den nu skulle ha stod det tidigt 
klart att kreativitet i sökandet efter sekundärdata var nödvändigt. Till en början söktes artiklar 
via databaser tillhörande biblioteket för Högskolan i Halmstad. De databaser som främst 
användes där var Supersök, Emerald, Academic Search Elite samt ABI/Inform. Via dessa 
hittades en mängd artiklar samt ett urval av e-böcker som visade sig vara användbara för 
författandet av det inledande kapitlet samt det teoretiska. Det som hittades var dock inte nog 
vilket gjorde att internets utbud även började genomsökas. Via google.com kunde 
branschinriktade hemsidor och tidningar samt övrig expertis finnas. Dessa källor kunde bistå 
med undersökningar och artiklar som blev till stor hjälp för det fortsatta arbetet. Att 
information rörande ämnet var svår att finna beror delvis på ämnets modernitet men även på 
att aktuell information önskades. Ett mål var att inte använda källor publicerade innan 2005 
men en mängd undantag gjordes då mycket innehåll ansågs vara tidlöst. Alla källor som 
används i uppsatsen har tyvärr inte publicerats vetenskapligt vilket kan sänka resultatets 
trovärdighet. Dock har dessa typer av sekundärdata ändå valts som referensmaterial eftersom 
trovärdigheten kändes hög då de kom från källor som visade på hög expertis samt att de var 
mycket uppdaterade och bidrog till det mest värdefulla och intressanta i denna uppsats. 
Däremot har hemsidor som endast löst skrivit om ämnet valts bort. 
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Sökord som användes i sökandet av relevant information var: video advertising, video 
marketing, online video, viral video, video, viral marketing, digital marketing, mobile 
maketing, YouTube, Generation Y, forwarding content, video content, social media, 
relationship, awareness, multimedia, 4G, wireless och video and profit.              
 
3.6.2 Primärdata 
 

För att komplettera insamlad teoretisk sekundärdata samt för att bidra till en bredare förståelse 
av problemet har även primärdata samlats in. Då undersökningen skett kvalitativt har data 
samlats in genom personliga öppna intervjuer. Detta sätt är enligt Jacobsen (2009) det 
vanligaste sättet att samla in primärdata då metod valet är kvalitativt. Han menar även att det 
passar bäst då relativt få enheter undersöks, vilket stämmer in på denna undersökning. Vidare 
är alternativet lämpligt när det är intressant vad individen säger samt dess tolkningar av ett 
fenomen. Då en önskan att få fram bred information av de företag och personer som valts att 
undersökas blev även dessa anledningar till varför öppna intervjuer blev den slutliga 
datainsamligsmetoden.  
 
När upplägget var bestämt blev nästa val att bestämma hur intervjuerna skulle genomföras. 
Då intervjupersonerna kom att finnas utspridda över världen togs beslutet att personliga 
intervjuer via Skype eller ett besök skulle vara det bästa alternativet. Dahmström (2005) 
menar att dessa är tidskrävande men samtidigt nödvändiga för att få hög kvalitativa svar. 
Eftersom intervjuaren medverkar vid tillfället kan nyanser fångas upp och följdfrågor ställas. 
Då en önskan att fånga dynamisk information fanns fick intervjuerna ta den tid de behövde, 
vilket blev ungefär 45 minuter. En bra dialog ansågs vara av mer värde för uppsatsens kvalité 
än den tid som skulle kunna sparas genom att göra den skriftlig, via telefon eller i grupp. 
 
3.6.3 Urval 
 

Det viktigaste urvalskriteriet är enligt Jacobsen (2009) att intervjuobjektet är 
ändamålsorienterad, vilket innebär att valet av uppgiftslämnare skall styras av den 
information som eftersöks utifrån problemformulering och syfte. Det viktiga blir då att 
intervjupersonen besitter relevant och betydelsefull kunskap och för att hen skall göra det 
krävs det att hen representerar ett företag aktuellt för uppsatsens problem. Det urvalskriteriet 
som ställdes på företag för att stämma överens med uppsatsens syfte var att de till stor del 
använder onlinevideo i sin marknadsföring. Det kriteriet som sedan ställdes på den person 
som intervjuades var att hen skulle vara väl insatt i ämnet och sin organisation för att kunna 
ge uttömmande svar. För att fastställa att de representerande företagen och personerna var 
lämpade undersöktes vad de gjort som företag samt vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden 
respondenten hade inom det. 
 
Den kvalitativa metoden har inte som mål att generalisera utan att hitta det säregna inom 
ämnet (Jacobsen, 2009). Detta faktum blev avgörande när det kom till att bestämma antalet 
företag som skulle undersökas. Då intervjuerna skulle göras på djupet och tid inte fanns i 
överflöd landade antalet undersökningsenheter på fyra, ett antal som gav en övergripande bild 
av ämnet samt uppfyllde uppsatsens syfte. Då antalet inte blev större än fyra kom analyserna 
att bli djupare än om antalet hade varit större. Djupare analyser ebbade ut i mer trovärdiga 
slutsatser vilket gav uppsatsen en högre kvalitet än om ett flertal enheter analyserats mer 
ytligt. 
 
 
 



 
 

 
 

18 

De företag samt intervjupersoner som intervjuades är följande: 
 
Frank151, Stephen Malbon, Personlig intervju 2012-04-25 
All empiri som presenteras om Frank151 är inhämtad från Stephen Malbon, grundare och VD 
för media byrån och redaktionen Frank151. 
 
CAbi, Ethan Higbee, Personlig intervju 2012-04-26 
All empiri som presenteras om CAbi är inhämtad från Ethan Higbee, Video director för 
modeföretaget CAbi. 
  
Crazy Pictures AB, Olle Tholén, Personlig intervju 2012-04-17 
All empiri som presenteras om Crazy Pictures AB är inhämtad från Olle Tholén, grundare och 
producent för aktiebolaget Crazy Pictures. 
 
Scion, Trevor Kane, Personlig intervju 2012-04-18 
All empiri som presenteras om Scion är inhämtad från Trevor Kane, Account manager och 
Digital media accountment för bilmärket Scion.   
 
3.6.4 Intervjuteknik 
 

Inför en intervju är det viktigt att planera hur intervjun skall komma att genomföras genom att 
analysera vad det är som skall undersökas. Genom analysen blir det nämligen möjligt att 
försäkra att rätt kunskap innehas innan intervjun börjar. Även vilka metoder själva 
genomförandet skall inkludera är en viktig aspekt att tänka igenom innan intervjutillfället 
(Kvale, 1997). Efter att litteratur och artiklar bearbetats och teorin författas ansågs den rätta 
kunskapen besittas för att kunna genomföra de intervjuer som skulle bidraga positivt till 
uppsatsen. För att intervjuerna skulle bli av samma kvalité och ge samma grund till analysen 
planerades i förväg hur de skulle gå till väga.       
 
Att förtroende finns mellan respondenten och intervjuaren är viktig för vilka djup svaren 
kommer inneha (Jacobsen, 2009). För att skapa ett förtroende presenterades uppsatsens syfte, 
mål med respondentens svar samt anledningen till intervjun. För att nå målet med intervjun, 
att få ut mycket information av intervjuobjektet, ställdes öppna frågor (Jacobsen, 2009). 
Frågor som på något sätt var ledande eller la grund för endast ja och nej svar omformulerades 
istället till hur/varför – frågor. På det sättet skulle svar som blev styrda in i en önskad 
inriktning undvikas och intervjuns giltighet öka (Kvale, 1997). En annan ansträngning för att 
öka svarens giltighet var att spela in hela intervjun med mobiltelefonen som hjälpmedel 
samtidigt som anteckningar gjordes. På så sätt fångades både de exakta orden på 
mobiltelefonen samtidigt som nyanser blev nedskrivna på pappret. Detta bidrog till att 
återberättandet av intervjun blev mer utförlig och tillförlitlig. De intervjuer med Malbon, 
Higbee och Kane genomfördes på engelska vilket har gjort att svaren fritt översatts och 
återspeglar inte exakt respondentens ord, men innebörden är den samma. 
 
3.6.5 Intervjuguide 
 

För att informationen skulle bli lätthanterlig och intervjuerna bestå av samma grunder 
utformades en intervjuguide som samtliga intervjuer följde. Detta gjorde att intervjuerna blev 
något standardiserade efter mallen men då dialogerna kom att bli olika beroende på 
intervjupersonens svar blev följdfrågor om ämnet olikartade. Intervjuguiden kom att bestå av 
en grov struktur med ämnen kopplade till korta frågor samt potentiella följdfrågor. I enlighet 
med Kvale (1997) och den deduktiva ansatsen formulerades ämnena utifrån den teori som 
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skrivits vilket gjorde att huvudämnena blev de fem antagandena som den teoretiska 
referensramen mynnat ut i.  
 
Önskan var att intervjuerna skulle genomföras på ett sätt som gav naturliga svar från 
respondenten. Detta gjorde att intervjuguiden med de förbereda frågorna inte sändes ut till 
intervjuobjekten i förväg. Det enda respondenten visste innan intervjun var uppsatsens syfte, 
problemformulering samt kort vilka ämnen som skulle beröras. Utöver de fem antagandena 
som ämnen bestod guiden även av en mer öppen sektion för att möjligheten att finna 
ytterligare anledningar till varför videomarknadsföring online blir allt populärare. Frågorna 
prövades innan intervjuerna på oberoende personer för att säkerställa att frågorna var klara 
samt för att få en möjlighet att öva innan för att lättare kunna navigera i intervjuguiden.  
 
Samtliga intervjuer var som sagt skapligt standardiserade utifrån intervjuguiden, vilket gjorde 
att de alla tog runt 45 minuter att genomföra. Denna tid hade intervjuobjekten blivit 
informerade om innan för att ge dem möjlighet att planera sin tid. 
 
3.6.6 Intervjueffekter 
 

Då uppsatsen är deduktiv formuleras frågorna utifrån den teori som inhämtats vilket ökar 
risken för intervjueffekter. Intervjueffekter är något som aldrig kan frångås (Jacobsen, 2009) 
eftersom respondenten påverkas av frågorna, ordvalen, situationen, tonfall samt det 
kroppsspråk intervjuaren har (Dahmström, 2005). Dessa har försökt att minimeras genom en 
relativt öppen intervjuguide för att minska risken att styra intervjuobjektet. För att undvika 
tvingade svar från respondenten inom områden de egentligen inte behärskar informerades de 
innan intervjun att de har möjlighet att inte svara på vissa frågor. Trots ansträngningar att vara 
neutrala i frågor, kroppsspråk och tonlägen finns medvetenheten att respondenterna har 
påverkats av såväl situationen som personkemin i sina svar.      
 
3.7 Analysmetod 
 

Den information som insamlades utifrån de fem temana i intervjuguiden återberättas i 
flytande text i empirikapitlet. Då det enligt Jacobsen (2009) går att förstärka vissa 
ståndpunkter från en intervju genom att använda citat har detta används på somliga ställen i 
återberättandet. Empirin som insamlats och presenterades indelad i kategorier som går i linje 
med teorin. Detta med mål att underlätta jämförelsen mellan de olika kapitlen i analysen 
(Jacobsen, 2009). Då intervjun genomfördes utifrån vissa bestämda ämnen gavs svaren 
därefter vilket gjorde processen att finna gemensamma kategorier i svaren relativt enkel.     
 
Metoden för uppsatsen var som ovan läst kvalitativ vilket ligger till grund för en mjuk analys 
där ord används som uttryckningsformat. Att informationen presenteras på ett strukturerat och 
okomplicerat vis är även en viktig del i analysens kvalité (Backman, 2008).  Då både teorin 
samt empirin presenteras runt fem huvudämnen valdes samma presentationssätt i analysen, 
vilken kom att presenteras i två delar. 
 
Den första delanalysen är en inomfallsanalys där de enskilda företagen analyseras med det 
teoretiska kapitlet för att ge en djupare förståelse för företagets arbete. Den andra delen består 
sedan av en mellanfallsanalys där företagen jämförs mellan varandra (Jacobsen, 2009). Båda 
dessa delar var nödvändiga för att finna likheter och olikheter för att formulera antaganden 
vilka i slutsatsen sedan bekräftades eller omformulerades.   
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3.8 Källkritik  
 

En utgångspunkt för att denna uppsats skulle kunna genomföras är att källor i ämnet har 
funnits att tillhandahålla. Dessa har varit av två slag, primära och sekundära och alla har de 
bidragit, men på olika sätt och med olika styrka. 
 
3.8.1 Sekundärdata  
 

Denna information är insamlad och tolkad innan den spridits vidare vilket gör att den måste 
utvärderas noga innan den används (Jacobsen, 2009). Ett önskemål som fanns när källor 
valdes var att de skulle vara uppdaterade och aktuella rent tidsmässigt eftersom ämnet har en 
kort historia. Detta har gjort att alla källor inte publicerats vetenskapligt, men då det ändå 
funnits stor expertis bakom författandet har dessa efter noggrant utvärderande används i 
skapandet av det inledande kapitlet samt det teoretiska.  
 
3.8.2 Primärdata 
 

Dessa källor är inte sedan tidigare tolkade utan inhämtas som förstahandskälla. Informationen 
är dock inte helt ren då den tolkades i det empiriska kapitlet samt att informationen påverkats 
vid intervjutillfället av en mängd oundvikliga effekter. Trots detta anses den presenterade 
datan tillförlitlig då intervjuerna spelades in, vilket möjliggjorde att svaren kunde lyssnas 
igenom i lugn och ro för att återberätta dem utan större förvrängning. Eftersom intervjuerna 
genomfördes med ett personligt möte kunde beteendet respondenten gav memoreras och 
användas i analysen av informationen de gav.  
 
Alla företag som valdes som undersökningsenheter representerade olika branscher vilket var 
nödvändigt eftersom syftet inte var att undersöka en bransch specifikt utan fenomenet som 
storhet. Personerna som representerade företagen ansågs alla som pålitliga personer med både 
intresse och kunskap inom ämnet. Genom att de ombads att inte svara på frågor de var osäkra 
på höjs kvalitén på de svar de gav eftersom det kan uteslutas att svarets gavs på grund av att 
de kände tvång.      
 
3.9 Uppsatsens tillförlitlighet 
 

Att utföra en kvalitativ studie på ett sätt som ger resultatet hög tillförlitlighet är ofta en 
problematisk uppgift, om än viktig. För att ett arbete skall betraktas som tillförlitligt krävs det 
att den innehar hög reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär att informationen är 
presenterad på ett trovärdigt och tydligt vis samt att studien skulle få samma utgång om den 
gjordes ännu en gång (Jacobsen, 2009). Eftersom studien genomförts med en deduktiv ansats 
och kvalitativ metod har informationsinhämtningen till viss del påverkats av förutfattade 
meningar vilket kan sänka reliabiliteten. Utifrån upplägget på uppsatsen var det omöjligt att 
undgå den effekten men genom ett hermeneutiskt förhållningssätt samt ett öppet sinne varvat 
med kritiskt granskande har data samlats in på ett sätt som skapat ett resultat med hög 
reliabilitet. Genom att även styrka slutsatser med teoretiskt material har effekten av 
förutfattade meningar försökt att minimeras. Dessutom har problemformuleringen och syftet 
under hela uppsatsen granskats för att säkerställa att den information som insamlas gått i linje 
med dem.    
 
Hög validitet i sin tur handlar om att problemformuleringen besvaras genom att det som 
undersöks i uppsatsen är önskvärt för bidra till ett starkt resultat. Validitet är synonymt med 
giltighet och kan mätas utifrån två aspekter, intern och extern. Den interna innebär hur väl 
verkligheten stämmer överens med resultatet. Hög validitet innebär att något är 
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intersubjektivt, nära en sanning. Det närmsta som går att komma sanningen är att ett flertal 
individer är ense om ett faktum (Jacobsen, 2009). Eftersom den primära datan har insamlats 
från företag som alla legat i framkant med sina marknadsföringsstrategier och där 
representanterna haft stor kunskap inom uppsatsens valda område känns deras ord som 
trovärdiga och av stor tyngd. Genom att deras svar jämförts med teorin och ställts mot 
varandra har de slutsatser som gjorts grundat sig i att flera håller med om samma sak. Detta 
ett intersubjektivt resultat vilket ger uppsatsen intern giltighet. Den externa validiteten innebär 
i sin tur att resultatet skall vara generaliserbart. Att få ett generaliserbart resultat är ofta svårt 
när en uppsats är av kvantitativ karaktär då det krävs en mer omfattande undersökning 
(Jacobsen, 2009). Då data insamlats från olika branscher och olika länder anses dock 
resultatets externa giltighet högre än om en och samma bransch och land hade undersökts. 
Genom att finna stora likheter mellan inom de olika arbetsområdena går resultatet rörande 
varför fenomenet onlinevideo bör finnas med i företags marknadsföring till viss del att 
generalisera.  
 
Reliabilitet och validitet måste inte alltid gå hand i hand i en kvalitativ uppsats men ju högre 
de anses vara desto mer tillförlitligt blir som sagt resultatet (Jacobsen, 2006). För att öka 
tillförlitligheten av de resultat som framkommit av uppsatsen sammanfattas här de åtagande 
som gjorts; 
 
- Hermeneutiskt förhållningsätt för att inte se för objektivt på ämnet 
- Kvalitativ metod för att möjliggöra flexibilitet i inhämtandet av information 
- Öppen intervjuguide för att möjliggöra utrymme för lämpliga följdfrågor 
- Inspelning av intervju för att inte förbise viktig information 
- Intervjuobjekt spridda över olika branscher 
- Uppdaterade och aktuella sekundärkällor  
- Kritiskt granskande av sekundärkällor 
- Tydlig struktur under varje kapitel där information presenteras 
- Anknytning tillbaka till teori i analys 
- Genomgående blickat tillbaka till problem och syfte för att hålla rätt riktning. 
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4. EMPIRISK REFERENSRAM 
 

I nedan kapitel kommer primärdata inhämtad från fyra respondenters syn och erfarenheter 
angående onlinevideomarknadsföring presenteras. Samtliga representerar varsitt företag som 

arbetar mycket med onlinevideo. Kapitlet mynnar ut i åtta olika antaganden vilka har som mål 
att ge stöd i sökandet efter svaret på problemformuleringen. 

 

 
4.1 Frank151  
 

Intervjuperson: Stephen Malbon 
Företag: Frank151 
Roll: Grundare och VD 
År med företaget: 13 
Utbildning och arbetsbakgrund: Studier inom visuell kommunikation, marknadsföring och 
grafisk design samt anställning som Art Director 
 
4.1.1 Frank151 
 

Stephen Malbon (personlig kommunikation, 25 april, 2012) är en framgångsrik 
snowboardåkande och artistisk marknadsförare som driver lifestyle märket Frank151 och 
marknadsföringsbyrån Bon. Under sina studier startade han år 1999 ett projekt, som ingick i 
en layoutkurs, vilket blev pocketboken The Frank Book. Detta projekt ledde till en anställning 
som Art Director på en marknadsföringsbyrå i New York samtidigt som han fortsatte hålla 
projektet med boken igång. Efter anställningen på marknadsföringsbyrån startade han sin 
egen byrå, Bon och fortsatte producera boken, som utvecklats och blivit ett lifestyle 
varumärke som kallas Frank151. Företaget levererar fyra böcker per år där alla har en egen 
gästredaktör och ett unikt ämne. Utöver boken säljer Frank151 kläder och prylar samt driver 
en blogg och försöker finnas representerade på passande event. 
 
4.1.2 Onlinevideo och Publiken 
 

The Frank book tar upp ämnen som Malbon tycker är fascinerande och han väljer att se på 
saker ur ett annorlunda perspektiv, ett perspektiv han hoppas att andra också ska tycka är 
intressant och kunna ta till. Arbetet med att lansera boken och promota den till rätt publik 
började med ett utskick till nära vänner. De första som fick tiningen var nio stycken i Malbons 
bekantskapskrets vars intressen inkluderade snowboarding, skateboarding och konst. Han 
ansåg att detta var ett bra sätt eftersom hans vänner var idealet för tidningens läsare, enligt 
honom själv och om de gillade innehållet skulle resten inom samma subkultur också göra det. 
Malbon utformade innehållet i boken som han ville ha det och folk råkade bara gilla det. 
Frank151s nuvarande målgrupp som likasinnade människor som vill läsa om ämnen ur ett 
perspektiv som inte tas upp någon annanstans och de har en ålder mellan 15 och 35.   
 
Malbon säger att fördelarna med att lansera en video online istället för via traditionell media 
som tv är att den alltid finns tillgänglig. Den kan nås var som helst när som helt och 
konsumenter kan välja precis vad de vill titta på. Samtidigt menar han att det finns nackdelar 
med att använda sig av onlinevideo på grund av ett stort utbud. Om konsumenter söker efter 
en specifik video kan det vara svårt att hitta den specifika videon bland alla andra med samma 
inriktning då en sökning kan ge tusentals träffar. Han menar att det finns för många alternativ 
och slaget om att få konsumenterna att välja just din video är tufft. 
 
På grund av all den kommunikation som cirkulerar är det viktigt att företag befinner sig i rätt 
forum för att dess video ska uppmärksammas. Malbon menar att om du inte är en del av 
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målgruppens liv syns du inte. För att kunna nå sin publik hävdar Malbon att det är viktigt att 
lyfta fram saker som målgruppen anser är en viktig del i deras liv. Frank151 är ett 
lifestylemärke och Malbon menar att han vill beröra människors liv på många olika plan och 
försöka finnas och synas på ställen där målgruppen befinner sig. Det är till fördel för företaget 
att vara en del av deras identitet och liv. Om du inte på något sätt stämmer överens med 
målgruppens liv kommer du inte att beröra dem. Eftersom folk uppmärksammar det som de är 
intresserade av och kan känna igen sig i, är det viktigt att hitta de ämnen som väcker 
målgruppens engagemang på något vis, säger Malbon.  
 
4.1.3 Onlinevideo och Viral kommunikation 
 

För att få stor genomslagskraft på internet säger Malbon att det är viktigt att använda sig av 
många kanaler, såsom Instagram, Facebook och Twitter. Han säger: 
 

”If you put a video on YouTube you have to put it on Facebook and you have to twitter about 
it, you post a photo of the making of it on Instagram. You have to do it like that - The more 
the merrier”. 
 

Han säger även att det är viktigt att i början arbeta för att se till att videon hamnar på rätt ställe 
och att rätt folk publicerar videon. I de flesta fall publiceras videor på YouTube och sedan 
väljer någon att länka den på till exempel sin Facebookprofil.   
 
Malbon berättar att tack vare word-of-web tillhandahålls fria distributionskanaler och om 
innehållet i videon är tillräckligt coolt, vilket det oftast är när det kommer till Frank151s 
videor, vill folk föra innehållet och budskapet vidare, vilket gör att budskapet når många. Om 
rätt person publicerar något material på sin profil kommer andra, som tycker att denna person 
är cool, automatiskt att tycka att innehållet i videon också är coolt och väljer därför att titta på 
videon och i sin tur sprida den vidare. 
 
Huruvida folk kommer ta emot videon och föra den vidare eller inte menar Malbon beror på i 
vilken utsträckning videon väcker känslor som humor, sorg eller ilska. Detta skapar ett behov 
hos människor att dela med sig av den till exempel förargelseväckande videon just för att få 
medhåll från andra och för att visa att hen är en bra person med bra värderingar. Malbon 
menar att dessa känslor är naturliga hos människor och är därför nära till hands och gör att 
folk tar till sig en video enklare.  
 
Att dela en video som väcker känslor tror Malbon är inte endast beror på att hen vill visa sin 
egen person och sina värderingar, utan att det även kan vara på grund av omtanke om andra. 
Tillexempel kan en video som får någon att skratta skickas till en vän för att hen vill att även 
denna ska få skratta. Gällande ilska kan videor om exempelvis djurplågeri väljas att spridas 
för att en önskan om förändring sker och om många ser det är chansen att djuren får det bättre 
större. Ytterligare en faktor Malbon tar upp som skapar intention att föra en video vidare är 
individualitet. Då folk genom att sprida en video kan förstärka samt visa sin personlighet. 
 
4.1.4 Onlinevideo och Relationsuppbyggnad  
 

Anledningen till att folk väljer att se på Franks151’s videor berättar han beror på en lång 
historia bakom en framgångsrik bok med en stor publik. Detta gör att om Frank151 säger att 
någonting är coolt som exempelvis en video, väljer folk att lita på det och vill därför titta på 
videorna. Om ett företag vill använda sig av video tycker Malbon att det är viktigt att det ska 
finnas en historia och ett innehåll som stämmer överens med den tänkta målgruppen. I 
Frank151s fall är video mycket mer än ett marknadsföringsverktyg. Malbon menar att det inte 
enbart handlar om att sätta ihop ett innehåll och leverera ut det till sin publik. Han säger att 
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det är svårt att veta om en video kommer generera pengar och riktar istället in sig på att stärka 
bandet mellan boken och dess målgrupp och använda det som ett verktyg till att visa vad de är 
för slags företag och vad de har att erbjuda.  
 
Malbon berättar att Frank151 använder sig av olika slags mediekanaler för att nå ut till sin 
målgrupp. Sociala medier tar upp den största delen där bland annat Tumblr, som är en 
bloggplattform, Instagram, YouTube, Vimeo, en videodelningssida samt Twitter och 
Facebook använts. Målet med Frank151s videor är att skapa en cool känsla kring boken och 
video är ett bra verktyg att använda sig av för att skapa den. Med hjälp av cool musik och 
häftiga videosekvenser kan en häftig atmosfär skapas som tilltalar Frank151s publik, menar 
Malbon. Med hjälp av video kan relationer med målgruppen stärkas eftersom en video kan 
spridas enkelt och nå många. Eftersom att det är gratis att ladda upp en video anser Malbon att 
det är ett bra marknadsföringsalternativ. Han menar att om det finns en historia värd att 
berätta och den berättas muntligt till en person är det enbart den personen som får ta del av 
informationen, men om historien istället skulle spelas in kan personen berätta den för 
betydligt fler. ”If I have a story and I tell it to you, you are going to be the only one knowing 
about this great story, but if I record it I could tell it to everybody” (Malbon).  
 
Med hjälp av video menar Malbon att företag kan få fram sin produkt och visa den för den 
stora massan. Precis som att historier kan spridas till många kan även produkter göra det. Ofta 
tar det en stund för oss människor att gilla något nytt, med video menar Malbon att den 
processen kan skyndas på. ”You must show your product, the more people see it the more 
they will like it. It is psychology” (Malbon). 
 
 4.1.5 Onlinevideo och Tekniken 
 

Det viktigaste när det kommer till huruvida tekniken spelar roll eller inte menar Malbon är 
ljudet på själva videoklippet. Han säger att det inte spelar någon roll om bilden är hur bra som 
helst om det inte hörs vad som sägs eftersom användare på internet inte förväntar sig att det 
ska vara av högsta 3D kvalitet på enskilda klipp. I andrahand kommer ljuset, då han anser att 
det är viktigt att kunna urskilja till exempel ett ansiktsuttryck för att videon ska kunna 
förmedla det tänkta budskapet.  
 
Malbon tror att det i framtiden kommer kunna vara möjligt för ännu enklare 
teknikanordningar som gör att video kan bli mer tillgänglig än vad den är idag. Till exempel 
tror han att det kommer bli möjligt att se på video i armbandsuret. Malbon menar att 
problemet inte är tillgängligheten utan att det inte finns någon som visar internetanvändare 
vad det ska titta på. ”Now there’s to much choice that no one knows what to watch” 
(Malbon).            
 
Malbon menar att det som måste funderas ut är hur onlinevideo ska börja generera pengar och 
hur företag ska få folk att se videorna som publiceras på internet bland alla de miljontals 
övriga. Han berättar ett exempel om att leta semesterhus i Sverige och att ju mer en person 
letar runt online desto längre bort från det personen söker efter kommer hen, ”for example 
you can end up watching a Viagra ad”. 
 
Malbon anser därför att det måste finnas ett sätt att filtrera videor för att få fler folk att välja 
att se på video på internet, annars kommer folk fortsätta att i första hand välja att se på tv. I 
dagsläget är inte videon det ultimata marknadsföringsverktyget eftersom det råder inflation på 
videor och det inte finns någon sajt eller program som ordnar upp röran. Något som 
underlättar filtrering av videoflödet krävs för att kunna hitta den video som är av intresse.  
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4.1.6 Onlinevideo och Lönsamhet 
 

Förr kunde det kosta flera miljoner att göra en video men tekniken har gjort att ett företag inte 
behöver spendera något om de väljer att satsa på video i sin marknadsföring, säger Malbon. 
Han menar att i takt med att internet blir snabbare öppnas nya möjligheter för var människor 
kan komma åt videor för internet finns till och med i tv-apparater idag.  
 
Malbon berättar om en video som fått över en miljon tittare men ändå inte genererat en krona 
till företaget eller videoproducenterna. Att det ter sig på detta sätt har Malbon svårt att förstå. 
Han därför att de som tjänar pengar på onlinevideo är de som får andra att titta. Om en person 
kan få människor att tro på dem och ha förtroende för dem är det enklare att tjäna pengar, 
menar Malbon.  
 

”No one in the world knows how to monetize online video to make money. The people who 
can make money are the person who can say: tell a million people that this video is cool 
and make them watch it. If that one person can do that that is how he or she is going to 
make money. That is how celebrities make money, because they’ve people who follow 
them” (Malbon) 

 
Eftersom marknadsförare blir smartare när det kommer till att öka antalet visningar av sin 
video online har de börjat länka sökord relaterade till populära ämnen som ofta eftersöks på 
internet. Detta bidrar till den tidigare nämnda svårigheten att hitta en video inom det område 
som är av intresse. Malbon berättar exempelvis om att en sökning på restauranger i Los 
Angeles kan ge ett resultat som inkluderar weed-stores eller dylikt. 
 
4.2 CAbi  
 

Intervjuperson: Ethan Higbee 
Företag: CAbi 
Roll: Video Director  
År med företaget: 7  
Utbildning och arbetsbakgrund: NYU – film school samt editor till två långfilmer  
 
4.2.1 CAbi 
 

CAbi är ett kläd- och modeföretag verksamt i samtliga delstater i USA. Företaget saknar 
fysiska butiker och använder sig istället av ”Independent Fashion Consultants”, som Higbee 
(personlig kommunikation, 26 april, 2012) kallar dem. Dessa konsulter köper en linje av 
CAbis kläder för att sedan på egen hand sälja vidare dessa till kvinnor i sin omgivning. Dessa 
försäljningar sker ofta genom sociala sammanslutningar de kallar för ”CAbi home Show” 
vilket ter sig som ett party för kvinnor där de i bekväma miljöer kan prova samt köpa kläder 
tillsammans med sina vänner. Enligt Higbee är CAbis kärnvärden att kombinera mode med 
vänner och nöje vilket ger CAbis konsulter möjligheten att ärligt kunna säga ”I love my job!”. 
 
CAbi har valt att använda sig av video för att kommunicera med sina konsulter såväl internt 
som externt. De har valt att dela videorna antingen via DVD eller internet. Higbee menar att 
online är ett mycket bra val framför exempelvis TV:n då han säger att ”In TV you are not in 
control, online you can at least like kind of control your experience”.   
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4.2.2 Onlinevideo och Publiken 
 

CAbis målgrupp är en variation av vita kvinnor från USA’s väst- till östkust. Enligt Higbee 
har företaget satt en minimiålder vid 27 år för sina konsulter. Detta då de anser att kvinnor i 
yngre åldrar inte har det nätverk som företaget önskar att deras konsulter har. Higbee menar 
även att de flesta av konsulterna är konservativa och har en konservativ livsstil men att de kan 
vara allt från välbärgade lyxfruar som säljer CAbis kläder som hobby till singel mödrar som 
säljer för att få ekonomin att gå runt.         
 
Genom att bli en del av CAbi välkomnar du dess kläder och ståndpunkter till ditt hem 
eftersom det är där försäljningen kommer att ske. CAbi kommer därför bli mer en del av 
konsulternas liv än ett jobb de i annat fall skulle gå till, menar Higbee. Eftersom kläderna blir 
en del i det som förenar vänner blir det en central punkt i deras liv och ett sätt att umgås. För 
att växa som företag krävs det att fler och fler kvinnor vill ta del av denna livsstil vilket 
medför att CAbis uppgift är att kommunicera ut det positiva med denna livsstil till potentiella 
konsulter. För att kunna göra det berättar Higbee att de använder sig av konvent där befintliga 
som potentiella kvinnor samlas för att ta del av CAbi kulturen. Dessa videodokumenteras 
sedan för att användas i rekryterandet av nya konsulter. Under konventen visas även videor på 
stora biodukar där sketcher från olika ”CAbi home Shows” spelas upp. Detta för att visa de 
potentiella konsulenterna hur det är att vara en i CAbi familjen.  
 
4.2.3 Onlinevideo och Viral kommunikation 
 

Genom att sprida videor online nås en stor mängd människor genom de webbsidor som finns, 
exempelvis Vimeo och Youtube. Higbee berättar att CAbi publicerat ett tio-tal av sina videor 
på YouTube för att sprida sitt varumärke. Genom att de är aktiva online och tillgängliga för 
allmänheten kan tittare sprida videor via sociala medier till sina nära om de önskar. Att 
publicera videorna online menar Higbee ökar chansen att få nöjda tittare eftersom de tittar när 
de vill och måste inte vara vid exempelvis TV:n ett visst ögonblick för att inte missa det.   

Higbee menar att den främsta anledningen till att folk idag gärna sprider videor är för att 
tillfredsställa sitt ego. Det handlar då inte om själva uppladdandet av videon utan 
uppmärksamheten den får genom exempelvis kommentarer inom sociala medier. Han berättar 
att han nyligen läst en artikel där forskare kommit fram till att hjärnan utsöndrar ett 
lyckoämne från hjärnan när folk exempelvis kommenterat på något som vi uppdaterat på 
Facebook. Detta ämne gör att tillfredställelse sprids i kroppen vilket bidrar till att en känsla av 
uppskattning väcks. En annan anledning Higbee tar upp är att människan tycker om att vara 
trendig och nyskapande bland sina vänner. Genom att då vara först med att sprida en 
kul/intressant video online bidrar då till en starkare karaktär och image.            
 
4.2.4 Onlinevideo och Relationsuppbyggnad 
 

Människan har blivit beroende av att hela tiden vara uppdaterad om det senaste vilket även 
inkluderar video. Anledningen att folk tittar mycket på videor är enligt Higbee just detta 
beroende samt rädslan att missa något. Eftersom alla idag kan göra en video och publicera den 
bidrar även detta till att intresset är stort. Higbee menar även att videon genom sitt rika format 
är det bästa sättet att kommunicera då det levererar hela paketet, från röst till bild.      
 
CAbi använder videor för nästan all intern marknadsföring vilket gör att de producerar mellan 
50 och 60 videor per år. Higbee menar att videorna är väldigt informativa med innehåll som 
är till för att träna konsulterna i försäljning, visa upp kollektioner, ge styling tips med mera. 
Som tidigare nämnts används även en mängd rekryteringsvideor som visas mer än bara 
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internt. Enligt Higbee tar dessa videor upp inspirerande och känslofyllda historier, visar 
modevisningar och klipp från ”CAbi home shows” med mål att attrahera nya konsulter som 
vill ta del av den livsstil det innebär att vara ”Independent Fashion Consultant.”.  
 
Den främsta anledningen till varför CAbi använder sig av video är att de via detta fenomen 
kan nå kvinnor landet runt på ett konkret sätt, berättar Higbee. Med det menar han att video är 
det mest uttrycksfulla mediet och eftersom videorna främst är till för att undervisa eller 
rekrytera krävs det att budskapen når fram. CAbis VD har alltid haft en förkärlek till video 
och använt sig av det sedan 2005 och det har endast bidragit till positiva effekter. Higbee 
berättar att han egentligen inte vet vad som gör videor på internet till succéer då det är många 
vad han kallar ”skit videor” som cirkulerar. Han tror dock att hemligheten är att producera 
och leverera ofta och anser “As this point of our existent video seem to be the main form of 
communication.  
 
4.2.5 Onlinevideo och Tekniken 
 

Utan den tekniska revolution som skett hade video aldrig nått den popularitet det idag har. 
Higbee berättar att han aldrig kunnat jobba som han gör idag utan exempelvis Apple som 
tillverkat produkter som gör det möjligt för alla att ha en egen editor studio hemma. En video 
är idag enkel att göra och det krävs inga stora medel. Kameror på dator eller i mobiltelefonen 
räcker långt när det kommer till att producera en video som blir en viral succé´. 
 
Eftersom tekniken håller hög standard och ständigt utvecklas blir video allt billigare att 
producera, menar Higbee. Detta anser han är ännu en stor anledning till videons popularitet. 
Han tror dock att framtiden kommer sätta käppar i hjulet för videospridning på grund av att 
människor redan nu börjat ta ett steg tillbaka från alla digitala kommunikationskanaler. Det 
blir för mycket för dem att hantera och Higbee känner folk under tjugo som redan nu börjar ta 
bort sina Facebookkonton för de inte orkar med all information de bombarderas av. Higbee 
fortsätter sitt tvivel på hur länge onlinevideo kommer vara en succé genom att påpeka att om 
videor fortsätter spridas som det just nu ser ut, totalt utan kontroll, kommer dess pålitlighet 
troligen att sjunka och dess värde med det. Något han anser vara positivt för företag men 
farligt för tittarna är att videor enkelt kan manipulera människor genom att fenomenet gör det 
möjligt att berätta vad som helst för folk i vilket format som helst. Genom video kan 
människor lätt övertygas och luras eftersom effekter och omgivning spelar in i hur budskapet 
kommuniceras.       
 
4.2.6 Onlinevideo och Lönsamhet 
 

Higbee tror definitivt att en video kan leda till ökad lönsamhet eftersom det nästan är gratis att 
producera och att de ökar medvetenheten om produkter. Han menar att om fler vet om dess 
existens är chansen större att fler köper den. Dock tror han inte att alla produkter kan få ökad 
försäljning genom att producera en video utan att mycket beror på produkten i sig. En enkel 
metod Higbee använder sig av för att se om en video påverkat lönsamheten är att se hur vida 
försäljningen eller som i fallet med CAbi, antalet nyrekryterade, har ökat i anslutning till att 
videon blev publik. För att se om en video når stor publik menar han att det enkelt går att 
undersöka genom att spåra antalet klicks och tittar på videon.  
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4.3 Crazy Pictures AB 
 

Intervjuperson: Olle Tholén 
Företag: Crazy Pictures AB 
Roll: Grundare och Producent 
År med företaget: 3,5   
Utbildning och arbetsbakgrund: Filmgymnasium och Egenföretagare  
 
4.3.1 Crazy Pictures AB 
 

Crazy Pictures AB startades 2008 av ett kompisgäng som delade ett stort intresse för film. För 
att i starten få in pengar till företaget producerade de utbildningsfilmer och företagsfilmer, 
något de efter ett år slutade med för att rikta in sig på det de var mer intresserade och duktiga 
på, film utifrån eget material.  De producerade då sex stycken kortfilmer i en serie vid namn 
Poesi för fiskar. Denna publicerades på YouTube och spreds sedan mellan folk online. 
Filmserien blev helt oväntat en hype som lade grunden för företagets varumärke och blev 
orsaken till de filmuppdrag de fick inom TV och reklam. Efter ett par års arbete med att 
producera andras material gick de åter tillbaka till sin kärna, att producera eget vilket är just 
det de gör under tiden för intervjun (Tholén, personlig kommunikation, 17 april, 2012).         
 
4.3.2 Onlinevideo och Publiken 
 

Tholén berättar att de som främst tittar på deras videor enligt det webbaserade 
statistikprogrammet Google statistics är pojkar i en ålder mellan 16-29 år. Det är enligt 
honom även dem som överlag tittar mest på onlinevideo. Att det är just den generationen och 
inte de tidigare, tror han beror på att internet finns naturligt i deras liv från deras uppväxt. 
Generationen vet hur de kan använda sig av det och att nästan vad som helst går att finna där, 
”De vet om att: vill jag ha en rolig film, då bara söker jag på det”, säger Tholén.  
 
I en jämförelse Tholén gör mellan onlinevideo och TV-reklam antyder han att video online är 
det mest framgångsrika. Detta då människor väljer att titta mindre på TV och allt mer på 
video via internet. TV-reklam kräver dessutom att budskapet sänds i precis det ögonblick en 
tittare är vid TV:n, annars missar denna det, plus att budskap via TV skjuts ut bland massa 
andra. Detta gör att människor tvingas se saker de ej önskar medan de på internet kan välja att 
se det som intresserar dem. De kan heller inte missa sändningen eftersom de själva bestämmer 
när videon skall sändas. Självklart finns det enligt Tholén även de som inte orkar anstränga 
sig för att själva hitta en video och ett budskap utan vill bli matade. För att nå dem krävs det 
reklam av TV karaktär men han tror inte att någon av Crazy Pictures filmer hade blivit lika 
framgångsrika om de sänds på TV. 
 
Generationen bestående av pojkar och flickor mellan 16 och 29 år tittar inte på TV-shop och 
de läser inte annonser i tidningar, berättar Tholén. Istället skaffar de sig förebilder via 
exempelvis bloggar eller filmer. Detta gör att varumärken måste nå tittare på ett mer 
genomtänkt sätt för att inte tittaren ska förstå dess kommersiella syfte. Exempelvis är 
produktplacering det nya sättet för tillexempel en tv-produktion att tjäna pengar. Eftersom 
generationen vill vara en karaktär från en film eller serie hellre än en person i en annons. 
Tholén påpekar också att vem som tipsar en publik om en video kommer att avgöra om den 
blir en succé eller inte.     
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4.3.3 Onlinevideo och Viral kommunikation   
 

Crazy Pictures hela verksamhet och varumärke grundades och bygger på att deras videor 
sprids över internet samt att fler och fler ser dem. Att människor snackar om det bygger hela 
varumärket. Tholén menar att om deras videor slutar att ses och spridas, kommer 
verksamheten att läggas ner, ”för om våra filmer slutas ses kommer vi tappa lite inspirationen 
till att göra film” (Tholén).  
 
För att människor skall sprida en video krävs det att publiken fascineras av den. Tholén menar 
att den måste vara spektakulärt snygg, otäckt, rolig eller snuskig för att uppröra tittaren. Att 
beröra en tittare är inte lika lyckat för att få dem att sprida videon utan han menar att tittaren 
måste uppröras. Om en video är av skandaliserande art är publiken mer angelägen om att fler 
ska se den. Tholén tror att en stor anledning till videodelning är önskan om att stärka sin 
image, personlighet och sitt varumärke. Folk vill visa för andra att de är coola och 
videodelningen är ett sätt att marknadsföra det.    
 
4.3.4 Onlinevideo och Relationsuppbyggande 
 

Enligt Tholén är video det bästa verktyget för att få människor att känna något. Han menar att 
känslor skapar engagemang. Genom att följa en karaktär rycks tittaren lätt med och det är då 
känslor väcks. Video gör dessutom att tittaren kommer använda flera sinnen vilket kommer 
stärka känslan. Att tittaren använder flera sinnen anser Tholén vara det främsta som gör att 
video är ett bättre kommunikationsmedel än exempelvis text eller bild.  
 
4.3.5 Onlinevideo och Tekniken 
 

Teknikens utvecklig har gjort att video idag både är enkelt och billigt att producera, vilket 
Tholén tror är de främsta orsakerna till videons popularitet. Även dess snabba tillgängligt för 
både skaparen och publiken gör fenomenet framgångsrikt. Tholén tycker det är fantastiskt att 
det endast kan ta några sekunder från det att en video blivit publik till det att den får feedback 
och han uppskattar den direkt kontakt som är möjlig att få med tittarna. 
 
Att onlinevideo idag är enkelt är enligt Tholén även en nackdel eftersom utbudet blir stort. På 
grund av det stora bruset det är på internet där kommunikation slåss om att nå fram är det 
svårt att få en ny video att bli sedd. Det krävs ständigt mer och mer från skaparen för att en 
video ska lyckas, samtidigt är det nödvändigt att den blir en hype. Även vem som delar en 
video avgör dess framgång och inte hur mycket tid och pengar det ligger bakom. Att komma 
som nykomling är svårt eftersom det ofta är de med många visningar som rekommenderas 
och får fler via till exempel YouTube.  
 
Videons popularitet är stor därför att den kan ses online men som situationen ser ut nu tycker 
Tholén inte att internets hastighet håller. För att video ska bli det ultimata 
kommunikationsmedlet måste hastigheten öka till den grad att streaming inte behövs utan 
videon börjar spelas på en gång. Internt är dock möjligt att nå trådlöst vilket gör att olika 
verktyg används för att streama video. Av Crazy Pictures tittare använder ca 20 % sin 
mobiltelefon och 80 % sin dator, medens det för YouTube är mer omvänt med 10 % datorn 
och 90 % mobiltelefonen. Denna skillnad tror Tholén beror på att deras videor är längre 
filmer medens YouTube främst består av korta klipp. 
 
Av all media som år 2011 delades på internet var 45 % video. Tholén berättar att YouTubes 
prognoser säger att siffran 2013 kommer ha stigit till 95 %. Han tror personligen att ”Det är 
bara början nu, jag tror att internet om typ några år kommer vara film”.         
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4.3.6 Onlinevideo och Lönsamhet 
 

Att onlinevideo kan vara ett av det billigaste kommunikationsverktyget gör att det inte är 
kostsamt att använda sig av. Det finns däremot enligt Tholén inget sätt att mäta vad video 
egentligen ger, att en populär video ger är han dock övertygad om. När det gäller hur många 
wievs en video har kan den siffran numera ljuga då det finns möjligheter att köpa sig före i 
kön, vilket Tholén tycker är för tråkigt.    
 
4.4 Scion 
 

Intervjuperson: Trevor Kane 
Företag: Scion 
Roll: Account manager/Digital media accountment  
År med företaget: 1 
Utbildning och arbetsbakgrund: ”Social Theory” vid Universitetet i Utah 
 
4.4.1 Scion 
 

Scion är ett bilmärke som Toyota producerar och som år 2012 endast marknadsförs i 
Nordamerika. Det är ett märke med mål att fånga unga bilköpare och få dem köpa sin första 
bil ett par år tidigare än genomsnittet. Genom att erbjuda en bil med attribut som en cool ratt, 
bra stereo eller snygga fäljar till ett billigt pris ämnar de att nå dessa. Scion använder sig inte 
av märkta budskap utan försöker nå sin publik genom att bli en del av deras liv. Att fånga 
bilköparen och ge dem en bra bil upplevelse från första stund berättar Kane (personlig 
kommunikation, 18 april, 2012) är för att Toyota har som mål att en ung Scion köpare skall gå 
igenom sitt liv alltid körandes en Toyota. 
 
4.4.2 Onlinevideo och Publiken 
 

Internet är en växande plattform för underhållning och många unga människor lever en del av 
sitt liv online, berättar Kane. Han menar också att internet är en bra arena för Scion att nå sin 
målgrupp. Målgruppen utgörs som nämnt av förstabils-köpare med en livsstil ofta 
innehållande skateboarding och konst. Dessa köpare är ute efter något coolt och vill ha en 
upplevelse i och med köpet. Personerna är mellan 18 och 34 år och de nås till exempel via 
videor, events, TV-reklam, tryckt material som flyers och tidningar med mera. Scions publik 
är ung, den generationen som konsumerar innehåll på internet via både sin mobiltelefon och 
datorn som verktyg. 
 
Fördelen med att se innehåll på internet anser Kane är att videoklipp kan delas med andra 
istället för att, som för TV, enbart kan diskuteras med dem som sett videon när den visades. 
En annan fördel med att publicera videor online är möjligheten att kunden själv kan välja 
vilket innehåll som är värt att titta på baserat på intresse. Ytterligare fördelar med onlinevideo 
menar Kane är förmågan att kunna dela innehåll med andra samt att det är ett passivt medium 
där målgruppen själv väljer om de vill ta del av innehåll eller inte. Att de själva väljer vad de 
ska titta på kan även ha en negativ inverkan om konsumentens uppfattning av videon inte 
stämmer överens med vad hen förväntade sig att se, menar Kane. Eftersom internet har en 
historia som ett passivt medium blir folk arga om de måste se saker de inte har valt att titta på 
själva. Ännu en nackdel med onlinevideo är att, till skillnad från TV, inte går att tvinga någon 
att se ett innehåll. 
 
För att lyckas med sin lifestyle marknadsföring är är det viktigt att identifiera en målgrupps 
intressen. Kane berättar att för Scion är de rätta medierna video och musik eftersom 
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målgruppen utgörs av artister och musiker. Han menar att fördelarna med lifestyle 
marknadsföring är att det fångar känslor och berör målgruppen emotionellt eftersom det som 
tas upp engagerar dem.        
 
4.4.3 Onlinevideo och Viral kommunikation 
 

Ett kvitto på att en video är bra och att innehållet är väl utformat är om det sprids till många. 
Kane berättar att word-of-web fungerar eftersom människor med delade intressen väljer att 
sprida videor mellan varandra då de vet att videon kommer vara av intresse för mottagaren. 
Kane säger att målet med onlinevideo, ur Scions perspektiv, är att få många att upptäcka och 
ta del av det som de har att säga. Ur en videoproducent perspektiv är det att leverera ett bra 
innehåll, något som är coolt och en video som sticker ut och är hållbar i längden. Det Scion 
vill uppnå är att en cool video blir producerad och att den får minimum 25.000 tittare.  
 
Kane anser att word-of-web fungerar kompletterande till innehåll och bidrar till ett rikare 
budskap. ”For example if we are making lifestyle music videos and they are making their own 
then they advertising for you”(Kane). 
  
Kane menar att det som är viktigt för att en video ska ses av många är ett den på något sätt har 
ett intressant innehåll. Detta kan skapas genom innehåll som till exempel humor, chockerande 
innehåll, eller något som berör emotionellt eller väcker nostalgikänslor. Genom att 
videodelning är ett avslappnat och enkelt sätt att kommunicera med sina vänner tror Kane gör 
att många väljer att sprida dem.  
        
4.4.4 Onlinevideo och Relationsuppbyggnad  
 

Det viktiga för att lyckas med sin marknadsföring är enligt Kane att veta hur folk konsumerar 
media och att identifiera sin målgrupps intressen. Detta eftersom en negativ del av 
onlinevideo vara att människor som befinner sig online har svårare att acceptera budskap som 
är kommersiella. Detta på grund av att sådana budskap inte har varit lika förekommande på 
internet tidigare. Kane anser även att onlinevideo inte riktigt har det som krävs för att kunna 
bygga en stark relation som tillexempel en bok kan göra. Han säger att om onlinevideo ska 
kunna skapa detta behövs mer tanke på kvalité och innehåll. I dagsläget finns det många där 
ute som har förmågan att producera innehåll, via bloggar och sociala nätverk, men det säger 
inte att det alltid är bra innehåll. När video blir standardiserat och har stärkt sin auktoritet 
jämfört med andra medier menar Kane att det kommer bli enklare att identifiera var 
människor kan hitta tilltalande innehåll. Det är först då det kommer bli enklare att bygga 
relationer med hjälp av video. 
 
4.4.5 Onlinevideo och Tekniken 
 

Kane menar att det finns ett tidsmässigt element som påverkar användandet av onlinevideo. 
Eftersom det går snabbt och enkelt att publicera en video online riskerar en videos livslängd 
och aktualitet att bli väldigt kort. På grund av att internets innehåll ständigt uppdateras måste 
en video nå sin publik när den är aktuell för att den skall få genomslagskraft. 
 
4.4.6 Onlinevideo och Lönsamhet 
 

Kane menar att om en onlinevideo ska generera avkastning beror på vilket företag som 
använder sig av det. Han menar att inte alla målgrupper finns representerade på internet och 
det kan vara svårt för tillexempel en advokatbyrå att sprida sitt budskap genom virala videor.  
Det finns dock olika spårningsverktyg företag kan använda sig av, men Kane menar att 
slutsatser enbart kan dras rörande om försäljningen efter att ha publicerat en onlinevideo har 
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ökat. Utifrån om den har ökat kan företag anta att det var onlinevideon som var en bidragande 
orsak.      
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5. ANALYS 
 

I kapitlet som följer görs två analyser av den empiriska referensramen. I den första jämförs 
samtliga undersökningsobjekt enskilt med den teoretiska referensramen och i den andra 

jämförs respondenterna istället med varandra. Analysen mynnar ut i åtta antaganden  
vilka har som mål att utreda svaret på problemformuleringen.   

 

 
5.1 Inomfallsanalys Frank151 
 

5.1.1 Onlinevideo och Publiken 
 

Generation Y är den generation som lättast tar till sig och påverkas av social information som 
skrivs och sänds ut online. Utifrån denna information anpassar de sin personlighet och sina 
behov (Berthon et al., 2011). Den målgrupp som Frank151 riktar in sig på menar Malbon 
(personlig kommunikation, 25 april, 2012) är just denna målgrupp vilket gör det till en 
självklarhet för dem att använda internet som distributionskanal. För Generation Y är 
innehållet viktigt eftersom det är därigenom de speglar sin personlighet och visar vilka de är. 
Generation Y anser att referensgruppen är viktigt och är inte rädda för att följa trender 
(Berthon et al., 2011). Malbon (2012) skapade valde Frank151s målgrupp utifrån sin vänkrets 
och vet därför hur de fungerar och vad de intresseras av. 
 
Malbon (2012) säger att om du inte är en del av målgruppens liv syns du inte. Detta styrks av 
Martin (2011) som menar att det är av värde att skapa något som speglar den tänkta 
målgruppens hopp och drömmar. Malbon (2012) berättar att Frank151 eftersträvar detta och 
hävdar att målgruppens engagemang måste väckas för att budskapet skall nå in i deras liv. 
Davies (2011) ord kan styrka detta och menar att video är det bästa alternativet för att skapa 
engagemang och känslor hos konsumenter.  
Dessa teorier leder fram till antagandet: 
 

- A1: Generationens konsumenter nås och berörs bäst med onlinevideo 
 
Malbon (2012) säger att fördelarna med att lansera en video online istället för via traditionell 
media som TV är att den alltid finns tillgänglig och att konsumenter själva väljer vilken video 
de vill se efter intresse. Hallerman (2011) styrker detta då han menar att konsumenter inte vill 
se en historia de känner sig tvingade att se utan som de själva väljer att se.   
Detta gör att följande antagande kan göras: 
 

- A6: Onlinevideo kan med fördel konsumeras efter tittarens önskemål     
 
5.1.2 Onlinevideo och Viral kommunikation  
 

Precis som BMW, Dove och Toyota använder sig av video på internet för att influera 
människor (Huang et al., 2012) har Malbon (2012) och Frank151 förstått vikten av det och 
distribuerar sina via många sociala kanaler. Word-of-web har lika stor inverkan som word-of-
mouth när det kommer till att sprida ett budskap och få andra att ta till sig det (Norman & 
Russell, 2006) Malbon (2012) håller med och säger att om en person har stor inverkan på 
många andra människor och uttrycker att någonting är häftigt kommer innehållet automatiskt 
bli häftigt för de människor som hör det.  
 
En anledning till att människor väljer att sprida en video vidare är viljan att ha kontroll. Syftet 
med denna kontroll är ett försök att agera opinionsledare, för att kunna påverka andra (Ho & 
Dempsey, 2008) eller för att växa som person (Huang et al., 2012). Författarna nämner 
ytterligare två faktorer som påverkar om persons intention att sprida vidare ett innehåll. Dessa 
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är upplevd kvalitet och förväntad nytta, alltså vad spridaren får ut av att dela med sig av 
videon. Malbon (2012) håller med dem alla och menar att videospridning beror på att en 
person vill framstå som en bra person i andras ögon samt att hen önskar att få medhåll från 
andra.   
 
En annan anledning till varför en video skickas vidare skriver Ho och Dempsey (2008) är på 
grund av att den kan uttrycka en persons personlighet och stärka hens image. Malbon (2012) 
hävdar detsamma och menar att ett syfte till att sända en video vidare är individualitet. Han 
menar att människor med hjälp av video försöker stärka och uttrycka sin personlighet. 
  
Huang, et al (2012) skriver att det med hjälp av vidarebefordrande av video även går att stärka 
sin position i ett förhållande eller förbättra känslan om sig själv genom att tillexempel skicka 
en video med syfte att hjälpa andra. Malbon (2012) tror definitivt att videospridning kan ske 
på grund av omtanke om andra. Till exempel kan en video uppmuntra någon annan till att 
skratta eller om det innehåller mer allvarligt material påverka en person att tänka om och 
förändra ett oaktsamt beteende.       
Det slutgiltiga antagandet utifrån ovan blir därför:  
 

-A2. Onlinevideo är ett medium vars innehåll konsumenter gärna sprider vidare 
 
5.1.3 Onlinevideo och Relationsuppbyggnad 
 

Eftersom Generation Y är Frank151s målgrupp och Morten (2002) skriver att generationens 
varumärkeskänslighet är hög är det extra viktigt att jobba för att stärka banden mellan 
målgruppen och varumärket (Malbon, 2012). Malbon menar att Frank151 har en stark relation 
med sin målgrupp tack vare en lång historia och tycker att det är viktigt att en historia som 
stämmer överens med målgruppens intresse sprids. Morten (2002) anser detsamma anse att 
video gör det möjligt att beröra tittaren. 
 
Malbon (2012) berättar att Frank151 arbetar med att skapa en cool känsla kring varumärket 
och detta skapas med hjälp av en häftig atmosfär i deras videor. Detta menar Williams (2012) 
är bra eftersom nutidens internetsurfare lätt blir uttråkade när de möts av budskap som enbart 
består av text. Matheison (2010) vill slå ett slag för att en upplevelse krävs för att ett starkt 
varumärke ska kunna byggas i den digitala världen vilket Malbon (2012) berättar att de skapar 
med hjälp av sina häftiga videor.           
 
Frank151s målgrupp skulle aldrig frivilligt välja att avsiktligt se på marknadsfört innehåll 
(Malbon, 2012; Martin, 2011). Tang (2012) säger att om ett budskap skall nå dem måste det 
kommersiella syftet döljas väl annars skapas en negativ inställning till videon bland de som 
väljer att titta. Malbon (2012) och Tang (2012) menar att innehållet alltid måste stämma 
överens med målgruppen och det bästa sättet att nå dessa är att väcka känslor, vilka sprids 
bäst med en video.  
Detta mynnar ut i antagandet:  
 

-A3: Onlinevideo skapar intresse, medvetenhet och förtroende hos konsumenter vilket  
            bygger relationer  
 
5.1.4 Onlinevideo och Tekniken  
 

Kernik (2008) berättar att det är på grund av teknikens utveckling onlinevideo har blivit 
populärt. Malbon (2012) håller med då han säger att internets hastighetsökning och mängden 
enheter som levererar internet ökar onlinevideons popularitet. Detta bäddar för en mängd nya 
möjligheter för marknadsförare då dess marknadskanal bara blir bättre (Malbon, 2012; 



 
 

 
 

35 

Sanshirico, 2008). I det växande antalet internetlevererande enheter är många portabla 
(Kernik, 2008). Genom att 3G bytts ut till 4G underlättas dessutom streaming av video 
avseendevärt (Wang et al., 2009). Malbon (2012) tror att om det fortsätter i den här takten 
kommer det snart vara en möjlighet att se onlinevideo i sitt armbandsur.      
  
Wang, et al. (2009) menar att tekniska metoder idag ger slutanvändaren en högkvalitativ 
video som tilltalar dem. En gång i tiden var situationen annorlunda eftersom videon som 
presenterades på internet var lågupplöst och grumlig (DeLoca, 2008). Att kvalitén på videon 
håller anser Malbon (2012) är viktigast när det kommer till ljud och ljus. Han menar att ljudet 
är mest betydelsefullt då tittaren vill höra vad som sägs, annars stänger den av. Att bilden sen 
är tydlig är främst viktig för att budskapet skall kommuniceras på ett rikt vis. Malbon anser 
dock att tekniken även kan vara ett problem och säger att videor online måste kunna 
kanaliseras och filtreras på något vis eftersom det för tillfället existerar videor i överflöd. 
Detta mynnar ut i antagandet: 
 

A4.1: Ny teknik skapar till viss del stora möjligheter för onlinevideo  
 
5.1.5 Onlinevideo och Lönsamhet 
 

Malbon (2012) berättar att syftet med Frank151s videor inte i första hand är att tjäna pengar 
utan att stärka relationen mellan varumärket och målgruppen. Tsai (2009) säger precis som 
Malbon att de mer fungerar som en del i den varumärkesuppbyggande processen. Barnes 
(2007) skriver att de starka relationerna i slutändan kommer generera intäkter då han menar 
att konsumenter köper av de företag som de känner starkast förtroende för.    
 
Att använda sig av onlinevideo kan innebära löften om höga vinster till ett företag (Peterson 
et al., 2010). Malbon (2012) tvivlar dock på det och berättar om en video som fått över en 
miljon tittare men inte genererat en krona. Han menar som sagt att onlinevideo handlar om att 
bygga relationer och att det är när kunder känner förtroende som pengar kan börja tjänas. Ett 
vanligt sätt att mäta en videos popularitet är att räkna antalet tittare vilket gör varje en 
betydelsefull (Onlinevideo: measuring eyeballs, 2009). Eftersom antalet visningar är viktigt 
påpekar Malbon (2012) att de som kan tjäna pengar på onlinevideor är kändisar och stora 
bloggare genom att företag vänder sig till dem med pengar om de postar deras video. Allt för 
att öka tittarsiffran. 
Detta leder till antagandet:  
 

-A5: Onlinevideo antas generera ökade intäkter till företag 
 
Malbon (2012) menar att marknadsförare blir allt smartare gällande metoder att nå 
konsumenter och väljer därför att relatera sin video till populära sökord som ofta inte har 
någonting med videons innehåll att göra. Detta för att utöka antalet visningar. En konsekvens 
av beteendet blir att det försvårar för konsumenter att hitta rätt video då det kan dyka upp en 
hel del oseriösa annonsörer. Anledningen till detta är att marknadsförare väljer att koppla 
antalet visningar till lönsamhet och de anser att ju fler som tittar desto mer kommer de att 
sälja (Harden och Heyman, 2009). 
Ytterligare ett antagande kan göras: 
 

- A8: Onlinevideo går enkelt att manipulera 
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5.2. Inomfallsanalys CAbi   
 

5.2.1 Onlinevideo och Publiken  
 

Enligt Creamer (2007) måste marknadsförare följa sina kunders mönster och anpassa sin 
kommunikation efter dem. Detta då de på grund av den stora mängd kommunikation som 
cirkulerar ej längre accepterar allt de utsätts för. Den publik CAbi anpassar sig efter tillhör 
den äldre generationen av Generation Y (Higbee, personlig kommunikation, 26 april, 2012; 
Morton, 2002). Eftersom CAbi genom sin affärsidé blir en stor del av sina konsumenters liv 
(Higbee, 2012) är det viktigt att deras varumärke stämmer överens med samt blir en del av 
konsulternas drömmar och personlighet (Martin, 2011). Det bästa sättet för ett varumärke att 
bli det är genom att leverera en känsloväckande historia (Davies, 2011). Higbee (2012) 
berättar att det är precis det de använder sig av för att rekrytera nya konsulter. Vidare berättar 
han att de levererar dessa historier med hjälp av video, vilket både Thompson (2011) och 
Davies (2011) anser vara det bästa sättet att leverera en historia då den väcker känslor.       
Detta leder fram till antagandet om att: 
 

- A1: Generationens konsumenter nås och berörs bäst med onlinevideo 
 
Higbee (2012) menar att den största fördelen med att publicera en video online är att tittaren 
själv kan kontrollera vad de tittar på och vilken tidpunkt de tittar, vilket enligt Davies (2011) 
och Hallerman (2011) gör att tittaren inte störs av att de bli påtvingade ett budskap. Tittarna 
kan dessutom själv kontrollera när videon skall ses, som Higbee (2012) påpekade. Detta anser 
även Martin (2011) är positivt då han menar att tittare helst ser innehåll de själva sökt upp.  
Utifrån det som berättats ovan kan följande antagande göras: 
 

- A6: Onlinevideo kan med fördel konsumeras efter tittarens önskemål    
      
5.2.2 Onlinevideo och Viral kommunikation  
 

Ho och Dempsey (2008) berättar om hur internets storhet öppnat en värld där mediefiler lätt 
kan kommuniceras mellan användare. Detta utnyttjar CAbi genom att publicera sina 
rekryteringsvideor på YouTube och därigenom hoppas att tittarna vill sprida dem vidare till 
sin omgivning (Higbee, 2012). Detta vill de uppnå då word-of-web har samma pålitlighet som 
word-of-mouth, den kommunikation som har störst inverkan på mottagaren inför ett 
beslutfattande (Norman & Rusell, 2012). Anledningen till att folk sprider videor online är 
enligt Higbee (2012), Huang, et al. (2012) samt Norman och Rusell (2006) att de vill 
tillfredsställa sitt ego och växa som person. Detta grundas ofta i ett kontrollbehov många 
människor har. Ytterligare en anledning Higbee (2012) tar upp är önskan om att framstå som 
en trendsättare bland sina vänner. Av den anledningen sprider hen en video med målet att 
stärka sin image, vilket även Norman och Rusell (2006) anser vara en betydelsefull orsak till 
att videor sprids vidare.          
Dessa uttalanden leder till antagandet att: 
 

- A2. Onlinevideo är ett medium vars innehåll konsumenter gärna sprider vidare 
 
5.2.3 Onlinevideo och Relationsuppbyggnad  
 

Video används idag för många olika syften, från att utbilda till underhållning eller som 
marknadsföring (Serapio & Fogg, 2009). Detta är precis vad CAbi gör då de producerar 
videor för många olika ändamål som exempelvis undervisning och rekrytering (Higbee, 
2012). Enligt Harden och Heyman (2009) är video, speciellt online, ett av de bästa verktygen 
att använda sig av för att skapa engagemang då det tilltalar till flera olika sinnen. Även 
Higbee (2012) håller med om antagandet då han menar att en video levererar hela spektrumet. 
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Han menar också att människor är beroende av att vara uppdaterade och ständigt är på jakt 
efter de senaste internethändelserna. Detta gör att hemsidor måste fånga besökaren på dess 
väg genom internet. Engagerande videor är därför viktiga att ha på hemsidor då besökare ofta 
blir rastlösa av för mycket text (Williams, 2012).  
 
För att nå rätt publik och påverka dem är det viktigt att veta vilka som utgör publiken samt 
vilket som är det bästa sättet att nå dem (Hallerman, 2011). CAbi känner sin publik och det 
kommunikationssättet de bäst når sin publik med är video. Enligt Matheison (2010) krävs det 
att videon presenterar en upplevelse för att engagera en publik. Higbee (2012) berättar att 
deras rekryteringsvideor kommunicerar till störst del upplevelser CAbi kan ge. Eftersom de 
videor CAbi producerar har som mål att undervisa eller rekrytera är det viktigt att budskapen 
når fram konkret och tydligt (Higbee, 2012). Det som möjliggör detta är just video då den 
med sin visuella kraft har en tendens att fånga intresse samt väcka engagemang. Video har en 
multimedial effekt vilket även ökar konsumentens inlärning (Hua et al., 2008), vilket i CAbis 
fall är utmärkt då de använder sig mycket av utbildningsvideor (Higbee, 2012). 
Denna information ligger till grund för antagandet:  
 

- A3: Onlinevideo skapar intresse, medvetenhet och förtroende hos konsumenter vilket  
            bygger relationer  
 
 5.2.4 Onlinevideo och Tekniken 
 

Utan de tekniska framsteg som gjorts under åren hade inte Higbee (2012) varit där han är idag 
och onlinevideo inte varit populärt (Kernik, 2008). Higbee (2012) menar att video är populärt 
bland folk eftersom att de själva enkelt kan producera en då det inte krävs mer än en 
mobilkamera. Genom 4G nätet och förbättrade mobiltelefoner kommer allt fler människor 
börja använda sig av smartphones, vilket troligen kommer öka onlinevideons popularitet ännu 
mer (Kernik, 2008). Higbee (2012) påpekar dock att han även ser att den utvecklade tekniken 
kan påverka onlinevideons framgång negativt. Detta eftersom enkelheten att sprida budskap 
på internet får folk att känna sig överhopade av information, en känsla som kan få den mest 
internetvana generationen att lämna internets sociala nätverkssidor. Han anser även att videor 
sprids utan kontroll och att det kommer krävas att någon form av ordning införs för att 
onlinevideons pålitlighet inte skall försvinna. 
Genom dessa teorier formas antagandet:  
 

- A4.1: Ny teknik skapar till viss del stora möjligheter för onlinevideo 
 
Eftersom tekniken ständigt utvecklas (Kernik, 2008) finns det enligt Higbee (2012) en mängd 
sätt att använda video för att manipulera människor. Detta då ett budskap kommunicerat via 
video kan berättas i vilket format som helst och med en mängd effekter vilket lurar tittaren.  
 
Antagandet som efter detta kan tagas är: 
 

- A8: Onlinevideo går enkelt att manipulera 
 
5.2.5 Onlinevideo och Lönsamhet 
 

För att mäta en videos popularitet på internet kan antalet tittar, klick och delningar 
undersökas, anser både Higbee (2012) samt Harden och Heyman (2009). Att däremot få en 
video att generera avkastning och mäta detta anser Harden och Heyman svårt och Cooper 
(2011) håller med. Higbee (2012) tror däremot att en lyckad onlinevideo definitivt kan leda 
till ökad lönsamhet då han menar att video kan få fler medvetna om en produkt vilket leder till 
att fler köper den. Han tycker heller inte att det är svårt att mäta om en video förbättrar ett 



 
 

 
 

38 

företags lönsamhet då han säger att det endast är att se på hur försäljningssiffrorna förändras i 
anslutning till det att videon lanserats. På detta sätt gjorde Evian, vilka hade en mycket 
populär video som cirkulerade på internet år 2009. O’Leary (2010) menar att Evians 
försäljningssiffra förbättrades i och med just videons popularitet. Higbee (2012) påpekar 
precis som Harden och Leyland (2009) att en videokampanj på internet kan vara billig, till 
och med gratis, vilket gör att dess ROI kan bli otroligt hög. 
Utifrån detta kan följande två antaganden göras:   

- A5: Onlinevideo antas generera ökade intäkter till företag 
 

- A7: Onlinevideo är ett billigt sätt att kommunicera 
 
5.3 Inomfallsanalys Crazy Pictures AB 
 

5.3.1 Onlinevideo och Publiken 
 

Den huvudsakliga publik och målgrupp som är mest mottaglig för onlinevideo anser både 
Morton (2002) och Tholén (personlig kommunikation, april 17, 2012) vara Generation Y. 
Detta då tillgången till internet har varit en självklarhet under stor del av deras uppväxt. 
Dessutom finns det enligt Tholén statistik som stödjer detta. Tv-tittandet minskar dagligen 
samtidigt som online-tittande ökar, vilket gör att generationen måste nås i den miljön de 
befinner sig, på internet (Davies, 2011; Tholén 2012). Där måste budskapen presenteras utan 
att visa sitt kommersiella syfte och istället med innehåll som engagerar dem, menar 
Hallerman, 2011. Tholén (2012) håller med då han påpekar att generationen vill ha förebilder 
som de lyssnar till och vill ofta vara som en karaktär. Hallerman (2011) fortsätter på det 
spåret då även han säger att generationen inte är ute efter märkt innehåll utan en historia som 
engagerar. Detta gör att copywriters måste ändra titel till historieberättare (Martin, 2011) och, 
eftersom generation Y lyssnar till förebilder och sin referensgrupp, använda sig av dessa när 
historien berättas, menar såväl Berthon, et al. (2011) som Tholén (2012). Bra reklam är alltså 
den som väcker generationens känslor och engagerar dem och det bästa sättet att göra det är 
enligt Tholén (2012) och Thompson (2011) att använda sig av onlinevideo.  
Detta leder till att följande antagande kan göras:           
 

- A1: Generationens konsumenter nås och berörs bäst via onlinevideo 
 
Genration Y har lärt sig stänga ute de budskap som tränger sig på och som de tvingas att se, 
menar Davies (2011) och (Hallerman, 2011). Tholén (2012) håller med och påpekar att 
exempelvis TV-reklam därför måste sändas vi en precis tidpunkt när rätt tittare som 
budskapet ämnas åt tittar på TV:n. Onlinevideo är alltid tillgängligt för generationen, menar 
Tholén och Generation Y ser främst det innehåll de själva söker upp (Martin, 2011). 
Utifrån detta formuleras antagandet: 
 

- A6: Onlinevideo kan med fördel konsumeras när tittaren önskar     
       
5.3.2 Onlinevideo och Viral kommunikation 
 

För att ett budskap skall spridas vidare mellan konsumenter anser Huang, et al. (2012) samt 
Tholén (2012) att de måste väcka känslor. Att känslorna är starka och bygger på humor, 
rädsla, sorg eller snuskighet menar dem är mest effektiv för att få ett budskap att spridas via 
word-of-web. Tholén menar även att fascination är nyckeln och att det är mer effektivt att 
uppröra än beröra tittaren. Video är som sagt det bästa verktyget för att väcka känslor enligt 
Davies (2011) och Tholén (2012) och anledningen till att tittare väljer att sprida dem kan vara 
olika. Tholén anser precis som Ho och Dempsey (2008) samt Norman och Rusell (2006) att 
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en stor anledning till videospridning är önskan om att förstärka sin personlighet, image och 
sitt varumärke.  
Teorier ovan leder fram till antagandet:      

- A2. Onlinevideo är ett medium vars innehåll konsumenter gärna sprider vidare 
 
5.3.3 Onlinevideo och Relationsuppbyggnad  
 

Harden och Heyman (2009) samt Tholén (2012) menar att onlinevideo är det bästa verktyget 
att använda för att väcka konsumenters känslor, vilket i sin tur kan skapa engagemang och 
bygga förtroende mellan konsument och varumärke. Det är sedan förtroende som får en 
konsument att vilja köpa ett visst varumärke (Barnes, 2007). Onlinevideo kommunicerar med 
sin publik på ett flertal plan, till skillnad från exempelvis text eller bild, vilket gör att fler 
sinnen stimuleras och relationen mellan konsument och varumärke stärks enklare (Harden & 
Heyman 2009; Tholén, 2012).    
Utifrån dessa resonemang kan följande antagande göras: 
 

- A3: Onlinevideo skapar intresse, medvetenhet och förtroende hos konsumenter vilket  
            bygger relationer  
 
5.3.4 Onlinevideo och Teknik 
 

Tekniken har enligt Tholén (2012) gjort onlinevideo billigt och enkelt att producera, vilket 
ligger till grund för dess popularitet, Kernik (2008) håller med. Tekniken gör även videor 
snabbt tillgängliga för både skapare och publik. Trots att förbättringar har gjorts för att 
förbättra hastigheten gällande trådlös surfing och kvaliteten på streamande (Kernik, 2008; 
Video Advertising: Rich Returns (2006); Wang et al., 2009) tycker Tholén (2012) inte att den 
räcker till. Han anser att internet är orsaken till onlinevideors popularitet men att hastigheten 
inte är bra nog än för att onlinevideo skall vara det ultimata kommunikationsmedlet. 90 % av 
YouTubes tittare använder just trådlösa mobiltelefoner för att titta på videoklipp och då måste 
det trådlösa internet leverera.  
Dessa ord leder fram till följande två antaganden att:     
 

- A4.1: Ny teknik skapar till viss del stora möjligheter för onlinevideo  
 

- A7: Onlinevideo är ett billigt sätt att kommunicera 
 
5.3.5 Onlinevideo och Lönsamhet 
 

Tholén (2012) vet inte hur en onlinevideos lönsamhet kan mätas, men han är övertygad om att 
det är ett lönsamt kommunikationsverktyg. Även Cooper (2011) håller med och anser att det 
skulle vara väldigt intressant att kunna mäta en onlinevideos ROI. Det tycker även Leyland 
(2009) och Tholén (2012) då de påpekar hur billig en onlinevideokampanj kan vara och 
menar att siffran skulle kunna bli häpnadsväckande. 
Detta leder fram till antagandet att: 
 

- A5: Onlinevideo antas generera ökade intäkter till företag  
 
Ett sätt att mäta en onlinevideons popularitet är dock möjlig genom att se på hur många 
visningar den har, menar Tholén (2019) samt Harden och Heyman (2009). Om antalet 
visningar påverkar försäljningen finns ingen klar bevisning för, fortsätter de, men utifrån 
exemplet med Evian där försäljningen ökade i samband med att en video fick många tittare 
(O’Leary, 2010) kan en relation ändå finnas. Tholén (2012) menar att det idag är enkelt att 
manipulera tittarsiffran och tränga sig före i kön, vilket kan förbättra tittarsiffran betydligt 
eftersom många tittare är det som är anledningen till att ännu fler personer väljer att titta.   
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Utifrån detta kan det konstateras att: 
 

A8. Onlinevideo går enkelt att manipulera 
 
5.4 Inomfallsanalys Scion 
 

5.4.1 Onlinevideo och Publiken 
 

Berthon, et al. (2011) menar att många unga människors liv är byggt på användandet av 
internet och att de väljer att via sociala nätverk publicera mycket som rör deras liv. Kane 
(personlig kommunikation, april 18, 2012) menar detsamma då han säger att det idag är 
många unga människor som väljer att dela sitt liv online och att internet växer i avseende att 
vara en plattform för underhållning och socialt nätverkande. Hur människor idag konsumerar 
media är därför viktigt att kartlägga (Kane, 2012; Hallerman, 2011) samt var de befinner sig 
på internet och var de väljer att gå vidare efter att de besökt en hemsida (Hallerman, 2011).   
 
Fördelen med att använda sig av video i sin marknadsföring menar Kane (2012) är att 
innehållet väcker känslor och berör målgruppen. Han menar därigenom att innehållet i videor 
väcker engagemang hos de tänkta konsumenterna vilket han anser viktigt. Detta styrks av att 
Hallerman (2011) skriver att reklam måste engagera för att göra tittaren intresserad av ett 
budskap. Han menar vidare att bra reklambudskap som engagerar är oftast leder till att 
köpintentioner skapas hos konsumenter.  
Teorierna ovan leder till antagandet att: 
 

- A1: Generationens konsumenter nås och berörs bäst via onlinevideo 
 
Några fördelar med att använda sig av onlinevideo menar Kane är att det på internet är möjligt 
att kunna sprida ett budskap vidare och då dela det med andra samt att själv kunna välja 
vilken video som ska tittas på. Detta är något som även generation Y ser som en fördel och 
väljer därför att vistas online och leta efter intressanta budskap. Hallerman (2011) skriver att 
det är svårt att tvinga just denna målgrupp att titta på något de själva inte väljer att titta på.    
Utifrån detta formuleras antagandet: 
 

- A6: Onlinevideo kan med fördel konsumeras efter tittarens önskemål    
 
5.4.2 Onlinevideo och Viral kommunikation  
 

Norman och Russell (2006) menar att med hjälp av word-of-web sprids budskap enkelt vidare 
från en tittare till en eller flera andra. Genom spridning anser Kane (2012) att företag kan få 
snabb respons och att det kan fungera som ett kvitto på att en video är bra och innehållet väl 
utformat.  
 
Anledningen till att människor på internet väljer att sprida en video anser Kane (2012) är 
viljan att kommunicera med vänner. Detta styrker Ho och Dempsey (2008) då de menar att 
människor har en drivkraft till ett socialt liv, online som offline, vilket kräver kommunikation. 
Även Huang, et al. (2012) menar att det är en social drivkraft som styr viljan att tillhöra en 
grupp och utgör en anledningen till att vidarebefordra en video. 
Dessa tankar leder fram till antagandet:   
 

- A2: Onlinevideo är ett medium vars innehåll konsumenter gärna sprider vidare 
 
5.4.3 Onlinevideo och Relationsuppbyggnad 
 

Ett steg som är viktigt vid utformandet av sin marknadsföringsstrategi online tycker Kane 
(2012) är att veta hur målgruppen konsumerar media. Detta anser även Hallerman (2011) som 
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en viktig faktor för att nå sin publik och skriver att analyser av var kunder väljer att se video 
är viktigt för att veta i vilket forum videon ska publiceras. 
 
Om en videos budskap för uppenbart liknar en reklam menar Hsieh J-K., et al. (2012) att det 
blir svårt att behålla konsumenters uppmärksamhet och att det kan ha en negativ inverkan på 
deras inställning till videon. Detta bekräftar Kanes (2012) åsikt då han säger att det som är 
negativt med onlinevideo är att människor som befinner sig online har svårare att acceptera 
budskap som är kommersiella än om de skulle sändas på TV.  
 
Kane (2012) menar att det som är viktigt för att en video ska ses av många är ett den på något 
sätt har ett intressant innehåll. Detta kan skapas genom tillexempel humor, chockerande 
innehåll, något som berör emotionellt eller något som väcker nostalgi. Detta bekräftas då 
Huang, et al. (2012) skriver att om videon väcker starka känslor som humor, rädsla, sorg eller 
inspirerar på något sätt ökas kvalitén. Att det krävs kvalité för att kunna bygga relationer och 
väcka engagemang hos konsumenter är både Kane (2012) och Huang, et al. (2012) överens 
om. Kane anser i dagsläget att inte alla onlinevideor kan uppfylla detta fullt ut men att 
framtiden kommer bli ljusare. Detta avviker från vad Hua, et al. (2008) skriver då de hävdar 
att videor redan nu kan öka engagemang hos konsumenter eftersom de väcker uppmärksamhet 
och intresse hos dem.     
Dessa teorier leder fram till antagandet:  
 

- A3: Onlinevideo skapar intresse, medvetenhet och förtroende hos konsumenter vilket 
bygger relationer    
  
5.4.4 Onlinevideo och Tekniken  
 

Kane (2012) menar att eftersom människor idag blir allt bättre utrustade med ny teknisk har 
de rätt hjälpmedel, som mobiler och datorer, som gör att allt material online blir tillgängligt 
för dem. Detta framgår även i Video Advertising: Rich Returns (2006) då de skriver att 
utvecklingen av ny teknik gör att allt fler företag väljer att använda sig av onlinevideo. Både 
Kane och Video Advertising: Rich Returns (2006) tar upp att den förbättrade tekniken 
kommer leda till ökad popularitet för användande av onlinevideomarknadsföring hos företag.  
 
Kernik (2008) menar att det är på grund av teknikens framsteg och de nya 4G-nätverken som 
allt fler väljer att använda sig av onlinevideo. Kane (2012) menar även han att tekniken 
underlättar för de som vill lägga upp en video och att ny teknik som 4G även bidrar till en 
ökning i användandet av trådlösa enheter (Kernik, 2008). Han tror dock att enkelheten leder 
till att kvalitén på onlinevideo blir sämre eftersom många avsändare inte publicerar 
högkvalitativa klipp varken innehålls- eller utseendemässigt Detta sänker hans tro på 
onlinevideo som marknadsföringskanal i dagsläget.   
Sammanfattningsvis antas att: 
 

- A4.1: Ny teknik skapar till viss del stora möjligheter för onlinevideo  
 
5.4.5 Onlinevideo och Lönsamhet  
 

Kane (2012) berättar att det finns olika spårningsverktyg företag kan använda sig av för att 
kunna avläsa hur videon tas emot på internet. Dock menar han att den information som dessa 
verktyg ger saknar data som enkelt kan avgöra vad en video genererat i avkastning till ett 
företag. Kane anser att utan data rörande om försäljningen ökat på grund av video eller inte 
kan enbart spekulationer kring onlinevideons påverkan göras. O’Leary (2010) håller med och 
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konstaterar att det är svårt att avgöra om en försäljningsökning beror på en viral framgång 
eller inte.   
Summan av teorierna ovan skapar följande antagande: 
 

- A5: Onlinevideo antas generera ökade intäkter till företag  
 
5.5 Mellanfallsanalys  
 

5.5.1 Onlinevideo och Publiken 
 

Samtliga respondenter (2012) är eniga om att kommunikation till sin målgrupp måste ske i 
den miljö som målgruppen befinner sig i. Frank151, Crazy Pictures och Scion har alla valt att 
möta sin målgrupp, konsumenter från Generation Y, i deras naturliga miljö som är på internet. 
Även CAbi möter sin målgrupp online men använder sig dessutom av andra kanaler som 
evenemang och dvd-utsändning. Både Malbon (2012) och Higbee (2012) påpekar hur viktigt 
det är att varumärken blir en del av konsumenternas liv och drömmar för att lyckas. För att bli 
det menar samtliga respondenter (2012) att innehållet som kommuniceras måste väcka 
känslor hos mottagaren som sedan skapar engagemang hos dem. Bästa sättet att skapa detta 
menar de är via onlinevideomarknadsföring.  
Utifrån detta kan nedan antagande formuleras: 
 

- A1: Generationens konsumenter nås och berörs bäst med onlinevideo 
 
Den främsta fördelen med onlinevideo menar Higbee (2012) är att tittaren själv har 
kontrollen. De övriga respondenterna håller med och menar att en video på internet alltid är 
tillgänglig för konsumenten vilket gör att företag inte måste nå dem vid en viss tidpunkt. 
Tittarna kan istället se videon när de är mottagliga och de väljer själva vilket innehåll de vill 
se efter intresse. Denna kontroll minskar risken att videon blir ett störningsmoment för 
tittaren. 
Dessa teorier leder fram till antagandet: 
 

- A6: Onlinevideo kan med fördel konsumeras efter tittarens önskemål     
 
5.5.2 Onlinevideo och Viral kommunikation  
 

Tholén (2012) berättar att word-of-web är anledningen till att Crazy Pictures har skapat sig ett 
varumärke. Word-of-web är alltså en nödvändighet för företagets existens och även de övriga 
respondenterna har en relation till begreppet. Genom att publicera sina videor online försöker 
CAbi få sina konsulter att sprida dem. Frank151 har förstått vikten av word-of-webs inverkan 
och publicerar därför sitt innehåll på ett flertal sociala plattformar för ökad chans till 
spridning. Scion i sin tur ser spridning som ett kvitto på om en videos innehåll var bra då stor 
spridning betyder högkvalitativt innehåll och en begränsad tyder på att innehållet varit av låg 
kvalité.  
 
Respondenterna (2012) berättar vad som bidrar till att en videos innehåll kommer spridas. 
Malbon (2012) menar att det viktigaste är att innehållet presenteras av en cool person, för om 
en cool person anser något vara häftigt blir det automatiskt häftigt i andras ögon. Tillskillnad 
från de övriga respondenterna som endast påpekar att videor ska beröra tittaren anser Tholén 
(2012) att det inte är nog. Han tror att det mest betydelsefulla för en videons framgång på 
internet är huruvida den fascinerar och upprör.  
 
Malbon (2012) tror att en anledning till spridning av onlinevideo är omtänksamhet av andra 
och en annan orsak, viljan att ha kontroll. Den sistnämnda håller Higbee (2012) med om då 
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han berättar att spridning av onlinevideo ofta görs för att framstå som en trendsättare. Higbee 
tror även att orsaken kan vara att avsändaren vill förstärka samt sprida sin image, en 
anledning även Malbon (2012) och Tholén (2012) håller med om. Kane (2012) däremot 
skiljer sig från de andra då han menar att människor använder videospridning som en metod 
att kommunicera med varandra. Även fast mycket skiljer sig i respondenternas svar är alla 
överens om att en stor del i en videos framgång handlar om dess spridning och att det finns en 
mängd anledningar till varför de sprids. 
Utifrån detta konstaterande kan följande antagas: 
 

- A2: Onlinevideo är ett medium vars innehåll konsumenter gärna sprider vidare  
 
5.5.3 Onlinevideo och Relationsuppbyggnad 
 

Kane (2012) menar att ett viktig steg för att lyckas med sin marknadsföringskampanj online är 
att undersöka hur målgruppen konsumerar media. Detta håller både Malbon (2012) och 
Higbee (2012) med om då de berättar att deras företag ser till att befinna sig där målgruppen 
är. Den målgrupp som mest konsumerar onlinevideo är inte intresserad av marknadsfört 
innehåll vilket gör att det måste döljas i en videokampanj, berättar såväl Malbon (2012) som 
Kane (2012). Det som istället måste levereras är ett innehåll som stämmer överens med 
målgruppens intresse och väcker deras känslor. Detta är samtliga respondenter ense om och 
de menar vidare att känslorna bidrar till att engagemang skapas från konsumentens håll. Kane 
(2012) anser dock att det i dagsläget finns för mycket dåliga videor på internet som hämmar 
framgången för onlinevideo som marknadsföringsmetod. En åsikt som de övriga inte håller 
med om då de påstår att video är det bästa sättet att engagera en publik eftersom det 
kommunicerar med ett flertal sinnen på en och samma gång. 
Ett antagande som därför kan göras är: 
 

- A3: Onlinevideo skapar intresse, medvetenhet och förtroende hos konsumenter vilket 
bygger relationer     
 
5.5.4 Onlinevideo och Tekniken    
 

Ny och förbättrad teknik gör att onlinevideo blir allt mer populärt som 
marknadsföringsverktyg (Higbee, 2012). Detta menar även Kane (2012) och Tholén (2012) 
då de menar att mobiltelefoner och datorer utvecklas till mer användarvänliga hjälpmedel 
vilket bidrar till en ökad tillgänglighet till internet och därmed onlinevideor. Malbon (2012) 
håller med då han tror att det snart kommer vara möjligt att surfa i sitt armbandsur.  
 
En fara Higbee (2012) ser med att tekniken utvecklas är att ett överflöd av video skapas vilket 
gör att internetanvändare inte orkar hantera det stora flödet och istället väljer att använda ett 
annat medium. Malbon (2012) håller med och anser att onlinevideoflödet måste kunna 
kanaliseras och filtreras på ett sätt som förenklar processen att hitta en efterfrågad video. 
Higbee (2012) vill också se en framtagning av något som kan ordna upp det stora flödet så att 
folk lättare hittar vad de söker efter, för att öka onlinevideons pålitlighet.   
 
Två respondenters åsikter skiljer sig åt gällande utvecklingen av internets hastighet. Malbon 
(2012) menar att det är på grund av internets snabba hastighet onlinevideons popularitet ökar 
samtidigt som Tholén (2012) anser att uppkopplingshastigheten inte alls gör onlinevideo till 
en ultimat marknadsföringsmetod.   
 
Tekniken gör det enkelt för vem som helst att producera en video och kan därför användas av 
många (Higbee, 2012; Kane, 2012). Kane (2012) menar att detta är ett problem då inte alla 
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publicerar material som håller kvalitets- och innehållsmässigt vilket enligt honom försämrar 
onlinevideons styrka som marknadsföringskanal. 
De sammanflätade åsikterna skapar antagandet:  
 

- A4.1: Ny teknik skapar till viss del stora möjligheter för onlinevideo 
 
Higbee (2012)  berör ett område som ingen av de övriga respondenterna nämner, nämligen att 
företag med hjälp av onlinevideo lätt kan manipulera människor. Han menar att innehållet kan 
ta vilken utformning som helst med hjälp av teknik vilket kan skapa en video som lurar 
tittarna.  
Detta mynnar ut i antagandet:  
 

- A8: Onlinevideo går enkelt att manipulera  
 
5.5.5 Onlinevideo och Lönsamhet 
 

Att producera en video och sedan publicera den på internet är ett billigt sätt att nå sin publik 
anser Higbee (2012) och Tholén (2012). Huruvida det är lönsamt eller inte är dock svårt att 
avgöra då samtliga respondenter (2012) anser att det inte finns någon bra metod att analysera 
detta. 
 
En onlinevideos framgång kan enligt Tholén (2012) och Higbee (2012) mätas genom antal 
visningar. Samtidigt berättar Malbon (2012) om en video som fått över en miljon tittare på 
internet men som inte genererat en krona till företaget. Higbee (2012) fortsätter och menar att 
användandet av onlinevideo kan verka lönsamt då det bidrar till ökad medvetenhet om 
varumärket vilket i sin tur leder till att fler köper produkten/tjänsten. Detta håller även 
Malbon (2012) med om och menar att anledningen till att de använder sig av video i första 
hand är att stärka relationerna mellan deras konsumenter och varumärket. 
 
Malbon (2012), Higbee (2012), Tholén (2012) och Kane (2012) är alla eniga om att det finns 
svårigheter gällande mätning om huruvida onlinevideo genererar avkastning till företaget. 
Däremot anser både Higbee och Malbon att antalet visningar spelar en viss roll i en ökad 
avkastning då den ökade medvetenheten som videon bidrar till leder till fler köp.  
Således menar en samstämmig röst att: 
 

- A5: Onlinevideo antas generera ökade intäkter till företag 
 

- A7: Onlinevideo är ett billigt sätt att kommunicera 
 
Tholén (2012) och Malbon (2012) anser att företag blir smartare när det gäller att öka 
tillströmning till en video på internet. Tholén (2012) menar att en metod som används idag är 
manipulation av tittarsiffrorna som bidrar till att onlinevideor kommer högre upp på 
popularitetslistan. En annan menar Malbon är att fler företag relaterar sin video till populära 
sökord för att öka chansen till att fler ser videon. 
Även dessa uttalanden leder fram till antagandet: 
 

- A8: Onlinevideo går enkelt att manipulera  
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6. SLUTSATSER 
 

I det avslutande kapitlet accepteras eller omformuleras de åtta antaganden som formulerats i 
analysens. Dessa besvarar uppsatsens problemformulering och uppfyller dens syfte. 

Avslutningsvis presenteras förslag till framtida forskning rörande fenomenet 
onlinevideomarknadsföring. 

 

 
6.1 Därför Onlinevideo 
 

Syftet med denna uppsats var att skapa förståelse för fenomenet onlinevideomarknadsföring 
och utreda varför företag bör använda sig av det. Dessutom var målet med resultatet att bidra 
med information lämpad för företag inom olika branscher i deras arbete för modernare 
marknadsföring. För att uppfylla syftet ställdes frågan:  
 

”Av vilka anledningar bör företag använda sig av onlinevideo i sin kommunikation med 
konsumenter?” 
 

Genom att teori liksom empiri insamlats och analyserats har åtta antaganden formulerats. Det 
är dessa som är ämnade att besvara den inledande frågeställningen och kommer nedan genom 
diskussion accepteras eller omformuleras. De antaganden som under uppsatsens gång 
formulerats är följande: 
 
- A1: Generationens konsumenter nås och berörs bäst med onlinevideo 
 

Detta antagande baserades på det faktum att framtidens generationer, även kallade Generation 
Y, väljer att leva allt större del av sina liv online. De är även mer kräsna när det kommer till 
att ta åt sig information och söker huvudsakligen innehåll som antingen stämmer överrens 
med deras personlighet, väcker känslor eller engagerar. Både empirin och teorin talade för att 
onlinevideo är det bästa kommunikationsmedlet för att beröra en tittare som tillhör denna 
viktiga generation av framtidens kunder. Utifrån dessa ord kan A1 accepteras och anses vara 
en anledning till varför företag skall inkludera onlinevideo i sina marknadsföringsstrategier.  
 
- A2: Onlinevideo är ett medium vars innehåll konsumenter gärna sprider vidare 
 

Word-of-web är internets motsvarighet till word-of-mouth vilket är det mest effektiva sättet 
att sprida ett budskap. Ett exempel på vad word-of-web kan betyda för ett företag tog Tholén 
(2012) upp när han berättade att word-of-web är orsaken till både Crazy Pictures varumärke 
och existens. Det visade sig att samtliga företag på något sätt utnyttjar dess möjligheter och 
samtliga respondenter nämnde tillsammans alla de anledningar som omtalats i teorin gällande 
varför konsumenter sprider innehåll online. Att det finns många anledningar för en konsument 
att sprida en video på internet stärker det faktum att företag som publicerar en video kan dra 
nytta av den effektiva kommunikationsmetoden word-of-web. Därav accepteras även A2 som 
en anledning till onlinevideons betydelse för företags marknadsföring.          
 
- A3: Onlinevideo skapar intresse, medvetenhet och förtroende hos konsumenter vilket 
bygger relationer 
 

Det går att utläsa från teorin och empirin att företags mål med kommunikation är att fånga 
konsumenters intresse för att öka medvetenheten kring sitt varumärke. Medvetenhet ligger till 
grund för att förtroende skapas mellan konsument och företag, vilket i sin tur gör att 
konsumenten bygger en relation med varumärket. En stark relation är vidare det som ligger 
till grund för ökad köpintention hos konsumenter, vilket oftast är en organisations slutgiltiga 
mål. Det som främst skapar en relation är ett innehåll som berör eller upprör en konsument. 
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Med sin förmåga att beröra flera sinnen på samma gång är onlinevideo det bäst lämpade 
verktyget för att påbörja en relationsuppbyggande process. Detta stödjer acceptansen av att A3 
kan ses som ännu en anledning till varför företag bör använda sig av onlinevideo.  
 
- A4: Ny teknik skapar stora möjligheter för onlinevideo   
 

Teorin tar upp en mängd tekniska förbättringar som gynnar användandet av onlinevideo som 
kommunikationsverktyg. Dessa förbättringar har gjort det enkelt för företag att producera och 
publicera högkvalitativ video online. De har även bidragit till att företag enkelt kan nå ut till 
sina kunder då de ständigt är uppkopplade mot ett nät med relativt bra kapacitet. Den snabba 
tekniska utvecklingen har dock gjort att utbudet av onlinevideo är stort och ohanterbart för 
konsumenten. Higbee (2012) berättade att till och med den mest internetvana generationen 
börjat överge internets sociala sidor på grund av information i överflöd. I inledningen 
citerades McLaughlin (2007, s.7) då han sa ”Video has never been sexier” men efter 
intervjuer med fyra erfarna inom området kan istället uttrycket ”less is more” appliceras.  
 
Att ny teknik skapar stora möjligheter för onlinevideo samt för företag som använder sig av 
det är det ingen tvekan om, men då tekniken i vissa fall kan verka negativt för 
videomarknadsföringens utveckling omformuleras A4 till: 
 

- A4.1: Ny teknik skapar till viss del stora möjligheter för onlinevideo    
 
- A5: Onlinevideo antas generera ökade intäkter till företag  
 

Trots att stor mängd teori och empiri analyserats har ingen konkret metod gällande hur 
onlinevideons lönsamhet mäts kunnat identifieras. Dock säger både teorin och empirin att en 
videokampanj på internet genererar värde. Ett exempel på det är Evian som under 2009 
genomled en försäljningsnedgång. Efter en lyckad videokampanj vände siffrorna och 
räkenskapsåret avslutades med en försäljningsökning. Att se på försäljningsförändringar i 
anslutning till en videopublicering är ett sätt att möjligen mäta en onlinevideos bidrag till 
ökad vinst. Ett annat sätt är att se till antalet visningar en video har, en metod som mer visar 
huruvida en video är populär eller inte. Det finns därmed ännu inget väl utarbetat sätt att mäta 
hur mycket en videokampanj online genererar, utan det kan endast antas att den gör det. 
Däremot kan onlinevideo bidra till ökad medvetenhet om ett varumärke vilket troligen även 
ökar försäljningen och där med lönsamheten för företaget bakom den. Detta gör att A5 
accepteras som ytterligare en orsak till varför företag bör publicera video online. 
  
- A6: Onlinevideo kan med fördel konsumeras efter tittarens önskemål 
 

Allt fler väljer bort TV som den primära källan för informationsinhämtning och väljer istället 
att bli upplysta via internet. Beteendeförändringen grundas i att folk nu för tiden inte 
accepterar att bli matade med budskap de inte efterfrågar och fördrar att leta upp innehåll de 
intresseras av. Detta är till avsändarens fördel då budskapet inte irriterar tittaren eftersom hen 
aldrig tvingas till att se det. Företag måste heller inte nå sin målgrupp vid en viss tidpunkt och 
därmed inte riskera att missa dem eftersom videon finns tillgänglig när helst konsumenten 
behagar titta på den. Varumärkets budskap konsumeras då utifrån tittarens preferenser vilket 
gör att de får en chans att själva bygga sin relation till varumärket utifrån egna villkor. Detta 
blir till företagets fördel då tittaren antagligen utformar en relation de trivs med. Således 
accepteras A6 som en anledning till varför onlinevideo är ett bra verktyg för företag.             
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- A7: Onlinevideo är ett billigt sätt att kommunicera 
 

Både teorin och empirin hävdar att video är billigt publicera på internet vilket kan bidra till 
höga ROI. Onlinevideons låga kostnad är troligen en bidragande faktor till varför företag 
väljer att använda sig av verktyget. Utifrån detta formulerades ett nytt antagande, A7, i 
analysen vilken ligger till grund för accepterandet av A7 som orsak till onlinevideons 
användbarhet för företag. 
  
- A8: Onlinevideo går enkelt att manipulera 
 

Antagandet A8 formulerades enbart med stöd från den empiriska undersökningen, men 
eftersom tre av fyra hade åsikter om detta ansågs antagandet vara en viktig anledning till svar 
på frågan varför företag bör inkludera onlinevideo i sin marknadsföring. Antagandet bygger 
bland annat på uttalandet från Tholén (2012) då han sa att det genom manipulation av 
tittarsiffran går att tränga sig före i kön bland populära videor och därmed öka antalet verkliga 
tittare. Malbon (2012) berättade om hur marknadsförare kopplade populära men irrelevanta 
sökord till sina videor för att nå fler och Higbee (2012) om hur innehållet i en video lätt går 
att manipulera för att lura tittarna.  
 
De åtta antagandena ovan har samtliga accepterats som anledningar till varför 
onlinevideomarknadsföring ökar i popularitet och är därmed resultatet av uppsatsen. Enligt 
syftet skall resultatet bidra med information som kan gynna företag, oavsett bransch, i sitt 
arbete för modernare digital marknadsföring. Samtliga antaganden anses bidra med den 
informationen och passar företag verksamma inom olika branscher då empirin samlats in från 
fyra skiljda verksamhetsområden. Gällande resultatets giltighet grundas samtliga åtta 
antagande på att ett flertal källor har uttryck gemensamma åsikter om dess innebörd. Ett 
resultat av sådan karaktär kallar Jacobsen (2009) för intersubjektivt, vilket betyder att 
resultatet är nära sanningen.   
 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 

Efter att ha slutfört denna uppsats finns mer intresse och nyfikenhet än innan den påbörjades. 
Eftersom ämnet är ungt och oexploaterat finns det stora möjligheter till vidare forskning inom 
en mängd ämnen som berör onlinevideo. De mest intressanta områdena anses vara:  
 

1. Hur skall en video produceras samt publiceras för att uppnå stor framgång på internet? 
Detta är intressant då det under arbetets gång framkommit att det inte finns någon 
konkret information om varför en viss onlinevideo lyckas och andra inte. Det denna 
uppsats kommit fram till är att konsumenter söker efter innehåll som berör men vad 
detta innehåll utgörs av är ännu inte utrett.      

2. Hur kan videoöverflödet filtreras på bästa sätt? 
Ett stort problem som framgick i uppsatsen var att det råder inflation av video på 
internet. För att konsumenter inte skall tappa intresset för onlinevideo pågrund av 
detta måste en lösning på problemet arbetas fram.       
 

3. Hur kan en onlinevideos lönsamhet mätas?   
För att onlinevideo lättare skall accepteras av företag som en marknadsföringsmetod 
måste något stärka att den genererar lönsamhet till företag. Därför måste en konkret 
mätmetod för dess lönsamhet utformas. 

 
Utöver dessa tre förslag finns det fortfarande fler outforskade områden och med all säkerhet 
fler anledningar, utöver de åtta som fastställts i denna uppsats, till varför företag bör använda 
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sig av onlinevide i sin kommunikation med konsumenter. Eftersom det endast är ett år kvar 
tills YouTube spår att video utgör 95 % av all fildelning online är det viktigt för företag att 
haka på trenden. Peterson et al. (2010) menar att det inte räcker med att följa konsumenterna 
dit, de måste gå dit med dem. Författarna av denna uppsats menar istället att företag måste 
vara där och vänta på dem.         
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BILAGA 1 – Intervjuguide: Frank151, CAbi & Scion 
 

0. Basic information 
 

0.1 Name 
0.2 Educational/Working experience  
0.3 Position and tasks at the company 
0.4 Year with the company 
 
1. Online video and the Audience 
 

1.1 Are there any benefits of using online video instead of TV-commercials?  
 
1.2 Are there any disadvantages by using online video?  
 
1.3 Tell me about your audience (who, why)  
 
1.4 What different kind of media’s are you using to reach them? 
 1.4.1 Why do you think they watch videos? 
 
1.5 How do you apply to the term “lifestyle marketing”? 
 1.5.1 Why or how do you think it is successful?  
 
2. Online video and Viral communication 
 

2.1 Do you find that your content/message passes forward trough word-of-web? How? 
 2.1.1 Do you use the effects of word-of-web? How?   
 
2.2 What attributes do you think is necessary for making the consumer pass your content 
forward?   
 
2.3 Why do you think people pass content forward? 
 
3. Online video and relationship building  
 

3.1 What are the purposes of an online video campaign? 
 
3.2 Does the video create any kind of relationship with the consumers?  
 3.2.1 What kind of relationship?  
 3.2.3 And how can you accomplish that?  
 
3.3 What kind of attributes is most important when it comes to building the brand if you are 
using online video as a marketing tool?  
 
4. Online video and the Technology   
 

4.1 Do you take technology as an aspect during the planning process?  
 
4.2 How do you think the technology limits /facilitates the usage of online video? 
 
4.3 What kind of technology does the future brings?  
 4.4. Are there any revolutionary technology that you see can facilitate the usage 
 of online video?   
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4.4 Have you noticed any difference in the use of video since the 4G network was 
implemented?  
 
5. Online video and Profitability  
 

5.1 What are your thoughts about the return / what the video will generate, when planning a 
video campaign?  
 
5.2 How will you measure an online video success? 
 
5.3 What does a successful campaign contribute for the company’s benefits? 
 
6. More  
 

6.1 Do you have anything to add regarding why you are using video to reach your audience? 
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BILAGA 2 – Intervjuguide: Crazy Pictures AB 
 

0. Grundläggande information 
 

0.1 Namn 
0.2 Utbildning och erbets bakgrund  
0.3 Position i företaget 
0.4 År med företaget 
 
1. Onlinevideo och Publiken 
1.1 Finns det fördelar med en onlinevideo istället för tv-reklam?  
 
1.2 Finns det några nackdelar med att använda onlinevideo?   
 
2.1 Vilken målgrupp är mest mottaglig för onlinevideos anser du?  
 
2.2 Vilka medier/forum är bäst för att nå dessa?  
 2.2.1 Varför tror du de väljer att titta på onlinevideor? 
 
2.3 Hur används lifestyle marketing idag? 
 2.3.1 Varför tror du att det är en lyckad strategi? 
 
2. Onlinevideo och Viral kommunikation 
 

4.1 Upplever du att era budskaps skickas vidare genom word-of-web? Hur? 
 4.1.1 Utnyttjar ni effekterna av word-of-web? Hur? 
 
4.2 Vilka egenskaper tror du är nödvändigt att innehållet har för att konsumenten skall skicka 
det vidare?  
 
4.3 Varför tror du folk skickar vidare budskap? 
 
3. Onlinevideo och Relationsuppbyggnad 
 

3.1 Vilket/vilka ändamål ser ni/era klienter att en videokampanj har?    
 
3.2  Skapas någon typ av relation till konsumenten genom användandet av en onlinevideo? 
 3.2.1 Vilken typ av relation? 
 3.2.2 Hur skapas relationen bäst? 
 
3.3 Vilka attribut är de viktigaste när det kommer till att bygga varumärke med hjälp av 
video? Hur ska en video vara?  
 
4. Onlinevideo och Tekniken 
 

4.1 Hur mycket ser ni tekniken som en del i er planering?  
 
4.2 Hur tycker ni att tekniken underlättar/sätter gränser för att använda sig av video? 
 
4.3 Hur ser framtiden ut finns det något revolutionerande vad det gäller videoteknologi?  
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4.4 Har ni märkt någon skillnad i användandet av video sedan 4G-nätverket 
implementerades?  
 
5. Onlinevideo och Lönsamhet 
 

5.1 Hur går tankarna kring avkastningen vid utformandet av en videokampanj?  
 
5.2 Hur mäts en online videos framgång?  
 
5.3 Hur påverkar en lyckad onlinevideo lönsamheten?  
 5.3.1 Vad bidrar en lyckad kampanj till?  
 
6. Övrigt 
 

6.1 Har du något du vill tillägga angående onlinevideo och dess användningsområden? 
 


