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Abstract 

The purpose of this thesis is to shine some light on how B2C companies in Sweden carry out a viral 

marketing campaign. Through case studies of two comparably sized companies, Arla and If 

Skadeförsäkringar, this was examined. This study shows that viral marketing is still a new subject for 

both marketers and researchers. It is hard to find conclusive methods for how to carry out such a 

marketing campaign successfully, leaving companies feeling that they first have to go through a trial 

and error process. This is evident in this case study, where viral marketing is degraded to a tool for 

generating awareness rather than producing actual results as part of a holistic marketing plan and 

where those results are too uncertain to rely on. The future for viral marketing, on the other hand, is 

still looking bright if these issues are worked out. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel beskrivs problemområdet följt av en problemdiskussion vilken leder till syftet med 

denna studie samt forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 
Annonseringen på Internet är i dag väldigt utbredd men i takt med att annonseringen ökar blir 

internetanvändarna allt bättre på att filtrera bort reklamen, antingen med hjälp av mjukvara eller 

genom att helt enkelt ignorera den (Kaikati och Kaikati, 2004). Detta innebär att nya metoder för att 

nå internetanvändare behövs för att kunna kommunicera med marknaden.  

Antalet användare av sociala nätverk och bloggar på nätet ökar globalt och var i december 2008 

enligt The Nielsen Company (2009) den fjärde största aktiviteten på Internet, större än bland annat 

e-post. Enligt Gelb och Sundaram (2002) är det också många som i dag använder Internet för att göra 

research innan ett köp eftersom åsikter om produkter eller tjänster som förekommer i skriven form 

är starkare än verbala råd från någon i vänkretsen. Anonymiteten på Internet gör det lättare att be 

om råd om känsliga ämnen som rör exempelvis rör ens privatekonomi eller hälsotillstånd.  

I takt med det ökande antalet personer som använder Internet ökar också möjligheten för företag att 

nå sina målgrupper genom att synas online.  

Viral marknadsföring är ett begrepp som beskrevs redan 1996 av bland andra Jeffrey Rayport (1996), 

han jämför den med virus för sjukdomar eller datorer. Rayport menar bland annat att ett virus ska 

kunna sprida sig på egen hand till nya värdar, en spridning som underlättas av ett stort kontaktnät 

där spridaren vet vem i nätet som är bäst lämpad för spridningen. Rayport betonar också vikten av 

att kamouflera det egentliga uppsåtet för att det intet ont anande offret för spridningen ska sänka 

garden. Följden av detta blir att chansen ökar att varje individ som får viruset i sin tur sprider det 

vidare eftersom det inte är ett uppenbart reklambudskap.  

Ett exempel på en lyckad viral marknadsföringskampanj är sportskotillverkaren Nikes videoklipp 

”Crossbar” med fotbollsspelaren Ronaldinho som framstår som en taffligt filmad amatörvideo i vilken 

Ronaldinho utför spektakulära fotbollstrick efter att han fått ett par av Nikes fotbollsskor på fötterna. 

I videon förekommer ingen tydlig indikation att Nike skulle ligga bakom den. Videoklippet spreds 

snabbt över Internet och blev snart ett av de allra populäraste med totalt över 50 000 000 visningar 

världen över enligt (Times Online, 2007). I sådana fall, där marknadsföringsbudskapet får väldigt stor 

spridning, ligger den stora fördelen med viral marknadsföring. Det är dock inte så lätt att planera en 

sådan kampanj eftersom spridningen ligger bortom spridarens, det vill säga själva företaget som vill 

synas, kontroll.  

1.2 Problemdiskussion 
Ett företags konkurrensmedel kan beskrivas med den så kallade marknadsmixen. Denna består av 

fyra olika delar, nämligen produkt, plats, pris och påverkan. Marknadskommunikation är en del av 

påverkan. Exempel på aktiviteter som räknas till marknadskommunikation är publicitet, annonsering, 

säljfrämjande åtgärder och direkt marknadsföring. Genom att utgå från sin egen situation kan varje 

företag skapa den bäst lämpade kombinationen av de till buds stående 

marknadskommunikationsmedlen men annonsering sker traditionellt via massmedia (Jobber 2001, s 

13-15). Kotler och Keller (2006, s 541) beskriver vad som bör prägla en ideal annonskampanj. Bland 

annat är det viktigt att den ska spegla konsumentens syn på produkten och varumärket samt att få 
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en potentiell kund att överväga ett köp av just det varumärket eller erbjudandet som annonseras ut. 

Annonsering har också varit den dominerande metoden för marknadskommunikation men på senare 

tid har säljfrämjande åtgärder som medlemsrabatter eller garantier tagit över inom vissa branscher, 

främst detaljhandeln, som den viktigaste aktiviteten (Kotler och Keller 2006, s 586).  

Jobber (2001, s 357) tar upp olika teorier som syftar till att beskriva hur en mottagare påverkas av 

annonsering. Två av de mest framstående är den starka respektive den svaga teorin. Som den starka 

teorin tar Jobber upp AIDA, en akronym för Attention/awareness (medvetenhet), Interest 

(intressebildande), Decision (beslut) och Action (agerande). Denna modell anser Jobber fungera bäst 

vid attraherande av nya kunder och/eller då det gäller köp av något som kräver hög grad av 

engagemang från köparen. Kotler och Keller (2006, s 540) illustrerar också konsumenters respons på 

kommunikation med fyra klassiska responshierarkimodeller, däribland AIDA (se tabell 1.1). Utan att 

behöva gå närmare in på de olika modellerna går det att se att för samtliga inleds 

marknadskommunikationen med att mottagaren, konsumenten, görs medveten om budskapet i det 

första, det kognitiva, steget. Detta är en nödvändighet för att göra den potentiella konsumentens 

medveten om det aktuella varumärket eller erbjudandet. Först därefter uppstår möjligheten till att få 

en relation mellan mottagaren och det som bjuds ut. Detta sker följaktligen i nästa steg. 

Tabell 1.1. Responshierarkimodeller för förstagångsköp och köp med hög grad av engagemang 
Models 

Stages 
AIDA 

Model 
Hierarchy-of-Effects 

Model 
Innovation-Adoption 

Model 
Communications 

Model 

Cognitive 
Stage 

 
 

Attention 

 
Awareness 

 
Knowledge 

 
 

Awareness 

Exposure 
 

Reception 
 

Cognitive response 

Affective 
Stage 

Interest 
 

Desire 

Liking 
 

Preference 
 

Conviction 

Interest 
 

Evaluation 

Attitude 
 

Intention 

Behavior 
Stage 

Action Purchase 
Trial 

 
Adoption 

Behavior 

Från ”Marketing Management” av P. Kotler och K.L. Keller, 2006, Upper Saddle River: Pearson 

Prentice Hill, s 540. 

Jobber (2001, s 357) beskriver också en modell som passar bra för att beskriva vilka faser kunden går 

igenom då det inte finns någon påtaglig varumärkeslojalitet och när det är viktigt att behålla kunder, 

den svaga teorin (se tabell 1.2). Denna teori, förkortad ATR, består av tre steg, Awareness 

(medvetenhet om något), Trial (utvärderande/testande) samt Reinforcement (förstärkande). 
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Tabell 1.2. Den svaga responshierarkimodellen, ATR-teorin, för återköp och köp med låg grad av 
engagemang 

ATR 

Awareness 

Trial 

Reinforcement 

Från ”Principles & Practice of Marketing” av D. Jobber, 2001, Maidenhead: McGraw-Hill, s 357. 

Gemensamt för de starka modellerna och den svaga modellen är att mottagaren av 

marknadskommunikationen, i idealfallet, går igenom en process, steg för steg, som slutligen leder till 

ett köp (Jobber 2001, s 357).  

Kaikati och Kaikati (2004) tar upp problemen med dagens annonsering. För det första att modeller 

som syftar till att förklara annonsering ej är exakta. Ett exempel som han tar upp är den mer än 100 

år gamla AIDA-modellen och hierarchy-of-effect-modellen. Kritiken är främst riktad mot modellens 

statiska synsätt på hur de olika stegen i modellen måste gås igenom i en följd och inte kan överlappa 

varandra.  

Att skapa medvetenhet om ett varumärke eller en produkt genom marknadskommunikation är 

nödvändigt för att en potentiell kund ens ska ha möjligheten att överväga ett köp. Det är dock inte 

bara för att locka potentiella kunder som detta är viktigt utan även för att finnas kvar hos befintliga 

kunder som ett tänkbart val för återköp och för att förstärka känslan av köpet (Jobber 2001, s 357-

360).  

Viral marknadsföring är, enligt Kaikati och Kaikati (2004), ett sätt att skapa just medvetenhet genom 

en digital form av word of mouth (mun till mun) som sker med hjälp av sociala nätverk som finns på 

Internet. Marknadsföringsbudskapet förs alltså vidare från individ till individ, utan att 

ursprungskällan för budskapet behöver engagera sig eller, för den delen, kan göra något åt det när 

spridningen väl har satt igång. Ett företag kan således sprida, exempelvis sin reklamkampanj helt 

utan kostnad utöver produktionskostnaden och eventuella initiala kostnader vid lanseringen med 

hjälp av viral marknadsföring (ibid). Ferguson (2008) påpekar dock att virala kampanjer aldrig 

kommer att utgöra ett företags hela marknadskommunikation utan endast vara en del av den, om än 

en betydande del. 

Kaikati och Kaikati (2004) beskriver vidare spridningsmekanismen med att ju intressantare 

mottagaren av budskapet finner det, desto mer sannolikt är det att denne i sin tur kommer att vilja 

sprida budskapet vidare. Om detta säger dock Niederhoffer, Mooth, Wiesenfeld, och Gordon (2007) 

att för att lyckas med denna vidarespridning krävs oftast att budskapet maskeras för att inte verka 

vara ett uppenbart försök till att få mottagaren att sprida företagets reklambudskap. Mottagaren bör 

alltså inte veta, eller åtminstone inte vara säker på ursprunget och syftet med budskapet. 

Denna spridning eller hastigheten på den är dock inte möjlig att kontrollera för marknadsföraren. 

Riskerna med viral marknadsföring är också att budskapet kan misstolkas eller förvrängas och på så 

sätt få oönskad effekt. Om kampanjen lyckas är det dock en effektiv spridningsform eftersom 
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reklambudskapet kommer från någon som mottagaren litar på och således tar emot detta med sänkt 

gard jämfört med hur man vanligen förhåller sig till reklam Kaikati och Kaikati (2004).  

Kotler och Keller (2006, s 557-558) skriver att det är lätt att räkna hur mycket en marknadskampanj 

ska kosta men desto svårare att i efterhand visa vilka resultat den har gett. Det Kotler och Keller 

hävdar att man vill åt är vilka beteendeförändringar en viss kampanj har haft för att på så sätt kunna 

bedöma hur den har påverkat målgruppen. Genom undersöka hur många ur en viss kampanjs 

målgrupp som tagit del av en viss annonskampanj, hur de påverkades av den och hur annonsen 

stämde överens med deras tidigare bild av varumärket går det att skapa resultat för hur just den 

kampanjen föll ut. Kotler och Keller (2006, s 553) påpekar dock även att dagens samhälle har ett 

alltmer differentierat medieutbud och detta gör det svårare att nå en viss målgrupp med kampanjer.  

Kaikati och Kaikati (2004) tar även de upp att dagens målgrupper är svårare att identifiera och är mer 

fragmenterade än tidigare. Detta gör att exempelvis TV-reklam blir en allt trubbigare metod för att 

hitta sin målgrupp. I slutändan är detta ett problem för marknadsförarna att konsumenter av medier 

inte ser annonser i samma utsträckning som tidigare på grund av att elektronisk utrustning som tar 

bort dessa blir allt vanligare. 

Med splittrade målgrupper blir även målgruppsundersökningar svårare eftersom de inte längre låter 

sig samlas ihop och undersökas på det sätt som tidigare var möjligt. När man lägger till den till sin 

natur svårkontrollerbara formen av marknadskommunikation som viral marknadsföring är så 

framträder ett behov av att kunna mäta effekterna på något som företag nu börjar satsa både tid och 

pengar på, att låta sitt marknadsbudskap spridas av konsumenterna. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att visa hur företag arbetar med att marknadsföra sig med viral 

marknadsföring. 

1.4 Forskningsfrågor 
1. Hur använder sig företag av viral marknadsföring i sin marknadskommunikation?  

2. Hur kan man mäta effekterna av viral marknadsföring? 
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2 Teori  
Här presenteras begrepp, teorier och modeller som är kopplade till respektive forskningsfråga. 

2.1 Hur företag använder viral marknadsföring 
Enligt Cruz och Fill (2008) bör virala kampanjer användas som en del av en större marknadskampanj 

för att uppnå framgång. Får de inte stöd av andra former av marknadskommunikation avfärdas de 

lätt som något bagatellartat. Däremot är viral kommunikation något som kan bidra betydande till en 

större kampanj i och med att traditionella annonseringsformer får allt svårare att synas i ett ökande 

mediebrus. Detta antingen genom att förstärka det övergripande syftet med kampanjen, eller att 

skapa uppmärksamhet för den. 

2.1.1 Word of mouth  

Sernovitz (2006, s 3 ff) skriver att word of mouth-marketing är det samma som customer to 

customer-marketing. Vidare säger han att det handlar om att få marknadsbudskapet till att vara en 

del av naturliga, dagliga konversationer människor emellan. Detta konverserande benämns oftast 

med ordet buzz. Buzz är all sammanlagd word of mouth som förekommer om något specifikt (Rosen 

2000, s 7).  

Enligt Ferguson (2008) bygger fenomenet word of mouth i grund och botten på att det finns personer 

som är benägna att sprida information vidare, utan att få ersättning för arbetet. Genom att verka 

som navet i ett nätverk fås bekräftelse i form av andras uppmuntran att fortsätta sprida relevant 

information. Att i sin marknadskommunikation hitta en sådan person gör att marknadsbudskapet 

snabbt kan spridas mellan olika potentiella kunder.  

Cruz och Fill (2008) anser att word of mouth bör definieras med utgångspunkt i personers 

benägenhet att kommunicera med andra, alternativt, benägenhet att förmedla information. Cruz och 

Fill varnar dock för att med detta synsätt riskerar man att utelämna dem som aktivt söker 

information och inte bara sitter och väntar på att någon ska berätta eller skicka e-post om sådant 

som kan tänkas vara intressant. Sernovitz (2006, s 9-12) påpekar att marknadsbudskapet aldrig får 

upplevas som manipulativt för att fungera. Han definierar också fyra regler för word of mouth:  

 Var intressant – ge mottagarna något extra, något som är värt att nämna till andra. 

 Gör människor glada – Eftersom mottagarna är de bästa reklampelarna gäller det att göra 

det lilla extra för dem så att de tycker exempelvis att förutom produkten så var även servicen 

utomordentlig. 

 Förtjäna tillit och respekt – bemöt kunden med ärlighet och hjälpsamhet, försök lösa 

kundens problem så kommer kunden i gengäld bli mer benägen att vilja stötta och hylla 

tillbaks. 

 Gör det enkelt – för att word of mouth ska få någon spridningseffekt måste man hjälpa det 

på traven genom att underlätta spridningen. Dels ska budskapet som man vill sprida vara 

enkelt att förstå och lätt att komma ihåg. Dels ska det vara enkelt att sprida, genom att bara 

ha en statisk webbsida med marknadsbudskap gör att spridningen får svårt att komma igång. 

Om den däremot sprids med exempelvis e-post så börjar det röra på sig. 

Sernovitz menar också att genomgående för kampanjer som fått stor spridning via word of mouth är 
att de generellt kännetecknas av dessa fem punkter (op cit, s 21-27): 
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1. Talkers – att identifiera vilka som kan och vill sprida information om produkter och dessutom 

har inflytande på sin omgivning. Ofta finns dessa i företagets eller företagets anställdas 

absoluta närvaro. 

2. Topics – att ge dem som är talkers något att prata om. Bör vara något som står ut från 

mängden. Detta behöver inte vara något otroligt sensationellt utan kan vara sådant som 

exceptionell service, ett bra erbjudande eller en ny häftig pryl till exempel. Ett bra topic är 

något som är enkelt att berätta vidare. 

3. Tools – att hjälpa talkers att sprida ett topic. Det är när kanaler för spridning skapas av 

spridaren som word of mouth kommer till sin rätt. Att exempelvis ha en länk på sin webbsida 

där man kan tipsa en vän är ett sätt att åstadkomma detta på, erbjudandekuponger eller 

gratis varuprover att testa och dela med sig av är andra sätt. 

4. Taking part – att delta i diskussionen om sin egen produkt. Genom att besvara e-post från 

kunder, ha kommentarfunktion eller forum på den egna webbsidan, hjälper man till att hålla 

diskussionen levande och erbjuder samtidigt god service. 

5. Tracking – att agera på feedback.  

2.1.2 Viral marknadsföring 

Ferguson (2008) definierar viral marknadsföring som ett sätt att få spridning av ett marknadsbudskap 

genom att detta görs så intressant för en mottagare att denne vill sprida det vidare till vänner och 

bekanta. Dessa mottagare har i sin tur valts ut av utsändaren för deras förmodade liknande smak och 

därmed kommer de sannolikt finna samma intresse i budskapet. Ferguson definierar också skillnaden 

mellan viral marknadsföring, som videoklipp eller skapandet av buzz, ungefär som snackisar, alltså 

något det pratas mycket om, och word of mouth som är själva spridningen som sker efteråt. Om 

word of mouth-spridningen skapar positiva omdömen leder detta också till trial-steget och sedan 

vidare till köp (action). Vad Ferguson beskriver är alltså en blandning av den starka och den svaga 

modellen.  

Bazadona (2000) hävdar å sin sida att det inte går att direkt sätta likhetstecken mellan word of 

mouth och viral marknadsföring utan istället menar han att virala kampanjer sprids med en typ av 

trimmad word of mouth. Bazadona fortsätter med att påpeka att medan viral marknadsföring i bästa 

fall innebär en kampanj som får stor spridning och stort intresse till en låg kostnad är det samtidigt 

väldigt svårt att få virala kampanjer att börja spridas och även att sen få stor spridning på den. 

Framgångsreceptet, hävdar Bazadona, består av åtminstone en av de tre ingredienserna kvalitet, ett 

passande syfte eller humor.  

Ferguson (2008) fortsätter med att konstatera att viral marknadsföring kommer till sin rätt när det 

gäller att locka potentiella kunder frivilligt in i ett företags databaser. Viralt material som inte 

uppmuntrar till detta eller som saknar interaktivitet leder endast till att bygga på det växande 

mediebruset. Samtidigt är det viktigt att det virala materialet  återknyter till det större målet med en 

viss kundstrategi om kundlojalitet ska kunna uppnås. 

Ferguson tar också upp ett annat användningsområde där det finns potential att nå framgång med 

hjälp av viralt material är i produktutvecklingsfasen. Om man kan få till en dialog med potentiella 

kunder i ett tidigt skede av utvecklingen av nya produkter eller tjänster går det att skapa lösningar 

som på ett mer tydligt sätt passar kunden redan då produkten lanseras. Om ett företag lyckas med 

detta utbyte kan det vinna på att drabbas av färre misslyckade eller oönskade produkter på 
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marknaden samt kortad produktutvecklingstid. Detta ger dessutom företaget en chans att vinna 

ytterligare kundlojalitet genom att hävda i sin framtida marknadskommunikation att de lyssnar på 

sina kunder och agerar därefter.  

Som redan nämnts kan viral marknadsföring vara både billigt och samtidigt ha en hög 

genomträngnings- och spridningsfaktor eftersom budskapet sprids mellan individer i ett befintligt 

kontaktnät och därför inte uppfattas som reklam i samma utsträckning som exempelvis TV-

annonsering. Dessutom upplevs inte budskapet som påträngande, trots att det kommer in innanför 

den personliga sfären (Ferguson, 2008; Bazadona, 2000). Förutom detta faktum som gör att 

mottagaren har sänkt gard sägs i en annan rapport (Dobele, Toleman och Beverland 2005) att den 

som vidarebefordrar något mest sannolikt gör detta till någon som denne vet kommer uppskatta 

meddelandet. Således går meddelandet automatiskt, eller snarare genom ombesörjande av varje 

enskild individ som tar del av meddelandet, till rätt målgrupp.  

Dobele et al (2005) säger också i sin rapport att det är engagerande meddelanden som blir 
vidarebefordrade. Följande fem faktorer ökar sannolikheten för vidarespridning av 
marknadsbudskap:   

1. Något som intresserar mottagaren genom att vara roligt eller fascinerande. I detta avseende 

gäller det att känna sin målgrupp väl och veta vilken nivå som budskapet bör ligga på för att 

uppfattas som intressant. 

2. Något som är kopplat till en produkt som är lättanvänd eller tydlig och uppseendeväckande, 

exempelvis produkter som genererar diskussioner eller buzz. 

3. Då rätt målgrupp hittats, att hitta rätt målgrupp med en kampanj gör att chansen att den ska 

tilltala fler personer ökar. 

4. Något som kommer från en trovärdig källa, fördelen med att få något rekommenderat av en 

vän är att trovärdigheten på rekommendationen är hög och en bekant räknas inte som 

någon som bara vill sprida reklambudskap för att gynna ett företag. Genom att leta efter 

opinionsbildare och förse dem med marknadsbudskapet så kan man förbättra spridningen. 

5. Något som kombinerar olika tekniker eller teknik som överbryggar flera plattformar för ökad 

användarvänlighet hjälper spridningen och ökar intresset för ett visst budskap. 

2.1.3 Stealth marketing 

Stealth är en engelsk term som betyder att agera i hemlighet med åtgärder vidtagna för att försvåra 

att bli upptäckt (Wiktionary, 2009). Stealth marketing definieras av Kaikati och Kaikati (2004) som en 

metod för att synas i det allt högre mediebruset. Detta sker vanligen genom att lite i smyg och på ett 

ej påträngande vis närma sig en mottagare med ett marknadsbudskap. Tanken är att mottagaren ska 

känna att denne själv har gjort en upptäckt i och med att budskapet nått fram. Om detta kan uppnås 

bland rätt personer så kan budskapet snabbt få stor spridning. 

 Sernovitz (2006, s 28) pekar på är att word of mouth inte är samma sak som stealth marketing. Han 

menar att medan word of mouth baseras på ärlighet och tvåvägskommunikation så handlar stealth 

marketing om att lura och manipulera kunder vilket inte är hållbart i längden. Sernovitz får stöd av 

Sprott (2008) som hävdar att när ett företags dolda agenda avslöjas, oavsett hur väl menad den är, 

leder detta till negativa konsekvenser för detta företags trovärdighet och hur det uppfattas bland 

potentiella kunder. Sernovitz (2006, s 28) fortsätter med att konstatera att word of mouth inte heller 

innebär att man som säljare skriver falska och överdrivet positiva omdömen om sina egna produkter. 

Detta kommer att genomskådas då dagens konsumenter ofta ser igenom lögnen, förr eller senare 
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och detta resulterar i missnöje bland kunderna (ibid). Dessutom kan word of mouth även utgöras av 

negativa omdömen. Detta bör då anses som ett tillfälle att ta lärdom av sina misstag och rätta till 

dem, alltså se det som en möjlighet (op cit, s 59). Det är vanligt att anta att word of mouth-

spridningen sker online, 2006 står är det dock bara en femtedel av spridningen som gör det enligt 

Sernovitz. I själva verket är det vanligast med spridning mellan fyra ögon (op cit, s xxvi). 

2.1.4 Spridning 

Smith et al (2007) har undersökt hur spridningen av budskap på Internet sker. Enligt deras rapport 

finns det inget som tyder på att spridningen bara skulle utgå från ett fåtal inflytelserika personer. De 

fann i sin undersökning att personer med mellan 11-99 kontakter i sitt digitala kontaktnät hade lika 

stort inflytande på sin omgivning som den gruppen som hade 100 kontakter eller fler. Dessutom 

hade båda grupperna lika stor benägenhet att sprida budskap. Även Gladwell (2000) är inne på 

samma spår, han säger att det inte nödvändigtvis behövs många kontakter för att kunna sprida viralt.  

Cruz och Fill (2008) definierar viral spridning som word of mouth-spridning online. Viktigast för att 

lyckas med viral spridning är att förstå beteendet hos människor som sprider budskap viralt och 

varför de har en benägenhet att göra detta. Viral spridning handlar i botten om individers vilja att 

förmedla information. Cruz och Fill säger att det råder delade meningar om huruvida viral 

marknadskommunikation syftar till att nå ut till ett så stort antal individer som bara möjligt på 

kortast möjliga tid eller om det handlar om att nå en så stor del av målgruppen som möjligt. Det är 

heller inte så att även om en kampanj får stor spridning så är det inte lika med ökning av 

försäljningen (ibid).  

Vidare hävdar Cruz och Fill att viral marknadskommunikation gör sig bättre tillsammans med annan 

form av kommunikation som annonser i TV och tidningar. Dock finns det åter olika åsikter om vad 

som får räknas som viral marknadsföring, Cruz och Fill delar upp definitionen av viral marknadsföring 

i två grupper. Om materialet läggs ut på platser som marknadsföraren betalat för, kallar Cruz och Fill 

det för placed virals. Motsatsen är random virals där det enda som görs för att hjälpa spridningen är 

kvaliteten på själva materialet. Cruz och Fill konstaterar slutligen att interaktivitet är något som ofta 

ökar populariteten. Cruz och Fill poängterar att en viral kampanj bör baseras på tre grundläggande 

områden, kognitiva, beteendemässiga och finansiella. Det kognitiva innefattar reach och awareness. 

Det beteendemässiga behandlar antalet visningar eller nedladdningar under en viss tidsperiod. 

Slutligen det finansiella som är avkastningen men också till viss del värdet på varumärket.  

Procter (2002) är också av den uppfattningen att en väl förberedd kampanj är att föredra. Enligt 

Procter är det sätt man kan styra word of mouth eller virala kampanjer på genom noggrann planering 

av strategi och grundlig research om målgruppen och hur den kommunicerar.  

Subramani (2003) säger att budskap har större chans att få viral spridning då den som sprider 

budskapet uppfattas som en kunnig, ideell resurs som vill hjälpa och tipsa snarare än någon som 

sätter ett företags intressen i första hand. Misstro sänker tilliten till både spridaren och innehållet i 

budskapet. Även Smith et al (2007) påpekar att relationen till den som tipsar om något spelar in för 

spridningens resultat. 

Ferguson (2008) betonar också vikten av hur spridningen bör ske. Han menar att spridningen av viralt 

material bör anpassas så att man riktar in sig på personer som är mest benägna att sprida vidare 

budskapen, inte de som är de största konsumenterna eftersom köpkraft inte är samma sak som att 
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automatiskt bli en gratisambassadör för produkten eller varumärket. Informationsspridning, menar 

Ferguson, är inte förbundet i demografiska eller högavlönade grupper utan har helt egna 

förutsättningar som måste utredas för sig.  

För att förstå själva spridningen i sig har Smith, Coyle, Lightfoot, och Scott (2007) undersökt att 

spridning över sociala nätverk på Internet inte sker i en traditionell pyramidform, det vill säga 

information breder inte ut sig från en person och vidare till allt fler personer för varje steg. Det finns 

också en svag länkeffekt, det vill säga meddelanden sprids mellan grupper som har starka relationer 

genom svagare relationer grupperna emellan via en så kallad pollinerare. Oftast är det så att 

marknadsförare försöker få inflytande via word of mouth genom att nå de få personer som har det 

allra störst inflytandet.   

2.2 Mäta effekterna av viral marknadsföring 
Enligt Cruz och Fill (2008) är det viktigt att det redan innan jobbet med en viral kampanj påbörjas 

måste finnas ett tydligt finansiellt mål med denna samt ett adekvat sätt att beräkna om detta mål 

uppfylls. Bazadona (2000) är inne på samma spår och säger att möjligheten att spåra resultaten av en 

kampanj är viktig för alla slags kampanjer och virala sådana är inget undantag. Bazadona förespråkar 

individualiserade databaser för att verkligen kunna se effekterna för varje enskild användare och inte 

bara mäta effekterna i stort genom antal träffar för en hemsida eller antal klick som en annons 

genererar.  

2.2.1 Mäta word of mouth 

Att mäta responsen av marknadsbudskap och hitta åsikter om produkter och tjänster har med 

Internets hjälp blivit mycket enklare. Vad som sprids via word of mouth går att hitta gratis och 

omedelbart. Denna feedback bör sedan användas för att utveckla bättre och smartare strategier 

framöver. 

Ett sätt att mäta kunders reaktioner är att låta dem kommentera och recensera direkt i samband 

med marknadsaktiviteters webbplatser (Weber 2007). Detta innebär också att man kan få en hel del 

negativa kommentarer på sin egen webbplats. Weber (2007) argumenterar dock för att detta i 

längden kan vara positivt genom att dels besökarna upplever det som hög grad av ärlighet att se 

sådant. Dessutom är det lärorikt och viktigt att ta till sig kritik och agera efter den i syfte att kunna 

göra bättre ifrån sig i framtiden. 

2.2.2 Mäta buzz 

Viral marknadsföring kan tyckas nyckfull till sin natur eftersom den är beroende av att så många 

enskilda individer ska sprida marknadsbudskapet för att kunna nå ut med budskapet till en stor 

publik och då är det ändå svårt att veta till vilken målgrupp man har nått. För att mäta effekterna av 

en kampanj kan man enligt Niederhoffer, Mooth, Wiesenfeld och Gordon (2007) mäta hur mycket 

buzz som genereras. Artikelförfattarna menar att nivån av buzz motsvarar hur omtalad en viss 

företeelse är i olika sammanhang. Man kan därigenom få en indikation på hur väl man lyckades med 

sin kampanj. 

Att mäta hur mycket buzz som skapats genom en viss marknadsaktivitet kan, som med word of 

mouth, själv lätt göras med hjälp av en sökmotor på Internet (Sernovitz 2006, s 27). Även Ferguson 

(2008) hävdar att det genom att använda sig av mätsystem som visar vilken genomslagskraft en viss 

kampanj har haft på Internet går att se hur populär en kampanj blev. Däremot, påpekar han, säger 
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dessa resultat inte något om hur varje enskild person tog emot kampanjen eller om den leder till 

faktiska köp eller åtminstone ett ökat intresse för företaget eller dess produkter, därmed skulle 

denna metod inte vara tillräcklig för att ge en adekvat bild av resultatet. Det finns dock metoder som 

Ferguson nämner som råder bot på detta. Ett exempel är att ha en kampanj i vilken det först krävs 

ett godkännande i form av registrering eller inlösen av en rabattkupong som i sin tur kan spåras till 

ett specifikt köp. Det vill säga så att kundens förehavanden kan spåras, dels till en speciell viral 

kampanj, men även till ett specifikt beteende därefter samt, och dessutom fortsättningsvis, i form av 

registrering i företagets kunddatabas eller liknande. Med kundens godkännande av fortsatt 

kommunikation kommer även möjligheten att i högre grad kunna skräddarsy denna för att skapa 

individuella erbjudanden och profiler. På så vis kan en mer långsiktig relation skapas till varje kund 

vilket enligt Ferguson är eftersträvansvärt.  

2.2.3 Avkastning 

Enligt Ferguson (2008) låter sig viral marknadsföring inte mätas på ett enkelt sätt i termer av hur 

många kronor eller köp som en viss viral kampanj har föranlett. Däremot finns det många sätt att 

mäta effekter av en produkt eller tjänst som lanserats viralt. Förutom några få lyckosamma undantag 

och andra, väldigt påkostade och ambitiösa kampanjer, är viral marknadsföring svårt att lyckas med 

och lika svårt att exakt mäta effekterna av (ibid).  

Även enligt Rust, Ambler, Carpenter, Kumar och Srivastava (2004) är kvantifierbarheten väldigt viktig. 

De menar att möjligheten att kunna mäta både kortsiktiga och långsiktiga pengaflöden kopplade till 

specifika marknadsaktiviteter är det ideala. Detta är något som gäller för all marknadsföring och 

enligt Cruz och Fill (2008) är viral marknadskommunikation inte något undantag. Cruz och Fill fann 

dock att meningarna går i sär då det gäller att avgöra hur lyckade virala kampanjer blev. Å ena sidan 

förespråkas att nå största möjliga spridning på minsta möjliga tid som ett mått på framgång. Cruz och 

Fill framhåller dock i sin argumentation den lite snävare definitionen som säger att det är hur stor del 

av den verkliga målgruppen för kampanjen som har nåtts som är av betydelse för hur väl man kan 

säga att den föll ut. 

Detta vore enligt rapporten ett trendbrott då awareness och reach (hur många som nåtts) 

traditionellt sett anses bäst komma till sin rätt i traditionella medier såsom TV, radio och 

bannerreklam. Cruz och Fill (2008) säger att de viktigaste virala faktorerna är reach, 

genomträngningsgraden, träffar/nedladdningar samt anledning för vidarebefordring. I sin studie fann 

han också att awareness och reach var vad som var viktigast att mäta. Underlättande av spridning, 

hur informativ kampanjen är eller om den är tänkt att uppröra eller chockera är inget som visade sig 

vara viktigt. Det som bör vara målet med en viral kampanj är avkastningen på investeringen i 

kampanjen.  

2.2.4 Kamratrekommendationer 

En studie av Huang och Chen (2006) visar att rekommendationer från någon i en persons personliga 

nätverk betyder mer än rekommendationer av professionella skribenter eller testare. Vidare finner 

studien att människor generellt litar på vad den stora majoriteten tror. Detta för med sig att 

flockbeteende kan uppstå även på Internet om många konsumenter skriver omdömen till för eller 

nackdel för en specifik produkt eller tjänst. Positiv eller negativ word of mouth online kan således 

vara av stor betydelse för försäljningen (ibid). 
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Leskovec (2007) har gjort en undersökning som visar att rekommendationer från vänner oftast inte 

räcker som incitament till köp. Trots rekommendationen är mottagaren av rekommendationens 

resonemang tillräckligt rationell för att endast köpa sådant som verkligen är nödvändigt eller 

åtråvärt. Leskovec visar också att chansen att en individ köper något ökar med varje 

rekommendation från vänner, dock är ökningen avtagande efter ett visst antal rekommendationer. 

På samma sätt är graden av hur inflytelserika en individs rekommendationer är tilltagande upp till en 

viss punkt varefter inflytandet börjar avta igen. 
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3 Metod 
Här beskrivs hur denna studie har utförts, hur information har inhämtats samt motiveringar till dessa 

metodval.  

3.1 Forskningsstrategi 
Denna studie är till stor del baserad på forskningsartiklar som publicerats i olika vetenskapliga 

tidsskrifter. Genom att leda in på problemområdet via en inledande bakgrund och problemdiskussion 

mynnar detta arbete sedan ut i ett teorikapitel. Teorin ligger i sin tur till grund för den empiriska 

insamlingen från två studerade företag. Till sist kan empirin jämföras med teorin för att se om den 

avviker från eller överrensstämmer med denna. Enligt Svenning (2003, s 95) och Denscombe (2000, s 

41) är detta kännetecknande för en fallstudie.  

3.1.1 Litteratursökning 

Litteratursökning har skett via databaserna EBSCO och Emerald, ofta med söktermen ”viral”. De 

artiklar som har valts ut har främst varit de som är angivna som granskade (”peer reviewed”). Även 

citerade källor från artiklar som hittats vid sökningarna i databaserna har använts, där förekommer 

även i något fall artiklar som inte har blivit granskade men som används i granskade rapporter och 

därmed kan anses som relativt tillförlitliga. Litteratur har också inhämtats från universitetsbiblioteket 

i Luleå genom sökning i den interna biblioteksdatabasen. 

3.2 Val av studieobjekt 
Studieobjekten som valdes var två svenska företags reklamkampanjer för att kunna titta på skillnader 

och likheter i olika branscher som båda har använt sig av virala kampanjer som en del av sin 

marknadsföring. De två företagen är det nordiska försäkringsbolaget If och den svensk-danska 

mejeriproducenten Arla Foods, båda jämförbart stora vad gäller årsomsättningen. Båda de 

undersökta kampanjerna har också likheten att det som var ämnat att spridas viralt var i form av 

videoklipp, i båda fallen dessutom maskerade till att ej genast visa företagets budskap eller logotyp. 

Urvalet skedde även på grund av vad som var rimligt att undersöka. Ett större multinationellt företag 

hade sannolikt varit svårare att få insyn i och att hitta lämpliga intervjuobjekt hos. Omvänt kan 

konstateras att inga företag med virala kampanjer har hittats i det lokala närområdet.  

3.3 Datainsamling 
Företagen kontaktades via e-post där jag presenterade mig och mitt arbete samt vad jag ville göra. 

Kontakten togs initialt med respektive företags pressansvariga vilka sedan hänvisade till 

varumärkesansvarig på Arla och massmarknadsföringsansvarig på If. Båda två med ansvar för 

respektive företages virala kampanjer.  

3.3.1 Intervjuer 

Intervjuerna har genomförts över telefon. Enligt Denscombe (2000, s 16) är telefonintervjuer att 

betrakta som lika exakta som intervjuer ansikte mot ansikte i det avseendet att respondentens grad 

av ärlighet kan antas vara lika stor i båda fallen. Intervjumetoden med ett fåtal personer där 

respondenten tillåts tala fritt i ämnet och komma med värdefulla insikter utöver intervjuguidens 

ramar kallas för semistrukturerad intervju (Svenning 2003, s 86 f). Syftet med intervjuguiden är att 

skapa strukturerade frågor men att samtidigt tillåta öppna svar och utvecklade synpunkter 

(Denscombe 2000, s 135). Frågorna i denna uppsats baserades således på en intervjuguide (Bilaga) 

utifrån vilken respondenterna fick ge djupa svar och tala fritt kring ämnet för att besvara frågorna. 
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Intervjuobjektens goda insyn och strategiska roller i respektive företags annonskampanjer och 

marknadsföringsprocess kvalificerade dem som respondenter för denna undersökning.  

Telefonintervjuerna spelades in för att kunna analyseras och tolkas i lugn och ro. På så sätt behövde 

varken fokus eller tid läggas på nedtecknande av svaren utan det var istället möjligt att helt fokusera 

på frågorna och svaren samt hålla intervjun i ett lagom tempo. 

3.4 Dataanalys 
Intervjuerna sammanställdes till text efter att intervjuerna var avslutade och redovisas i 

empirikapitlet. Insamlade data som ej passar in i den teoretiska referensramen utelämnas i analysen. 

Därefter sätts det empiriska materialet i sammanhang med forskningsfrågorna för att kunna 

analysera det och koppla det till teorin och belysa hur företagen sinsemellan har gjort. I 

analyskapitlet finns denna uppställning, det empiriska materialet har här delats upp efter vilken 

forskningsfråga som berörs. Svenning (2003, s 158 ff) beskriver processen för att analysera 

litteraturen för kvalitativa studier som kodning. I analyskapitlet förekommer det ingen diskussion om 

resultaten men kapitlet ligger till grund för den avslutande diskussionen i det sista kapitlet. 

3.5 Metodproblem 
Viral marknadsföring är ett ämne som det finns relativt mycket skrivet om men bland forskarna råder 

det inte konsensus på vissa grundläggande områden. Det kan ha att göra med att de tidigaste 

artiklarna som finns på ämnet är från 1990-talet vilket gör viral marknadsföring till ett ungt 

forskningsområde. Framförallt är det definitioner på olika företeelser som inte överensstämmer 

bland författarna, uttryck varierar beroende på vilket år forskningen utfördes eller på vem som har 

skrivit. Detta är något som skapar förvirring eftersom man som läsare själv måste bilda sig en 

uppfattning om det som en forskare avser med ett visst uttryck är det samma som andra avser eller 

vice versa att ett fenomen i en artikel är samma fenomen i andra artiklar. Att just kunna jämföra 

forskning är dock en nödvändighet för att kunna ställa olika forskningsresultat mot varandra. Ett 

problem som detta medför är också att det inte framgår vilka teorier som kan anses vara de mest 

generella och som de flesta utgår ifrån. Det finns därtill flertalet angränsande och överlappande 

områden som ytterligare komplicerar förhållandena. Ett stort mått av personlig tolkning är alltså 

nödvändig för att sätta sig in i ämnet viral marknadsföring vilket kan göra resultaten 

personligtfärgade och även i sin tur svåra att jämföra med andras resultat.  

De problem som kan finnas med att sköta intervjuer över telefon kan vara att man inte kan uppfatta 

kroppsspråk och ansiktsuttryck hos respondenten. Det kan även vara svårare att skapa en 

öppenhjärtlig relation till respondenten vilket kan göra denne mer på sin vakt och obenägen att 

avslöja för mycket. Jag anser dock att detta inte bör ha en avgörande effekt på det empiriska 

materialet. 

Före intervjuerna frågade jag om det gick bra att banda intervjun, vilket skedde i båda fallen. Ett 

problem med detta skulle kunna vara att respondenten är mer på sin vakt och försiktig i sina 

uttalanden. Fördelen med att spela in intervjun är dock att med säkerhet veta att allt som sagts kan 

återges vilket kan vara ett problem om svaren endast antecknas. Speciellt i detta fallet då 

intervjuerna är av semistrukturerad typ vilket gör att svaren blir mer utförliga och långa är vid 

exempelvis enkäter eller strukturerade intervjuer. Min bedömning är att fördelarna med att spela in 

överväger nackdelarna. 
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Det är även ett problem generellt i intervjusituationer att intervjuaren kan påverka respondenten 

med infall och frågor som mer eller mindre kan styra dennes svar. Detta är extra påtagligt vid 

kvalitativa undersökningar då antalet respondenter är färre vilket gör att felaktigheter får större 

effekt. I det fallet är det viktigt att hålla sig neutral i största möjliga mån för att uppnå så tillförlitliga 

svar som möjligt. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras resultaten av intervjuerna med respektive företags representanter. 

4.1 Arla Foods 
Arla är ett hälften svenskt och hälften danskt kooperativt mejeriföretag där ägarna är mjölkbönder. 

Arla Foods bildades år 2000 efter en sammanslagning mellan svenska Arla och danska MD Foods. År 

2007 hade man en omsättning på knappt 60 miljarder svenska kronor (Wikipedia, augusti 2009). 

Respondenten, Malin Hammarström är ansvarig för Arlas varumärke för juice som heter God 

morgon.   

Arlas virala kampanj syftar till att marknadsföra deras färskpressade juicer. Det ena klippet är filmat i 

en mataffär där plötsligt personer ur personalen och bland kunder stämmer upp i sång, det andra är 

filmat på en tunnelbanestation med samma scenario. Överraskade reaktioner bland förbipasserande 

dokumenteras av gömda filmkameror. Ingen reklam presenteras förrän allra sist i klippen. 

4.1.1 Hur viral marknadsföring används 

Bakgrunden till Arlas virala marknadskampanj var lanseringen av en ny sorts färskpressad juice. Arlas 

marknadsföringsidé var att lansera juicerna med ett morgontema och även att hålla olika 

provsmakningstillfällen för att nå potentiella kunder. Målgruppen för God morgon är enligt Malin 

Hammarström alla som dricker juice eller lite snävare, alla med en ålder mellan 20-60 år. För just den 

här färskpressade juicen är målgruppen dock snarare den yngre delen av det intervallet än tvärtom.  

Det var Arlas PR-byrå som föreslog idén med videoklipp som skulle spridas viralt. Arla nappade på 

förslaget. Totalt består hela Arlas kampanj för juicerna av händelserna som filmades och senare lades 

ut på nätet. Efter sånginsatserna hölls smaktester för förbipasserande. Sedan lades videoklippen ut 

på nätet och fick uppmärksamhet i media och på bloggar. Detta följdes upp med en annonskampanj i 

veckotidningar och magasin och även vanliga smakdemonstrationer i köpcentrum och varuhus. 

Videoklippen lades ut dels på Youtube och på http://www.juice.se som är Arlas egen webbsida 

dedikerad till sitt juicesortiment.  

Målet med videoklippen i sig var inte mer definierade än att man hoppades att de skulle generera 

medvetenhet om deras nya produkt. Det främsta målet med hela arrangemanget som filmandes var 

att i första han hålla i smakdemonstrationer. I övrigt var filmerna ett experiment för att se vad som 

fungerar och att lära sig mer om nya sätt att sprida marknadsbudskap. Malin Hammarström uppger 

att det inte är omöjligt att det kommer bli nya virala kampanjer framöver. 

4.1.2 Hur man kan mäta effekterna av viral marknadsföring 

Arla har inte mätt effekten av kampanjen mer än tittat på hur många träffar filmerna har fått på 

YouTube och tittat på kommentarerna om den på samma webbsida. Arla har regelbundet stora 

undersökningar som mäter marknadsföringsmässig framgång men där syns endast större kampanjer 

såsom TV-annonsering. Av filmerna som gjorts har Arla inte sett någon specifik effekt. 

Arla samlar heller inte in information via sin egen webbplats om kunders beteende. Det enda sättet 

som kunder kan interagera med företaget på webbplatsen är att anmäla sig till ett nyhetsbrev som 

skickas ut med jämna mellanrum som innehåller erbjudanden och information. Inga andra åtgärder 
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att mäta kunders reaktioner eller önskemål erbjuds på den egna webbplatsen annat än vanliga 

kontaktformulär för e-post och adress och telefonuppgifter. 

4.2 If skadeförsäkringar 
If skadeförsäkringar är svenskt skadeförsäkringsbolag som grundades 1999 efter en fusion mellan 

Skandia och norska Storebrands skadeförsäkringsverksamheter. Främst sysslar man med 

sakförsäkringar. År 2006 hade If en omsättning på 37 miljarder svenska kronor (Wikipedia, augusti 

2009). Respondenten Katarina Neiderstam jobbar på If skadeförsäkring som ansvarig för 

massmarknadsföringskampanjer.  

Den virala kampanjen som If lanserade syftade till att göra reklam för deras skadeförsäkring. Det ena 

klippet är filmat utomhus där plötsligt något händer bakom en grupp med personer i samspråk. Det 

visar sig vara journalisten Elisabeth Höglund som bråkar med en motorcyklist varpå hon knuffar 

omkull dennes motorcykel. Det andra är filmat som ett inslag i ett matprogram för TV där Carl-Jan 

Grankvist slipar en kniv vilket leder till blodutgjutelse. Syftet är att det ska se ut som verkliga 

händelser, ej menade att bli dokumenterade. Ingen reklam presenteras förrän allra sist i klippen. 

4.2.1 Hur viral marknadsföring används 

Pr-byrån som If använder sig av lanserade idén med videoklipp som skulle spridas viralt utifrån 

säljidén som If lade fram. Målgruppen var ingen speciell utan alla som kan tänkas skaffa en 

försäkring. PR-byrån tyckte idén var väl lämpad för en viral kampanj. If hakade på idén och tyckte den 

var bra och spännande. Neiderstam säger att If försöker hitta på nya sätt att marknadsföra sig och 

som ska kunna ta en större plats i deras mediamix eftersom de upplever det vara allt svårare att nå 

fram med reklam på TV och banner-reklam på Internet i och med att det blir lättare att välja bort 

dessa former för konsumenter. Neiderstam säger att de visste att inte alla skulle kunna ta del av 

denna kampanj men att det känns som detta är något som marknadsföringen mer och mer är på väg 

mot. If fortsätter att titta på möjligheterna att nå kunder via social medier. 

Filmerna som If använder sig av har de enbart gjort tillgängliga på YouTube eftersom tanken var att 

klippen inte skulle ha någon uppenbar koppling till företaget. Syftet med filmerna var att de skulle 

generera uppmärksamhet men också stärka varumärket. Senare lades i slutet av klippen till en 

pratbubbla som hänvisade till företaget.  

Spridningen av klippen började med att PR-byrån spred dem ut i sitt eget kontaktnät av bloggare och 

journalister. Efter att det legat ute ett tag och spridningen började ta fart så spreds filmerna även 

internt inom If bland medarbetarna som i sin tur spred dem vidare utanför företaget till respektive 

kontaktnät.  

Målet med kampanjen var främst rent experimentellt. Dock genererade den första av de två 

filmerna, den med Elisabeth Höglund oväntat stor spridning i form av högt antal visningar samt 

diskussioner och kommentarer på YouTube. Den andra filmen lyckades inte alls få stor spridning, 

dock beror detta enligt Neiderstam delvis på sämre idé och genomförande men också på att 

företagets första film redan var avslöjad. Hon tror även att framgången förmodligen inte går att 

upprepa med samma koncept.  

I samband med att videoklippen tillgängliggjordes lanserades även en lite mindre utomhuskampanj i 

Stockholm.  TV-apparater placerades här och där på gatorna som om flera personer hade haft oturen 
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att tappa ut dem genom fönstret. TV-apparaterna var försedda med skyltar på vilka 

marknadsbudskap från If gick att läsa. Dessa fotograferades och användes också senare för 

annonsering.  

Neiderstam tror att detta kan vara ett startskott till att börja använda social medier i större 

utsträckning för marknadsföring. Dock måste först ett nytt angreppssätt användas för att kommande 

kampanjer inte ska bli alltför förutsägbara. Det gäller att välja tillfälle noggrant då folk är mottagliga 

säger Neiderstam. 

4.2.2 Hur man kan mäta effekterna av viral marknadsföring 

Den PR-mässiga uppmärksamheten var över förväntan enligt Neiderstam. Hon säger dock att 

kampanjen gav mest uppmärksamhet i början när filmen med Elisabeth Höglund släpptes. Det 

påföljande klippet med Carl-Jan Granqvist fick fåtal visningar i jämförelse. Neiderstam är dock på det 

hela nöjd med antalet visningar som klippen har genererat. 

En av svårigheterna med kampanjen var att sätta upp adekvata och mätbara mål. I framtiden finns en 

önskan om att i alla fall kunna använda sig av kommentarerna som kan lämnas där filmerna kan 

beskådas och YouTubes poängsystem som användarna på webbplatsen kan dela ut till filmklipp. 

If har inte gjort några specifika mätningar utan bara tittat på antalet visningar på YouTube samt tittat 

på vad som skrivits i kommentarrutan av rent intresse. PR-byrån som gjorde filmerna kommer senare 

leverera en noggrannare studie av utfallet på kampanjen för bättre uppföljning.  

Kommentarer är viktiga för If eftersom de är folks ärliga åsikter. Samtidigt är det viktigt att inte dra 

för stora växlar om man får ett fåtal överdrivna kommentarer. På YouTube har inte klippen fått 

särskilt många kommentarer utan på If är man mest av allt nöjda med att klippen verkar ha varit så 

pass intressanta att de genererat många visningar. I framtiden önskar sig Neiderstam mer 

kvantifierbara resultat för att kunna jämföra med andra alternativ för annonsering.  

Neiderstam kan inte dra några slutsatser om vad klippen gjort för att uppfylla målet på att generera 

uppmärksamhet och bygga varumärket.  Det Neiderstam dock kan anser vara positivt med 

kampanjen är att den har bidragit till den interna stoltheten i företaget då kampanjen blivit 

omskriven och omtalad. 

If samlar inte information om sina användare på sin webbplats och inte på något sätt som relaterar 

till kampanjen specifikt. Försäkringstagare hos If har dock möjligheten att använda www.if.se för att 

exempelvis se och ändra i sina försäkringar. Inga speciella interaktiva informationsskapande åtgärder 

har vidtagits på webbplatsen för If. 

 

http://www.if.se/


18 
 

5 Analys 
I detta kapitel presenteras jämförande analyser mellan empirin och teorin med forskningsfrågorna 

som grund. 

5.1 Hur viral marknadsföring används 

5.1.1 Arla 

Arlas anledning till att använda sig av viral marknadsföring är att skapa medvetenhet om sin 

nylanserade produkt. Enligt Ferguson (2008) och Kaikati och Kaikati (2004) är det på just detta 

område som viral marknadsföring är som bäst. Eftersom budskapet inte var dolt så kan det inte 

räknas som stealth marketing. Dock är videoklippen upplagda på YouTube av till synes en 

privatperson vilket kan leda till misstänksamhet mot källan eftersom företagets namn inte använts. 

Sernovitz (2006) och Subramani (2003) betonar vikten av ärlighet för att lyckas bäst med word of 

mouth-spridning. 

Klippen som Arla tillgängliggjort på YouTube kan ses som random virals (Cruz 2008) eftersom de inte 

gjorts tillgängliga på en plats som kostar pengar. I likhet med vad Cruz förespråkar, är också Arlas 

virala kampanj en del av en större satsning och inte ensamstående. 

Sernowitz (2006), Procter (2002) och Dobele (2005) säger att ett marknadsbudskap bör vara riktat 

mot en väl definierad målgrupp för att uppnå en lyckad spridning. Detta kan inte sägas att Arla gjort i 

det här fallet utan den vänder sig till en väldigt bred och vag målgrupp.  

Vidare säger Sernovitz (2006) och Dobele (2005) att man ska ge målgruppen något underhållande 

eller intressant som kan vara motorn i spridningen. Detta är vad Arla har tagit fram här, ett lättsamt 

underhållande videoklipp. Dock är det inte själva produkten som kommer diskuteras utan själva 

händelsen i filmen. Kopplingen till produkten är tämligen svag.  

Arla har inte gjort något rent tekniskt för att underlätta spridningen av klippet förutom att göra det 

tillgängligt på YouTube vilket i sig är en underlättande faktor för spridning. Sernovitz (2006) påpekar 

att åtgärder bör vidtas för att underlätta spridningen av klippen för att öka chansen att lyckas med 

sin kampanj.  Arla har inte vidtagit alla åtgärder på det här området.  

Arla har inte lagt ner mycket tid på att planera och anpassa sina videoklipp till målgrupp eller 

marknad. Detta reflekteras i lågt antal träffar och minimalt med kommentarer vilket visar att dessa 

klipp inte är något som berör trots att klippen i sig håller hög produktionsnivå. Eftersom det låga 

antalet tittar tyder på liten spridning så fick Arlas kampanj sannolikt inte ta del av den stora utväxling 

som lyckade kampanjer har. 

 5.1.2 If 

Kampanjerna med videoklippen är inte som i Arlas fall för att lansera en ny produkt utan i det här 

fallet är det tänkt att kampanjen ska förstärka varumärket och öka medvetenheten om de 

försäkringar som If erbjuder. Ferguson (2008) och Kaikati (2004) är överens om att virala kampanjer 

då kan vara lämpliga.  

Sernovitz (2006) och Subramani (2003) säger att ärlighet och transparens i organisationen såväl som i 

marknadskampanjer är viktigt. Ifs kampanj var till en början utan någon koppling till If. Detta kan ses 
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som stealth marketing vilket Sernovitz (2006) anser vara att bedra sina kunder. Han säger vidare att 

detta inte är någon långsiktig strategi och att konsumenterna oftast är för smarta för att kunna bli 

lurade och därmed istället bli besvikna på företaget bakom kampanjen. Dobele (2005) säger att en 

viral kampanj ska för att lyckas gärna vara utmanande på ett inbjudande sätt. För att skapa detta 

gäller det dock att kampanjen utformats med hänsyn till nivån på målgruppen. I fallet med If är dock 

målgruppen, som även i fallet Arla, alltför vid, enligt Sernowitz (2006), Procter (2002) och Dobele 

(2005) är detta ej att föredra när man vill lyckas med virala kampanjer. Däremot är Ifs, som Arlas, 

kampanj en del i ett större marknadsföringssammanhang vilket Cruz (2008) förespråkar. 

Fler likheter med Arlas kampanj är att det är själva klippet i sig som är behållningen i Ifs kampanj. 

Tack vare en mer lyckad approach spridning eller helt enkelt tack vare bättre och mer underhållande 

filmklipp har If lyckats få ungefär 30 gånger så många visningar på YouTube som för Arlas dito. Dock 

sjönk antalet tittar drastiskt efter att kampanjen hade avslöjats som en kampanj. Detta skulle kunna 

förklaras av Sernovitz som säger att kunder inte gillar att bli lurade (2006, s 28) och då kan detta i 

värsta fall leda till negativ word of mouth.  

If har inte heller erbjudit verktyg för att sprida filmen förutom att ha tillgängliggjort den på YouTube. 

Åtgärder för att underlätta spridning bör vidtas (Sernovitz 2006). 

5.2 Att mäta effekten av viral marknadsföring 

5.2.1 Arla 

Arla ser dessa videoklipp som experiment och har därför inte gjort så mycket på planeringsstadiet. 

Därför finns inte heller verktygen att mäta framgången av kampanjen.  Weber (2007) påpekar vikten 

av tranparens hos företag för att de ska vara trovärdiga. Genom att ha en kommentarfunktion eller 

forum på webbplatsen kan detta intryck förstärkas enligt Weber. Eftersom kunder lämnar sina 

kommentarer och åsikter i forum och kommentarrutor så fungerar detta även som ett system för att 

ta in feedback. Arla har inte uppmuntrat till feedback på detta sätt i samband med sin kampanj annat 

än möjligheterna till kommenterande som ges på YouTube.  

Sernovitz (2006 s) säger att feedback på word of mouth och buzz enkelt kan fås genom att använda 

sig av en sökmotor eftersom detta visar sig omedelbart på Internet. Arla uppger inte att de skulle ha 

gjort några sökningar av det här slaget men istället gör de större mätningar om pekar på hur 

företagets hela marknadsföring går.  

5.2.2 If 

Precis som med Arla så är också i Ifs fall videoklippen avsedda i första han som experimenterande 

med marknadsföringsmetoder. If har inte heller försökt att skapa en feedbackvänlig miljö för sina 

kunder.  

På If har man också läst kommentarer som lämnats på YouTube men inget mer ingående har testats 

för att hitta ytterligare information. If väntar dock på en rapportering från PR-byrån om hur 

kampanjen har gått som helhet. 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel diskuteras resultaten utifrån forskningsfrågor och syftet. Bidrag till forskningen 

redovisas och förslag ges på framtida forskning. 

6.1 Hur viral marknadsföring används 
Resultatet visar att företag använder viral marknadsföring främst till att skapa medvetenhet och 

intresse genom att använda sig av tilltalande marknadskommunikation i form av lättsamt 

underhållande videklipp, detta stämmer överrens med vad Ferguson (2008) och Kaikati (2004) 

kommit fram till i sina rapporter fungera bäst. Där slutar dock likheterna med litteraturen, för medan 

noggrann planering och segmentering påbjuds av expertisen, genomfördes kampanjerna i denna 

studie endast av experimentlusta.  

De undersökta företagen har inte själva föreslagit att göra en viral kampanj utan detta är något som 

deras respektive PR-byråer har lagt fram och utformat. Eftersom företag börjar märka av att 

traditionell annonsering som i TV och tidningar inte längre ger samma effekt så blir de också mer 

benägna att prova nya lösningar. Viral marknadsföring bör dock vara en del av en bredare satsning, 

enbart virala kampanjer står sällan på egna ben (Cruz 2008). Det kan förstås vara så att PR-byråerna i 

vissa fall sätter för hög tilltro till fenomenet viral spridning, och med för knapphändig research i 

bagaget går det bara bra ibland.  

Det råder också väldigt delade meningar om hur stealth elementet bör användas. Sernovitz (2006) 

har sin klara åsikt att stealth marketing inte fungerar som en långsiktig lösning, det ger bara en 

kortsiktig, positiv ökning av medvetenhet och bör undvikas helt och hållet. Kaikati (2004) nöjer sig 

med att konstatera att det åtminstone skapar buzz. Hos företagen verkar bilden av virala kampanjer 

vara den att de bör innehålla element av stealth, att spridningen främjas genom att budskapet är 

maskerat till att inte framstå som alltför uppenbar reklam. Litteraturen visar dock att detta har liten 

betydelse och vad som spelar större roll för spridningen är när budskapet kommer från en kamrat. Då 

ökas acceptansen, även för uppenbara reklammeddelanden, eftersom dessa först blir godkända av 

någon närstående.  

Att som de undersökta företagen använda metoder utan kunskap om dem, trots att det finns mycket 

skrivet om området, gör att tekniken inte kommer till sin rätt. Genom att lära sig mer om och 

noggrannare planera och använda viral marknadsföring finns potentialen att utveckla ett kraftfullt 

verktyg för att synas i det ökande mediebruset. 

6.2 Hur man kan mäta effekterna av viral marknadsföring 
Att mäta effekten av viral marknadsföring eller word of mouth är både lätt och svårt. Att mäta, eller 

snarare, undersöka effekterna är enkelt, bara genom att använda en sökmotor får man snabbt fram 

resultat. Dessa resultats relevans kan dock diskuteras och enligt Cruz och Fill (2008) är det först när 

en viral kampanj är noggrant planerad och som erbjuder interaktivitet eller att på något sätt 

information om kunderna eller deras beteenden går att utvinna som viral marknadsföring visar sin 

potential. När det gäller att mäta avkastning i pengar som en viss kampanj ger blir det svårt men inte 

omöjligt. Genom att kunna spåra mottagarna av marknadsbudskapet kan man på så sätt skapa en 

bild över hur kampanjen föll ut och därmed finns kvantifierbara data. Inget av de undersökta 
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företagen hade återkopplingen eller möjligheten att undersöka utfallet vid sina respektive virala 

kampanjer i åtanke.  

6.3 Diskussion 
Sernovitz (2006, s 21-27) beskriver sin syn på hur en viral kampanj bör se ut. Det är ett synsätt som 

förespråkar en helhetssyn från och med till vilka viralt material initialt bör spridas till hur 

återkoppling från mottagare av detta ska implementeras. För virala kampanjer, i likhet med mer 

traditionella kampanjer, innebär detta att ta dem på större allvar kan man säga. Om företaget 

uppmuntrar till att föra en dialog med potentiella kunder genom att exempelvis e-post eller 

diskussionsforum istället för att enbart hoppas på att kampanjen ska väcka uppmärksamhet hos ett 

stort antal människor bör chansen till en lyckad marknadsföring öka dramatiskt. En sådan inställning 

kan förvisso medföra en rädsla för ökade kostnader för varje kampanj men det är enligt mig något 

som i slutändan kommer att betala sig. Man bör inte heller dels vilja finnas på Internet men samtidigt 

inte närvara. Ju snabbare en anpassning till dialog och kommunikation kan ske desto bättre tror jag, 

detta är nämligen inget som enbart ska knytas till en enskild kampanj utan bör genomsyra företagens 

hela webbsatsningar. 

 If och Arla har många likheter i sina respektive virala satsningar. Det är främst experimentlustan, 

med hjälp av PR-byråerna, som har drivit fram deras kampanjer. Företagen har inte har gjort några 

noggrannare undersökningar för hur en viral kampanj bör genomföras för bästa resultat och det har 

även visat sig att spridningen blev måttlig, speciellt tydligt blev detta för If när deras filmer avslöjades 

som reklam. Arlas filmer har inte haft någon stor spridning alls med tanke på hur många i Sverige 

som dels använder Internet och dessutom kan antas vara juicekonsumenter.  

Något som det gäller att se upp med är också risken att uppfattas fel jämfört med hur man vill 

positionera sig. När reklamfilmen för If avslöjades som just reklam kan den i värsta fall ha gett 

intrycket att det inte går att lita på företaget, något som för ett försäkringsbolag torde vara ytterst 

viktigt. 

Viral marknadsföring kan och bör vara så mycket mer än bara att generera awareness. Min åsikt är 

att rätt implementerad i ett företags marknadsplan kan den inte bara skapa stor uppmärksamhet till 

en låg kostnad, den kan även bidra till att stärka varumärket eller öka försäljningen. Genom att 

implementera möjligheter till feedback innebär detta även att effekterna kan mätas, både i antalet 

nedladdningar/träffar och på traditionellt vis, genom marknadsundersökningar. Dessutom kan man 

föra en dialog med sina kunder för att på så sätt bättre tillgodose kundnyttan och därigenom skapa 

långsiktiga relationer till sina kunder genom alla digitala medel, i form av exempelvis sociala medier, 

som i dag står till buds. 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 
Mycket återstår att göra vad gäller utveckling av modeller för att mäta effekterna av virala 

marknadsaktiviteter. Modeller som kvantifierar resultaten på ett enkelt sätt är något som saknas, 

med dagens metoder är det svårt att beräkna hur farmgångsrika en viss kampanj blev samt att det är 

svårt att jämföra dem varandra. Vidare måste det bättre och tydligare åskådliggöras hur olika typer 

av virala kampanjer bör genomföras för att om möjligt eliminera slumpen som en faktor för deras 

framgång. 
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Bilaga 

 
 

Intervjuguide  
Denna bilaga utgör intervjuguiden utifrån vilken telefonintervjuerna genomfördes. 
 
Allmänt 

1. Beskriv kortfattat din arbetsgivare och vad du jobbar med.  

2. Hur ser er målgrupp/målgrupper ut för juicerna som marknadsförs med dessa filmer? 

Varför viral marknadsföring används 
1. Hur uppstod idén till att göra de här filmerna? 

2. Vad fick er att vilja genomföra idén? 

3. Har ni kört klippet i tv, bio eller liknande eller erbjuder ni det endast via er egen webbsida 

och Youtube? 

4. Riktar ni er till en specifik målgrupp med filmerna? 

5. Är syftet med filmerna att de ska spridas mellan Internetanvändare genom att de 

vidarebefordrar länkarna till klippen? 

6. Var klippen en del av en större marknadsstrategi eller mer av typen enskilt experiment? 

7. Kommer ni eller kan ni tänka er att använda virala kampanjer igen? 

Mätbarheten hos en viral kampanj 
1. Hur lyckad blev kampanjen enligt er? 

2. Hade ni satt upp mål för kampanjen? 

3. Var tanken att kampanjen endast skulle generera uppmärksamhet och stärka 

medvetenheten om er produkt eller mer än så?  

4. Har ni mätt effekterna av kampanjen? 

a. Om ja  

i. Hur har ni mätt dem?  

ii. Var resultaten av mätningarna att betrakta som tillförlitliga eller finns det 

annat som kan ha stört? 

iii. Vad hade kunnat göras bättre? 

b. Om nej  

i. Varför har ni inte mätt dem?  

ii. Hade ni velat ha möjligheten att mäta dem? 

5. Vad ville ni att filmerna skulle åstadkomma? 

6. Har ni märkt någon effekt av kampanjen?  

7. Samlar ni in information om era besökare på er webbsida? 

8. Finns det något sätt som besökare lockas att dela med sig av information? 

Tack för din medverkan! 

 


