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SAMMANFATTNING 

Titel: Den allsmäktige kunden - En kvalitativ studie om word-of-mouth, viral marknadsföring 
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Syfte: Uppsatsen har tre delsyften som tillsammans bidragit till att finna ett svar på 

forskningsfrågan som lyder: 

 

v Hur kan ett företag medvetet skapa viral marknadsföring? 

 

För att kunna besvara vår forskningsfråga så har vi först besvarat tre delsyften. Vi har klargjort 

kopplingen mellan word-of-mouth och viral marknadsföring, vidare har vi identifierat egenskaper 

hos viral marknadsföring samt ett strategiskt tillvägagångssätt för viral marknadsföring. Slutligen 

har vi även utrett hur ett företag kan influera kundens varumärkesimage genom att kontrollera sin 

varumärkesidentitet via sociala medier. 

 

Metod: Vi har i och med den här uppsatsen valt att arbeta med en kvalitativ forskningsmetod. 

Vår ansats har varit induktiv med deduktiva inslag, det vill säga abduktiv. Den empiriska 

materialinsamlingen har bestått av åtta kvalitativa intervjuer som genom deras personliga natur 

gett oss en djupare förståelse för ämnet som studerats. 

 

Slutsats: Vi har genom vår analys kunnat påvisa att företag medvetet kan skapa viral 

marknadsföring. Detta genom att skapa material som tilltalar och triggar kunden att dela. Vidare 

måste företaget sedan respektera kundens omnipotenta makt över materialet och våga lämna över 



	  

	  

kontrollen. Mer specifikt har vi också kunnat identifiera aspekter hos viral marknadsföring samt 

utrett hur företag kan hantera viral marknadsföring på ett strategiskt sätt.  

 

Nyckelord: Word-of-mouth, viral marknadsföring, sociala medier, delning online, kundens makt. 



	  

	  

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to clarify the connection between word-of-mouth and viral 

marketing, to identify properties of and strategic ways to implement viral marketing and to 

examine how a company can influence the customers’ perception of the brand in social media.  

 

This purpose served to answer our research question: 

v How can companies deliberately create viral marketing?  

 

To answer this question we based our study on a qualitative method where we conducted eight 

interviews with different people, all with experience in our research field. We focused on our 

respondents’ own opinions and were more interested in their personal experiences rather than the 

market in general. 

 

In our last chapter our analysis clearly demonstrates that companies can deliberately create viral 

marketing. This is possible if companies create material that appeal to and that triggers the 

costumer to share. Furthermore, the company must then respect the customer's power regarding 

the material and dare to let the customer take control. More specifically, we have also been able 

to identify aspects of viral marketing and examine how companies can manage viral marketing in 

a strategic manner. 

 

Keywords: Word-of-mouth, viral marketing, social media, online sharing, customer power. 
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens ämnesval. I bakgrunden samt 

problemdiskussionen hoppas vi väcka intresse kring vår uppsats genom att diskutera olika 

aspekter kring word-of-mouth, viral marknadsföring samt varumärke. Det mynnar sedan ut 

i en problemformulering som består av en forskningsfråga samt tre delsyften som sedan 

ytterligare förklaras i avsnittet rörande avgränsningar och förklaringar. 

1.1 Bakgrund 
År 2010 lämnade läskföretaget Pepsi 23 års konsekvent marknadsförande under 

amerikanska Super Bowl och bytte det mot en onlinekampanj kallad ”Pepsi Refresh” 

(TheDailyGreen.com, 2013-04-15). Kampanjen gick ut på att människor fick skicka in 

förslag på lokala välgörenhetsprojekt som Pepsi sedan donerade pengar till. Häger Jönson 

(2011) berättar att strategin skapade en direkt kontakt med kunderna samtidigt som 

företaget fick dem att självmant skicka vidare och dela kampanjen med andra. Det här 

exemplet illustrerar tydligt, enligt Häger Jönson (2011), övergången från traditionell 

massmarknadsföring till digital marknadsföring med utnyttjande av kundinteraktionen på 

internet. 

 

Sinclair (2012) beskriver vidare hur mycket av den påverkan som ofta kom direkt från 

andra människor, genom fysiska möten, förflyttats online i och med internets utveckling. 

Meerman Scott (2011) anser att verktygen för att dela med sig av information, och därmed 

förmågan att sprida word-of-mouth, har förbättrats. Meerman Scott (2011) förklarar vidare 

att informationsutbytet, kunder emellan, på grund av detta oftast sker på internet och inte 

under fysiska möten. Chaffey et al. (2009) beskriver hur en stor del av en människas 

dagliga informationsflöde ligger online, via e-mail eller sociala medier. Tillkomsten av en 

helt ny dimension i kommunikationen mellan människor samt företag, menar Meerman 

Scott (2011), har öppnat upp till en snabb och anpassad dialog med kvalitativ information 

anpassad för respondenten. 
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Viral marknadsföring grundar sig i marknadsföring via sociala medier då det nyttjar 

nätverken grundade på internet utöver den sociala plattformen (Chaffey et al., 2009). Word 

of Mouth Marketing Association definierar viral marknadsföring som: ”Creating 

entertaining or informative messages that are designed to be passed along in an exponential 

fashion, often electronically or by e-mail.” (Chaffey et al., 2009:556). Ett klassiskt exempel 

som illustrerar både spridningsförmågan hos viral marknadsföring och dess förmåga att 

skapa word-of-mouth är Volkswagen Sverige och DDB Stockholms kampanj “The Fun 

Theory” (sv. Rolighetsteorin) (YouTube.com, 2013-05-30). Holmström (2011) beskriver 

hur den visar, genom videoklipp på YouTube, på vilka sätt det går att få människor att välja 

det bättre av två alternativ genom att göra någonting roligare genom olika experiment. Ett 

specifikt klipp, där trappstegen ner till en tunnelbanestation omvandlas till pianotangenter 

och får människor att välja den istället för rulltrappan, hade i maj år 2013 över nitton 

miljoner visningar (YouTube.com, 2013-05-30). Holmström (2011) förklarar hur 

videoklippet får Volkswagen att framstå som mån om framtida utveckling och vidare mån 

om miljön. Författaren förklarar också hur priset för att nitton miljoner gånger få förmedla 

det budskapet på ett, hos kunden, väldigt personligt plan endast har bestått av pengarna som 

finansierade experimentet samt dokumentationen av det (Holmström, 2011). Kirby och 

Marsden (2006) förklarar hur kostnaden för exempelvis reklamtiden i teve hade varit 

tvungen att räknas in i kostnaderna samt att det hade varit svårare för kunderna att sprida 

informationen på egen hand. Med en viral marknadsföringsstrategi är företagens mål att 

dess målgrupp själva ska “[...] agera avsändare, budbärare och mottagare” av företagens 

marknadsföring (Holmström, 2011:11). 

1.2 Problemdiskussion 
Under 1900-talet ökade informationsbruset kraftigt vilket innebar att det blev svårare för 

företag att nå sina kunder genom masskommunikation (Kirby & Marsden, 2006). Levinson 

(2007) utvecklar och beskriver reklam till den stora massan som något effektlöst, något 

som kunderna nuförtiden i stort sett ignorerar. Godin (2001) menar vidare att det har 

resulterat i att det krävs mer av ett företag för att nå fram till kunden och därmed få denne 

att köpa det som marknadsförts. Levinson (2007) framhåller att massmarknadsföring är en 

monolog, utan interaktivitet, och att det bidrar till att den i många fall står utan större 

framgång. Holmström (2011) berättar att det mesta redan gjorts i 
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marknadsföringsbranschen och att företag gynnas av att vara innovativa och nytänkande i 

den svåra miljön, då kunder reagerar starkare på marknadsföring som de inte tidigare sett. 

Därav kan det vara intressant att förstå hur företag kan nå framgång genom att nå kunder på 

nyare och mer innovativa sätt.  

 

Aaker och Smith (2010) beskriver vidare hur det i många globalt framgångsrika kampanjer, 

som blivit virala, har varit den överraskande faktorn som varit betydande och därför den 

känsla som dominerat relationen mellan kund och marknadsföring. Fortsättningsvis 

beskriver Godin (2001) hur viral marknadsföring ofta är en oförutsägbar 

marknadsföringsmetod då det är svårt att veta hur kunderna kommer att bemöta materialet. 

Bryce (2005) fortsätter och understryker hur viktigt det är för företag att vara innovativa 

och följa med den nya teknologin som finns tillgänglig. Dessutom har auktoritetstilltron hos 

kunderna minskat kraftigt vilket innebär att marknadsföring generellt har mycket lägre 

trovärdighet hos allmänheten än vad den hade under mitten av 1900-talet (Holmström, 

2011). Godin (2001) beskriver vidare att kunden på dagens marknad försöker motstå all 

eventuell kontakt med masskommunikation. Därmed menar författaren att det är bra om 

företagen får kunderna att själva marknadsföra varumärket till varandra via word-of-mouth. 

Värdet hos ett varumärke är trots allt vad kunderna säger att det är, inte vad företaget vill att 

det ska vara (Grönroos, 2008). Det kan därför vara av intresse att förstå hur företaget kan 

marknadsföra sig med hjälp av kunderna och viral marknadsföring. 

 

Godin (2001) menar att word-of-mouth dock är något som i sig själv kan dö ut relativt 

snabbt då intressenivåerna skiljer sig åt bland olika målgrupper. Vidare förklarar O’Leary 

och Sheehan (2008) att viral marknadsföring har bidragit till att kundberättelserna har 

kunnat leva vidare och bli en än mer avgörande del av hur en kund tolkar ett varumärke och 

vad det signalerar till allmänheten. Godin (2001) menar också att det finns större 

möjligheter för kundens åsikt att både sprida sig snabbare och mot en ännu bredare publik. 

Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) beskriver vidare hur kunder, via internet, har kunnat 

dela med sig av sina åsikter, båda positiva och negativa, rörande olika varumärken och 

företagen bakom dem. Författarna förklarar att kundernas egna åsikter blir mer trovärdiga 

och har större chans att delas till fler i och med den stora misstanken mot auktoriteter som 
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växer bland kunderna (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2012). Om ett företag lyckas trigga den 

här konversationen så går det enligt Rosen (2000) att få ut ett positivt budskap genom en 

för kunden trovärdig källa. Författaren förklarar att i och med word-of-mouth så går det att 

alternera ett meddelande så att det intresserar en specifik kund och passar dennes behov 

samt intressen (Rosen, 2000). Vidare menar Rosen (2000) att det sker genom att 

konversationsdeltagarna modifierar ämnet efter hand beroende på vilken människa 

personen har kontakt med. Det innebär, enligt Holmström (2011), att den här typen av 

marknadsföring gör att det blir svårt för kunden att motstå kontakten med 

marknadsföringen eftersom att det finns ett personligt intresse i botten som triggat 

informationsutbytet mellan kunderna. Rosen (2000) nämner att många företag inte utnyttjar 

de facto att ett genomförande av ett köp är en social process, något som kunden delar med 

andra människor. På grund av den sociala aspekten så påverkas kunden alltså, enligt 

författarna, av informationsflödet mellan människorna runt om den själv. 

 

Grönroos (2008) talar om hur varumärkesimage och varumärkesidentitet visar hur stor 

skillnad som kan finnas mellan kundens och företagets uppfattning om varumärket som 

förmedlas. Författaren beskriver att varumärkets betydelse för kunden inte alltid matchar 

det som företaget försöker få den att ha. Författaren påtalar också hur kunder konstant 

utsätts för varumärkesbudskap, som påverkar kunderna både medvetet och omedvetet, och 

hur viktigt det är att företag förstår det. Li och Bernoff (2011) förklarar vidare hur 

konsumenternas beteende påverkas av sociala medier. De beskriver sociala medier som en 

social trend där människor använder teknologi för att hjälpa varandra och då sker det 

således en maktförskjutning från organisationer till konsumenter (Li & Bernoff, 2011). Det 

finns, enligt författarna, en god möjlighet för företag att finna entusiastiska kunder som via 

sociala medier kan stärka varumärket och förvandlas till ”word-of-mouth-maskiner” (Li & 

Bernoff, 2011).  

 

Holmström (2011), Godin (2001) samt Rosen (2000) styrker alltså uppfattningen om att 

spridningen av word-of-mouth och viral marknadsföring är ett av det mest trovärdiga 

marknadsföringssätten och därmed ett bra sätt att påverka kunden på. Spridningen i sig är 

gratis och snabb samt att spridningsgraden är bred och når ofta rätt kund då det ofta lyckas 
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matcha personliga intressen och behov hos kunden, vilket gör det till en bra 

marknadsföringsstrategi. Dock, på grund av strategins osäkerhet, kan det vara svårt att veta 

hur den kommer löna sig och kan på grund av det vara svår att medvetet arbeta mot. Vi kan 

trots detta, i och med den här diskussionen, se att det finns en stor potential för företag att 

på ett kostnadseffektivt och trovärdigt sätt marknadsföra sig gentemot kunder. Därav vill vi 

gärna ta reda på hur ett företag på ett strategiskt sätt medvetet kan implementera viral 

marknadsföring och därmed förstå varför spridningen är möjlig. 

1.3 Forskningsfråga 
Hur kan ett företag medvetet skapa viral marknadsföring? 
 

1.4 Syfte 
För att besvara vår forskningsfråga syftar vi att skapa en djupare förståelse för viral 

marknadsföring som fenomen. Det här menar vi göra genom att besvara tre, för vår studie 

relevanta delsyften. Syftet med uppsatsen är att: 
 

v Klargöra kopplingen mellan word-of-mouth och viral marknadsföring. 

 

v Identifiera egenskaper hos viral marknadsföring samt ett strategiskt 

tillvägagångssätt för viral marknadsföring. 

 

v Utreda hur ett företag kan influera kundens varumärkesimage genom att kontrollera 

sin varumärkesidentitet via sociala medier. 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
Vi har i denna uppsats valt att avgränsa oss till det strategiska arbetet bakom sociala medier 

och viral marknadsföring och därmed valt att inte närmare diskutera det operativa arbetet. 

Utöver det så gäller arbetet endast kontakt mellan företaget och kunden samt kunder 

sinsemellan i konsumentvaruhandeln. Vidare så vill vi påpeka att vi använder orden kund 

och konsument synonymt med varandra samt orden information, material och kampanj när 

vi diskuterar word-of-mouth och viral marknadsföring. 
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2. METOD 

I metodkapitlet presenteras och motiveras uppsatsens tillvägagångssätt och metodval. 

Först presenteras val av forskningsmetod samt informationsinsamlingsprocessens 

tillvägagångssätt och dess urval. Här presenteras även en kortfattad presentation av de 

respondenter som medverkat i denna studie. Vidare beskrivs vår kunskapsprocess för att 

sammanställa en helhetsbild av vårt forskningsförfarande. Avslutningsvis kritiseras 

uppsatsen kvalitet genom att begrepp som validitet och reliabilitet lyfts fram. 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 
Ryen (2004) menar att det traditionellt sett skiljs mellan två olika forskningsmetoder, 

nämligen kvalitativ och kvantitativ inriktad forskning. Vi har i denna studie valt att 

använda oss av en kvalitativ forskningsstrategi. Bryman och Bell (2005) förklarar att den 

främsta skillnaden mellan de två olika forskningsstrategierna är det faktum att den 

kvantitativa metoden betonar kvantifiering medan den kvalitativa fokuserar mer på mjuka 

värden så som en förståelse för ord. Författarna förklarar vidare att den kvalitativa metoden 

har för avsikt att skapa en djupare förståelse för ett fenomen. Jacobsen (2002) påpekar att 

kvalitativa forskningsmetoder inriktar sig på att finna det unika och speciella, inte det 

generella och typiska. Även Repstad (2007) menar att den kvalitativa forskningen fokuserar 

på djupet istället för på bredden, för att finna specifika egenskaper och framträdande drag 

hos ett fenomen. Ryen (2004) påpekar att kvalitativa forskare hävdar att kvalitativa data 

kan skapa en annan förståelse för sociala processer än kvantitativ data kan göra. Vårt val av 

att genomföra en kvalitativ studie grundar sig främst i vårt syfte. Eftersom att vi i denna 

studie ville finna hur organisationer medvetet kan främja viral marknadsföring var syftet att 

skapa en djupare förstålse för det speciella med viral marknadsföring som fenomen. Detta 

ämnade vi göra genom våra tre delsyften. Vidare menar vi att vi för att kunna besvara våra 

delsyften bör skapa en förståelse för de sociala processer som triggar viral marknadsföring. 

 

Utöver Bryman och Bell (2005) samt Denscombe (2009) poängterar också Jacobsen (2002) 

att den kvalitativa forskningsmetoden är tolkningsinriktad.  Med det menar författarna att 

metoden fokuserar på den sociala verkligheten och hur respondenterna i en viss miljö 
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uppfattar och tolkar denna. Vidare förklarar de att metoden menar att skapa en förståelse 

för den unika respondentens tolkningar och åsikter. Ahrne och Svensson (2013) förklarar 

att tillvägagångssättet för kvalitativa forskningsmetoder vanligtvis är unikt för den 

specifika studien.  Författarna lyfter trots det fram ett antal gemensamma drag som ofta är 

framträdande inom den kvalitativa forskningen. Först förklarar författarna att forskaren 

kommer nära den miljö och de människor som studeras. De menar att närheten positivt 

påverkar studien då forskaren har möjlighet att skapa en större förståelse för det fenomen 

om studeras. Författarna lyfter också fram metodens flexibilitet. Jacobsen (2002) beskriver 

en kvalitativ metod som en interaktiv process där både problemformulering och 

datainsamling flexibelt revideras under arbetets gång. Han poängterar att det i en kvalitativ 

forskning är svårt att se analys och datainsamling som två separerade aktiviteter. 

Författaren förklarar vidare att data vanligen analyseras efterhand för att sedan påverka den 

fortsätta datainsamlingen.  Jacobsen (2002) menar då att metoden i högsta grad kan ses som 

öppen och att gränserna mellan de olika faserna blir flytande. Även Johannessen och Tufte 

(2003) diskuterar flexibilitet som metodens främsta styrka. Författarna poängterar att 

forskaren kan låta respondenterna styra informationsinsamlingen och på så vis finna nya 

intressanta aspekter. Vår avsikt med att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod var 

att skapa en närhet till vår studie. Målet var att genom närheten kunna skapa en djupare 

förståelse och ett starkt empiriskt underlag för att kunna besvara vår forskningsfråga. Det 

centrala var även att flexibelt under forskningsarbetets olika faser ha möjlighet att revidera 

uppsatsens problem, frågeställning och syfte för att på så vis finna nya intressanta aspekter. 

2.2 Informationsinsamling 
Patel och Davidsson (2011) förklarar att det finns många olika informationskällor. 

Författarna beskriver två typer av information, primär- och sekundärdata och menar att 

vilken information som ska samlas in beror på studiens syfte samt vilka resurser som står 

till forskarens förfogande. Jacobsen (2002) menar att primärdata är information från den 

primära informationskällan. Författaren förklarar att det innebär att forskaren samlar in 

material för första gången, till en specifik studie. Bryman och Bell (2005) förklarar att 

sekundärdata är information som redan är insamlad. Författarna förklarar vidare att 

informationen tidigare samlats in av någon annan, i ett annat syfte.  Vi har i denna studie 

använt oss av både primär- och sekundärdata. Studiens primärdata har inhämtats med hjälp 
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av åtta kvalitativa intervjuer för att sedan kompletteras med sekundärkällor bestående av 

litteratur, vetenskapliga artiklar och internetkällor.  

2.2.1 Kvalitativa intervjuer 
Ryen (2004) framhåller att intervjuer trots det faktum att nya tillvägagångssätt för att samla 

in empiriskt material har växt fram fortfarande spelar en central roll i kvalitativa studier. Vi 

har i vår undersökning samlat in primärdata genom kvalitativa intervjuer. Bryman och Bell 

(2005) beskriver kvalitativa intervjuer som en motsats till den kvantitativa forskningens 

strukturerade intervjuer. Författarna menar att de kvalitativa intervjuerna genomförs på ett 

betydligt mindre strukturerat arbetssätt.  Ahrne och Svensson (2013) poängterar att 

forskaren med hjälp av kvalitativa intervjuer, och den frihet det medför, får en bredare bild 

med fler nyanser och dimensioner än vad standardiserade frågor kan ge. Jacobsen (2002) 

lyfter fram att denna typ av insamlingsmetod är lämplig när få enheter undersöks och när 

forskaren är intresserad av den enskilda individens åsikt samt hur denna tolkar ett visst 

fenomen.  Samtidigt förklarar Denscombe (2009) att kvalitativa intervjuer är lämpligast när 

forskaren behöver skaffa förståelse för saker så som människors åsikter, uppfattningar, 

känslor och erfarenheter. Ryen (2004) framhåller att en alltför fast struktur kan göra 

intervjun mekanisk. Författaren förklarar att det innebär att forskaren blir blind och således 

mindre uppmärksam på vilka aspekter respondenten ser som centrala. 

 

Denscombe (2009) beskriver två typer av kvalitativa intervjuer, ostrukturerade och semi-

strukturerade intervjuer. Författaren förklarar att den främsta skillnaden mellan dessa är 

intervjuns utformning och struktur.  Bryman och Bell (2005) menar att en semi-strukturerad 

intervju utgår från en intervjuguide med ett antal förutbestämda teman medan en 

ostrukturerad intervju genomförs helt fritt. Vi har i denna studie valt att genomföra semi-

strukturerade intervjuer med utgångspunkt i en förutbestämd intervjuguide, se vidare bilaga 

1. Merriam (2009) menar att forskaren flexibelt kan utforma intervjun då intervjuguiden 

endast har en stödjande effekt. Hon menar att forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor 

eller att avvika från den förutbestämda intervjuguiden. Denscombe (2009) lyfter även fram 

att respondenten har stor frihet att själv utforma sina svar och att tyngdpunkten under 

intervjun ligger på respondenten, som utvecklar sina åsikter. Författaren förklarar att det 

innebär att intervjun gör det möjligt att frambringa fylliga och mer detaljerade svar och på 
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så vis kunna skapa en djupare förståelse för respondentens uppfattningar.  Under våra 

intervjuer valde vi att utgå från ett antal förutbestämda ämnen för att under intervjun 

behålla fokus, men att samtidigt vara flexibla. Detta var av stor vikt för oss, då 

respondentens egna åsikter var det centrala. Vi ville genom intervjun finna nya aspekter 

som vi själva tidigare inte funderat kring. 

 

Jacobsen (2002) förklarar att forskaren som genomför intervjuer ansikte mot ansikte kan 

utveckla en djupare förståelse för respondenten och dennes kontext. Författaren menar att 

respondentens beteende och kroppsspråk förstärker respondentens svar. Han påpekar även 

att telefonintervjuer går miste om möjligheten att tolka respondentens kroppsspråk. Dock 

framhåller Jacobsen (2002) att avsaknaden av den direkta kontakten och kroppsspråket 

innebär att intervjuareffekterna minskar. Som empiriskt underlag till denna studie har vi 

genomfört åtta kvalitativa intervjuer. För att skapa en grundläggande och fördjupade 

förståelse för viral marknadsföring som fenomen och våra respondenters åsikter ville vi 

genomföra alla våra intervjuer ansikte mot ansikte. Men på grund av brist på resurser valde 

vi att genomföra en av våra intervjuer via telefon samt en via Skype. Valet grundade sig 

främst i att vi trots geografiska avstånd var oerhört måna om att ta del av just dessa 

personers kunskap och erfarenhet för att styrka vårt empiriska material. 

 

Såväl Denscombe (2009) som Ryen (2004) rekommenderar att forskare spelar in 

intervjuerna, dels för att inte missa viktig information men även för att kunna fokusera på 

att vara närvarande under genomförandet av intervjun, istället för att fokusera på att 

exempelvis anteckna. Samtidigt lyfter Holme och Solvang (1997) fram att arbetet med att 

transkribera och skriva ut en intervju ska ses som en del av analysarbetet då forskaren 

därför lär känna materialet. För att behålla fokus under intervjun valde vi därför att spela in 

samtliga intervjuer. Vi valde sedan att transkribera det vi samlat in för att inför 

analysarbetet ha möjlighet att på ett bättre sätt lära känna materialet. 

2.2.2 Urval 
Jacobsen (2002) lyfter fram att urval kan ske efter information. Författaren förklarar att det 

innebär att forskaren väljer respondenter som har möjlighet att ge forskaren god 

information.  Han menar att det exempelvis kan vara personer med stor kunskap, lång 
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erfarenhet eller personer som är bra på att uttrycka sig. Jacobsen (2002)  höjer dock ett 

varningens finger för att det kan vara svårt för forskaren att i förväg förstå hur väl de olika 

respondenterna passar som informationskällor. Även Repstad (2007) menar att 

respondenter huvudsakligen bör väljas efter hur relevant information de har att delge 

gällande forskningsfrågan. Han lyfter även fram att den urvalsprincip som gäller är att 

respondenterna bör vara så olika varandra som möjligt.  Författaren menar då att även om 

urvalet inte får någon statistisk representativitet är det en styrka att intervjua olika 

respondenter då det skapar en bredare bild. Samtidigt poängterar Ryen (2004)  att det är 

centralt att förstå att alla människor inte har någon direkt uppfattning om sitt egna invanda 

beteende eller mönster. Med grund i ovanstående argument valde vi därför att genomföra 

intervjuer med respondenter med stor kunskap inom området.  Även om delar av uppsatsen 

fokuserar på psykologiska aspekter bakom konsumenters beteende valde vi bort att prata 

med konsumenter. Detta därför att vi anser att det är lättare för personer med erfarenhet och 

kunskap inom området att diskutera fenomenet och beteende bakom det. Vår förhoppning 

var att det skulle ge oss djupare information. Vi var även måna om att försöka hitta 

personer på olika företag, med olika positioner, bakgrund, erfarenhet och kön.  Samtidigt 

vill vi dock lyfta fram att valet av respondenterna främst grundade sig i hur värdefull 

information vi antog att de kunde tillföra till vår studie. Vår tanke var först att genomföra 

sex till tio intervjuer. Slutligen valde vi att stanna vår process vid åtta intervjuer, då vi efter 

dessa kände en stor mättnad i det empiriska materialet. 

 

Nedan följer en kortfattad presentation av uppsatsens respondenter: 

v Sarah Andersson, Marketing Communications Manager, Orrefors. 32 år gammal 

och har arbetat på Orrefors i snart ett år. Har studerat till IT-ekonom vid Blekinge 

Tekniska Högskola. 

 

v Nathalie Cano, Produktionsledare, Pronto Communication. 27 år gammal och har 

sedan 2010 arbetat på den tio år gamla kommunikationsbyrån som 

produktionsledare. Tidigare Media Managementstuderande vid Linnéuniversitetet. 
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v Kalle Blohm, Marknadschef, MediaAnalys. 34 år gammal och har arbetat på 

MediaAnalys sedan 2007 och som marknadschef i tre år. Tidigare studerande vid 

Linnéuniversitetet med civilekonomexamen med inriktning marknadsföring. 

 

v Anders Blomster, Marketing manager, Outnorth. 41 år gammal och har arbetat på 

Outnorth i snart ett år. 20 års erfarenhet av marknadsföring och har tidigare arbetat 

på Naturkompaniet i Stockholm. 

 
 

v Hasse Hofvergård, Creative Director, Wilson Creative. 38 år gammal och ansvarig 

för det kreativa jobbet på reklambyrån. Tidigare lärarstudent på Linnéuniversitetet. 

 

v Petter Rudwall, Kreatör och Projektledare, Wenderfalck. 27 år gammal och har 

arbetat hos Wenderfalck i snart ett år som kreatör och projektledare efter sex 

månaders praktik. Tidigare marknadsföringsstuderande vid Uppsala universitet. 

 
 

v Henrik Wilnersson, Online Marketing manager, Outnorth. 26 år gammal och har 

arbetat hos Outnorth i två år. Studerade tidigare IT-prgorammet på gymnasiealnivå. 

 

v Robin Ålander, Marknadsföringsansvarig, Designonline. 28 år gammal och har 

arbetat på Designonline i ett år. Tidigare studerande av internationella affärer på 

Linnéuniversitetet. 

2.2.3 Sekundärdata 
Repstad (2007) påpekar att en källas trovärdighet minskar när informationen baseras på vad 

andra sett eller hört. Författaren lyfter därför fram att det är viktigt för forskaren att förhålla 

sig källkritisk till den här typen av information. Han menar vidare att forskaren bör ta 

ställning till i vilket syfte materialet producerats samt vem upphovsmannen är.  Även 

Jacobsen (2002) och Merriam (2009) understryker att forskaren kan använda sig av denna 

typ av material men att det centrala här är en förståelse för att materialet skapats för ett 

annat syfte samt ett kritiskt synsätt på källans trovärdighet. Vi har i denna uppsats valt att 

använda oss av sekundärdata för att på ett resurseffektivt arbetssätt styrka vårt 
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forskningsarbete.  Sekundärkällorna vi har använt oss av består av litteratur, vetenskapliga 

artiklar och internetkällor. Dessa källor har främst används i bakgrunden och 

problemdiskussionen, samt i den teoretiska referensramen. Vid insamling av materialet har 

vi försökt att vara så källkritiska som möjligt och endast använt oss av information från 

betrodda källor. Alla böcker vi använt oss av finns tillgängliga genom Linnéuniversitetets 

universitetsbibliotek i Kalmar. De vetenskapliga artiklar vi använt oss av kommer från 

väletablerade databaser så som OneSearch och Business Source Premiere. Vid val av 

sekundärdata var det av stor vikt för oss att behålla aktualitet och nyhetsvärdet hos 

informationen. Vi valde därför att främst fokusera på att använda källor från de senaste åtta 

åren. Dock har vi i vissa fall använt äldre källor då vi inte kunnat finna nyare material av 

motsvarande kvalitet som tillför samma relevanta information. 

2.3 Kunskapsprocessen 
Vårt uppsatsarbete tog sin början på universitetsbiblioteket i Kalmar där vi, med varandra 

och tillsammans med studiekamrater, diskuterade kring vad som intresserade oss för att 

finna uppsatsens ämnesval. Under diskussionen upptäcktes ett gemensamt intresse för 

word-of-mouth samt viral marknadsföring. Mer specifikt var det som intresserade oss hur 

någonting, i det här fallet information, kunde få sådan enorm spridning och hur företag kan 

arbeta med det i sin marknadsföring. Vi började läsa vetenskapliga artiklar, böcker och 

annan litteratur för att kunna identifiera vad vi ville skriva om. Vi hittade Word of Mouth 

Marketing av Andy Sernovitz, en bok utformad och illustrerad som en serietidning för att 

fånga uppmärksamhet. Inte förrän vi förundrats över och visat denna bok för flera av våra 

vänner upptäckte vi att vi hade gått i författarens fälla. Författaren hade via den speciella 

utformningen lyckats få oss att prata med andra människor om hans bok. Det var då vi 

insåg vad vi ville arbeta med och kunde börja skriva vårt första utkast. Det syfte och den 

frågeställning som togs fram i början av processen har reviderats flertalet gånger under 

arbetets gång. Vi fortsatte och läste böcker och artiklar för att skapa en form av 

förförståelse för ämnet. Trots detta var vi noga med att ganska tidigt gå ut och börja samla 

in empiri då vi ville att den skulle styra forskningen. Vi har alltså i denna uppsats valt att se 

relationen mellan teori och empiri på ett induktivt sätt. 
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Johannessen och Tufte (2003) menar att forskaren kan välja att arbeta mellan teori och 

empiri på antingen ett deduktivt eller induktivt arbetssätt.  Författarna framhåller att en 

deduktiv forskningsansats tar utgångspunkt i teorin för att sedan empiriskt pröva hypoteser, 

för att slutligen se vilka konsekvenser studien haft på den befintliga teorin. Bryman och 

Bell (2005) förklarar att det är teorin som styr datainsamlingsprocessen. Författarna 

poängterar även att denna teoriprövande forskningsansats ofta hänger samman med en 

kvantitativ forskningsmetod där forskaren vill finna samband mellan orsak och verkan. 

Patel och Davidsson (2011) menar att ett deduktivt arbetssätt stärker forskningens 

objektivitet. Författarna förklarar att det beror på att studien då tar sin utgångspunkt i teorin 

och att forskningsprojektet då blir mindre färgat av forskarens subjektiva intresse. 

Samtidigt lyfter författarna ett varningens finger för att nya intressanta perspektiv kan 

försvinna, då teorin istället kan komma att påverka forskningen. 

 

Den induktiva forskningsansatsen tar sin utgångspunkt i empirin och observationer av 

verkligheten, där teorin ses som resultatet av en forskningsinsats (Bryman & Bell, 2005). 

Att arbeta induktivt innebär, enligt Patel och Davidsson (2011), att forskaren följer 

upptäckandets väg.  Jacobsen (2002) lyfter fram den induktiva forskningsansatsen som mer 

öppen, där forskaren i högre grad är mer mottaglig för ny och överraskande information. 

Forskningsansatsen passar bäst då forskaren är osäker på vilka aspekter som är 

relevanta.  Då både den induktiva forskningsansatsen och den kvalitativa 

forskningsmetoden är öppna för ny information, påpekar författaren att dessa ofta hänger 

samman.  Även Patel och Davidson (2011) menar att en av de främsta fördelarna med den 

induktiva forskningsansatsen är ansatsens öppenhet. Författaren menar att den induktiva 

forskningsansatsen gör forskaren mindre styrd och mer öppen för att finna nya intressanta 

perspektiv. Vår forskning har således utgått från empirin. Tanken bakom valet var det 

faktum att vi inte ville att teorin skulle styra insamlingen av empiri. Vi ville undvika att 

omedvetet försöka få empirin att passa in i den teoretiska referensramen. Målsättningen var 

istället att med ett öppet sinne utveckla en djupare förståelse för viral marknadsföring som 

fenomen samt dess centrala aspekter. Vår förhoppning var att empirin skulle lyfta fram 

intressanta aspekter som vi inte själva kunnat finna i teorin. Vi vill dock påpeka att 

forskningsprocessen även haft inslag av den deduktiva forskningsansatsen. Bryman och 
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Bell (2005) framhåller att en induktiv forskningsansats ofta uppvisar inslag av den 

deduktiva forskningsansatsen. Författarna menar att forskarna efter den teoretiska analysen 

av empirin ofta kompletterar undersökningen med ytterligare empiri.  Patel och Davidsson 

(2011) förklarar att denna strategi benämns som abduktiv och är en kombination av ovan 

nämnda forskningsansatser. Författarna förklarar att undersökningen i första skedet är 

induktiv för att sedan uppvisa ett mer deduktivt angreppssätt. Alvesson och Sköldberg 

(2008) menar att den abduktiva ansatsen utgår från empirin men att den empiriska 

insamlingen mycket väl kan kombineras med studier av teori för att skapa en förförståelse. 

Författarna framhåller att forskarna alternerar mellan empirin och teorin under 

forskningsarbetets gång för att succesivt omtolka dess innebörd. 

 

Vår forskningsprocess var, som vi utvecklat ovan, induktiv till en början men med vissa 

inslag av deduktion. Vår forskningsfråga och syfte grundar sig i en förförståelse för det 

teoretiska området och vissa centrala begrepp. Vidare började vi tidigt att samla in vår 

empiri så snart vi fick möjlighet. Under empiriinsamlingens gång så var vi tvungna att 

revidera vår intervjuguide allt eftersom arbetet ändrades för att matcha syfte samt 

frågeställning. Under processens gång började vi även att forma vår teoretiska 

referensram.  I början av den teoretiska insamlingen valde vi att utforma en mall för att 

lättare kunna hitta relevant teori som vi skulle ha användning av i analysen. Teorin hjälpte 

oss att skapa en djupare förståelse för ämnet. Vi valde att fördjupa oss inom exempelvis 

konsumentens tankesätt rörande deras vilja att dela med sig, nyligen upptäckta aspekter hos 

viral marknadsföring samt strategier för marknadsföring via sociala medier.  För att hitta 

det här djupet så använde vi oss av böcker samt artiklar för att få den senaste informationen 

om ämnet som fångat vårt intresse. Det innebär att forskningsprocessen präglades av en 

mer abduktiv karaktär då både det empiriska materialet och den teoretiska referensramen 

parallellt utvecklades med hjälp av varandra. 

 

Vi satte som mål att mer än hälften av intervjuerna skulle ske ansikte mot ansikte då vi 

kände att det kunde ge oss en bättre relation med respondenterna som vi i sin tur hoppades 

skulle bidra till aktuella och intressanta svar. Vår ambition var att hitta intervjupersoner 

som hade erfarenhet av marknadsföring via sociala medier, word-of-mouth eller viral 
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marknadsföring samt att de gärna fick arbeta på ett nytänkande eller innovativt sätt. I och 

med sökandet efter respondenter mötte vi endast ett fåtal avslag och genomförde totalt åtta 

intervjuer. Vi genomförde, efter att ha fokuserat på sökning efter lokala respondenter, fem 

interjuver i Kalmar och en i Kosta. De lokala intervjuerna kompletterades med en intervju 

via Skype och en via telefon, båda med respondenter i Stockholm. När intervjuerna var 

klara så transkriberades dem för att underlätta för oss och minimera vår egen påverkan på 

materialet samt att minska risken att missa viktiga detaljer i materialet. Vid 

sammanställningen av empirikapitlet så valde vi att revidera det material vi samlat in för att 

undvika presentation av onödiga fakta. Det innebar i sin tur att vi själva var tvungna att ta 

ställning till vilka delar av empirin som passade just vår studie och skulle hjälpa, den då 

framtida, analysen framåt. Till en början var vår tanke att presentera ett separat 

empirikapitel då vi ville att empirin på ett tydligt sätt skulle forma arbetet. Vi bestämdes 

oss dock för att integrera presentationen av empirin i analysen då vi ville undvika 

upprepning samt visa dess styrka i analysen och inte i ett separat kapitel. Därav består 

uppsatsens två avslutande kapitel av den teoretiska och empiriska analysen samt den 

slutdiskussion som arbetet resulterat i. I den teoretiska och empiriska analysen förde vi 

samman teori och empiri för att urskilja eventuella samband och olikheter. Vi valde 

dessutom att titta på eventuella meningsskiljaktigheter mellan respondenter för att belysa 

ämnet på ett intressant sätt. Sedan sammanställdes de centrala delarna i analysen i en 

slutdiskussion där vi tydligt valde att separat besvara våra delsyften samt vår 

forskningsfråga. Vi ville därmed förstärka uppsatsens röda tråd och på ett tydligt sätt 

återkoppla till vår forskningsfråga. Vidare ansåg vi att genom att först besvara våra mer 

specifika delsyften skapa en god grund och förståelse för att sedan kunna besvara vår något 

bredare forskningsfråga. Det avslutande kapitlet visar tydligt vår egen röst utifrån den 

teoretiska och den empiriska materialinsamlingen. 

2.4 Reliabilitet och Validitet 
Repstad (2007) förklarar att det är viktigt att forskaren kritiskt förhåller sig till kvaliteten på 

forskningen som utförts. Författaren menar att begrepp som reliabilitet och validitet ger 

uttryck för den kvalitativa nivån hos ett forskningsprojekt. Patel och Davidsson (2011) 

lyfter fram att kvalitetsbegreppen främst diskuteras inom den kvantitativa forskningen, men 
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påpekar samtidigt att begreppen även kan tillämpas vid kvalitetsgranskning av kvalitativ 

forskning, då med en annan innebörd. 

 

Repstad (2007) framhåller att kvalitetsbegreppet reliabilitet berör studiens pålitlighet. 

Författaren menar att det handlar om hur pålitlig och precis information som samlats in 

samt i hur stor utsträckning forskningsprocessen och analysen genomförts utan 

felaktigheter och brister.  Holme och Solvang (1997) menar att en hög reliabilitet innebär 

att studien kan upprepas och nå samma eller liknande resultat vid ett senare 

tillfälle.  Bryman och Bell (2005) framhåller att forskaren bör anta ett granskande synsätt 

och genom att redogöra för samt motivera forskningsprocessens val stärka studiens 

pålitlighet.  Patel och Davidsson (2011) förklarar att det är svårt att inom den kvalitativa 

forskningen nå hög reliabilitet, då denna typ av forskning fokuserar på en djupare analys av 

en specifik miljö. Därför påtalar författarna att reliabiliteten i en kvalitativ studie främst 

beror på om forskaren lyckats fånga den unika situationen.  Författarna menar då att 

reliabiliteten närmar sig validitetsbegreppet. För att stärka vår studies tillförlitlighet har vi 

arbetat med att motivera våra metodval och förklara vårt tillvägagångssätt. Vi har även valt 

att separat, under rubrik 2.3, presentera vår kunskapsprocess för att ge läsaren en större 

förståelse för vårt forskningsförfarande. Vi valde att tydligt motivera vårt tillvägagångssätt 

samt att bifoga vår intervjuguide i Bilaga 1 för att studien senare på ett korrekt sätt skulle 

kunna återskapas. Vidare valde vi att spela in och transkribera våra intervjuer för att i 

minsta möjliga mån påverka vår data och på ett bättre sätt lyckas fånga den unika 

situationen. För att stärka objektiviteten i det empiriska materialet ytterligare så fick 

respondenterna möjlighet att efter vår sammanställning av materialet godkänna vår tolkning 

av deras åsikter. Vi är medvetna om att vår studie inte kan generaliseras eftersom att den på 

ett subjektivt sätt påverkats av vårt personliga intresse som forskare men även av 

respondenternas subjektiva åsikter. Vår förhoppning var istället att ovan nämnda åtgärder 

skulle hjälpa oss styrka studiens pålitlighet och fånga vår studies unika situation.  

 

Bryman och Bell (2005) förklarar att validitet avser studiens giltighet vilket visar huruvida 

forskaren lyckats mäta det den har velat mäta. Författarna menar att forskaren bör fundera 

kring hur väl den insamlade empirin stämmer överens med den teoretiska referensramen 
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och hur väl den kan besvara studiens forskningsfråga. Jacobsen (2002) anser att närheten 

till respondenterna i den kvalitativa undersökningen bidrar till en högre validitet. Samtidigt 

lyfter Denscombe (2009) fram svårigheten i att veta vilken sanning det ligger bakom 

respondentens svar när intervjun utgår från personens uppfattningar, känslor och 

erfarenheter.  Författaren förklarar vidare att informationens giltighet kan styrkas genom att 

bekräftas av andra källor. Vår studies giltighet har stärkts av vår möjlighet att flexibelt 

under uppsatsens gång revidera den teoretiska referensramen och uppsatsens syfte efter det 

empiriska materialet. Vi har även arbetat med flera olika vetenskapliga källor som styrker 

varandra för att få en större tyngd i den teoretiska referensramen. Eftersom att vår 

urvalsprocess strävade efter att hitta människor med olika erfarenhet och bakgrund har vi 

även försökt att skapa samma tyngd i det empiriska kapitlet genom att se vart 

respondenternas åsikter stämmer överens.  

2.5 Metodkritik 
Bryman och Bell (2005) lyfter fram subjektiviteten som den kvalitativa metodens främsta 

svaghet. Författarna menar att närheten till undersökningen medför att forskarens 

uppfattningar och personliga intresse påverkar uppsatsens resultat. Vidare förklarar 

författarna att detta ofta resulterar i svaga argument för studiens metodval. För att styrka 

våra metodval och tydliggöra vårt tillvägagångssätt har vi kontinuerligt i metodkapitlet 

argumenterat för våra val genom att tydligt beskriva och förklara de bakomliggande 

orsakerna. Även Jacobsen (2002) påpekar att närheten kan skapa oönskade effekter på 

informationsinsamlingen. Han menar att den påverkar forskarens kritiska tänkande och 

dennes möjlighet att på ett objektiv arbetssätt analysera fenomenet. Vi har under hela 

forskningsarbetet varit medvetna om att vi omöjligt kan förhålla oss helt objektiva till 

studien. Då vi påbörjade arbetet, och inte minst den empiriska insamlingen, så fastställde vi 

att det för oss är viktigt att komma ihåg att sträva efter den ouppnåeliga totala 

objektiviteten. Dock blir vi subjektiva då vi, som författare, exempelvis ingår i en 

generation där sociala medier och den typ av marknadsföring vi studerat är en naturlig del 

av vår vardag. Vi har dessutom båda två genomgått en typ av universitetsutbildning som 

format det sätt vi ser på fenomenen som vi undersöker, vilket vi varit medvetna om genom 

hela arbetsprocessen. Vi menar alltså att våra förutfattade meningar och tidigare 

erfarenheter i någon form kan ha påverkat vår tolkning och analys av materialet. Ryen 
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(2004) påpekar dock att subjektiviteten kan vara en styrka då det kan vara intressant att se 

olika perspektiv på ett ämne för att få fram nya resultat. 

 

Holme och Solvang (1997) menar också att studien i hög grad påverkas hur forskarna väljer 

att tolka materialet. För att på ett rättvist sätt tolka vårt empiriska material valde vi att först 

spela in alla intervjuer för att sedan, efter sammanställning av materialet, få vår tolkning 

godkänd av respondenterna. Det innebar att respondenterna fick möjlighet att läsa igenom 

vårt material för att se om vi uppfattat och presenterat deras åsikter på ett korrekt sätt samt 

för att räta ut eventuella missförstånd. Trots metodens subjektiva karaktär ser vi närheten 

till respondenterna och studien främst som en fördel, då vi genom den typen av 

tillvägagångssätt fått möjlighet att skapa en djupare förståelse för fenomenet viral 

marknadsföring. 

 

Denscombe (2009) framhåller intervjuareffekten vilken beskriver intervjuarens påverkan på 

respondenten som negativ vid insamling av empirisk data med intervjuer. Författaren 

menar att respondenter svarar olika beroende på hur de uppfattar personen som genomför 

intervjun. Vidare menar författaren att intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung har en 

inverkan på hur respondenten väljer att svara. Denscombe (2009) lyfter även fram hur 

viktigt det är att forskaren intar en passiv och neutral position för att minimera inverkan på 

materialet. Vi har under processens gång varit medvetna om att vår roll som intervjuare 

påverkas av att vi båda är unga kvinnor från den akademiska världen. Dock är detta inget vi 

har makt att ändra på.  I övrigt har vi arbetat med att förändra det vi kan påverka. Vårt mål 

var att minska vår påverkan på respondenten och dess svar. Fokus har under intervjuerna 

således varit på respondentens personliga åsikter. Vår roll som intervjuare har tagit en 

passiv karaktär då vi ställt öppna frågor och behållit fokus. Vi har försökt undvika att styra 

respondentens svar genom exempelvis ledande frågor.  Det var även viktigt för oss att 

under sammanställningen av det empiriska materialet ifrågasätta materialet och dess 

trovärdighet. Men eftersom våra frågor varit mer allmänna än specifika utan någon 

koppling till känsliga frågor rörande personer eller företag får vi anta vårt material kan ses 

inneha en hög sanningshalt. 
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Alvesson och Sköldberg (2008) framhåller att en av småskaliga kvalitativa studiers 

svagheter är den bristande generaliserbarheten. Samtidigt menar Ahrne och Svensson 

(2013) att kvalitativa studier kan generaliseras, fast då med en större försiktighet. 

Författarna menar att kvantitativa studier, med hjälp av sannolikhetskalkyler, kan 

generalisera utifrån ett stickprov till populationen men att kvalitativa studier, med en större 

försiktighet, har möjlighet att finna mönster och tendenser som kan överföras till vissa 

andra miljöer och situationer. Vår förhoppning var inte att i denna studie generalisera vårt 

resultat. Vi ämnade istället att finna speciella tendenser och mönster som möjligtvis skulle 

kunna vara applicerbara i andra situationer.  Det innebär att vårt resultat kan lyfta fram 

unika och intressanta aspekter för vårt specifika material som eventuellt kan vara av 

intresse att i någon mån applicera på andra situationer. Vi menar att materialet kan finna 

dessa tendenser om bara försiktigheten bakom hur de kan appliceras vidare finns 

närvarande. 	  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Nedan presenteras de olika teorier och områden som ligger till grund för uppsatsens 

teoretiska referensram. Vi har valt att inledningsvis skapa en grundläggande förståelse för 

sociala medier som plattform för att vidare presentera de sociala processer som ligger till 

grund för kunders beteende på sociala medier. Vidare har vi diskuterat word-of-mouth och 

viral marknadsföring för att avslutningsvis kortfattat diskutera varumärkesimage i 

förhållande till varumärkesidentitet. Den teoretiska referensramen presenterar de 

teoretiska områden som vi anser vara relevanta i förhållande till våra delsyften och vår 

forskningsfråga. 

 

3.1 Sociala medier 

3.1.1  Fenomenet Sociala medier 
Lee et al. (2010) lyfter fram människans behov av att interagera med andra människor. 

Författarna menar att människans möjlighet till att kommunicera med andra människor i 

hög grad påverkar dennes välbefinnande och livskvalitet. Carlsson (2010) förklarar att 

teknikutvecklingen och dagens plattformar har öppnat upp möjligheter för människor att 

kommunicera på nya och mer effektiva sätt. Även Holmström och Wikberg (2010) menar 

att människor inte bara kommunicerar annorlunda utan även mer. Författarna förklarar 

vidare att ämnen som känns allt för obetydliga eller genanta för att diskuteras ansikte mot 

ansikte sprids via sociala medier och får där ta en allt större plats. Rosen (2000) beskriver 

också hur människor konstant kommunicerar med varandra och att de meddelanden som 

skickas kan vara av olika utformning och grader av importans. Godin (2001) förklarar att 

människor har möjlighet till kontakt med ett stort nätverk där mer kontakter än någonsin nu 

ryms. Carlsson (2010) framhäver vidare att sociala medier har skapat virtuella mötesplatser 

där människor kan konversera, utväxla information och knyta kontakter med 

varandra.  Mangold et al. (2009) menar vidare att ett samhälle bestående av högutbildade, 

skeptiska och krävande konsumenter stimulerar efterfrågan och framväxten av sociala 

medier.  
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Såväl Carlsson (2010) som Chaffey och Smith (2013) påpekar att den främsta skillnaden 

mellan traditionella medier och sociala medier är det faktum att sociala medier främst 

består av användargenererat innehåll.  Turban et al. (2010) förklarar att sociala plattformar 

gör det enkelt för konsumenter att dela åsikter och upplevelser med varandra. Även Zarrella 

(2010) poängterar att informationsflödet ökat då sociala medier har underlättat för enskilda 

konsumenter att skapa och distribuera sitt egna innehåll.  Samtidigt framhåller Carlsson 

(2010) att sociala medier också ökat informationens spridningsradie. Vidare menar 

författaren att umgängeskretsen inte längre begränsas geografiskt, utan att en människas 

kontaktnät idag kan bestå av hundra- eller tusentals människor över hela världen. 

Holmström och Wikberg (2010) lyfter även fram sociala mediers tillgänglighet, färskhet 

och fortlevnad som typiska karaktärsdrag. Mangold et al. (2009) diskuterar också hur 

sociala medier har förändrat konsumenters beteende. Författarna menar att fenomenet 

påverkar kunders medvetande, dess tillgång till information och deras köpbeteende men 

framförallt kommunikationen och utvärderingen som sker efter köp. Tuten och Solomon 

(2013) beskriver olika typer av media och förklarar att sociala medier grundar sig i media 

som företaget har förtjänat. Evans (2008) förklarar att köpprocessen traditionellt ses som ett 

slutet system där företagets mål är att guida potentiella kunder från medvetenhet (eng. 

awareness) via övervägande (eng. consideration) till köp (eng. purchase) för att nå det 

slutgiltiga målet försäljning. Vidare diskuterar författaren hur sociala medier har förändrat 

den traditionella köpprocessen. Han menar att systemet nu är betydligt mycket mer öppet 

eftersom att andra konsumenter nu har möjlighet att producera och dela vidare 

användargenererat innehåll. Evans (2008) menar då att det innebär att kunders 

köpupplevelser i större utsträckning påverkar andra kunder och har fått en större betydelse 

för potentiella kunders köpbeslut. Fortsättningsvis påpekar författaren att företag tidigare 

haft det svårt att med hjälp av traditionell media nå kunden i övervägandefasen. Författaren 

menar att det beror på att traditionell marknadsföring arbetar med att skapa medvetenhet 

kring varumärket för att sedan direkt påverka kunden i köpsituationen. Slutligen lyfter 

Evans (2008) fram att det är gapet mellan medvetenhet och köp som sociala medier lyckats 

fylla. Han förklarar att det innebär att företag behöver lära sig hur och var de ska påverka 

de sociala konversationerna som sker mellan människor. Vidare diskuterar Rytting (2006) 

kundens insatser och aktiviteter i dennes roll som aktiv medaktör. Författaren menar också 
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att kunder bidrar med processbidrag som har kvardröjande effekter på andra kunders 

köpbeslut. Han förklarar att dessa bidrag exempelvis kan vara information som påverkar 

andra kunders köpbeslut. Dobele et al. (2005) beskriver därför hur alla företag bör ha en 

förutbestämd plan för hur internetbaserade utvärderingar och rekommendationer ska 

hanteras. Mangold et al. (2009) förklarar vidare att sociala medier därav i stor utsträckning 

har påverkat konsumenters relation till traditionell reklam. Författarna menar att 

konsumenten i högre utsträckning får tillgång till annan information och då aktivt väljer 

bort traditionell reklam på grund av minskad tillit och relevans. 

 

Även Li och Bernhoff (2011) diskuterar dagens teknik och människors behov av att 

interagera med varandra som drivkrafter bakom sociala medier. Författarna lyfter fram 

”Groundswell” som fenomen. Med ”Groundswell-effekten” menar författarna att 

konsumenters förändrade beteende på internet har skapat en social trend där människor 

använder teknologin för att hjälpa varandra istället för att vända sig till institutioner. 

Författarna lyfter fram att det således har skett en maktförskjutning från företagen till 

konsumenterna. Kaplan och Haenlein (2009) samt Safko och Brake (2009) förklarar vidare 

att maktförskjutningen har gett konsumenterna kontrollen. Schlinke och Crain (2013) 

framhåller att material som publiceras av företaget på sociala medier utvecklas utom 

organisationens kontroll. Kaplan och Haenlein (2009) beskriver att företag på sociala 

medier tvingas att inta en mer passiv roll som observatörer. Mangold et al. (2009) menar att 

företags möjlighet att kunna kontrollera innehåll och timing i sin kommunikation har 

minskat. Medan Turban et al. (2010) lyfter fram sociala medier som en slående form av 

demokrati. 

 

3.1.2 Marknadsföring via sociala medier 
Solomon och Askegaard (2010) framhåller att företag bör förstå att en traditionell 

marknadsföringsstrategi där företag producerar information till passiva mottagare inte 

längre fungerar. Holmström och Wikberg (2010) menar att marknadsföringen har 

förändrats från ”push” (sv. tryck) till ”pull” (sv. dra) och beskriver att det istället för att 

tvinga företagens budskap på dennes målgrupp handlar om att locka kunderna till att söka 

upp företagen. Kaputa (2012) förklarar vidare att det innebär att kunder självständigt 
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sorterar och väljer vilken information de är intresserade att ta del av för att sedan själva 

söka efter den.   Solomon och Askegaard (2010) menar vidare att företag efter framväxten 

av sociala medier måste dela ägarskapet av varumärket och dess budskap tillsammans med 

konsumenterna. Även Li och Bernhoff (2011) menar att det nu handlar om en dialog där 

företaget bör lära sig att prata med kunderna istället för att prata till dem. Chaffey och Ellis-

Chadwick (2012) förklarar att marknadsföring via sociala medier handlar om att uppmuntra 

kunder till att interagera och kommunicera med varandra samt med företaget. Tuten och 

Solomon (2013) menar att den traditionella marknadsföringsmixen med dess fyra P:en nu 

även bör inkludera ett femte, participation (sv. delaktighet), då företaget bör få kunderna att 

interagera med och delta i marknadsföringen. Vidare förklarar Chaffey och Ellis-Chadwick 

(2012) att företag måste släppa kontrollen för att lyckas på sociala medier och framhåller att 

det för många organisationer är en utmaning. Även Holmström och Wikberg (2010) menar 

att företags största hot är deras egna kontrollbehov.  

 

Såväl Chaffey och Smith (2013) som Mangold et al. (2009) framhåller att organisationer 

fortfarande har möjlighet att påverka konversationerna som sker mellan konsumenter på 

sociala medier. Vidare menar Mangold et al. (2009) att en organisation bör interagera 

sociala medier som en självklar del av företagets kommunikationsstrategi (eng. promotion 

mix). Även Kaplan och Haenlein (2009) framhåller att det är av stor vikt att företag 

integrerar närvaron på sociala medier med resterande kommunikation. Författarna 

poängterar att det är viktigt för företag att förstå att alla delar av en organisations 

kommunikation ska samstämma. Samtidigt diskuterar Chaffey och Smith (2013) 

marknadsföring via sociala medier och lyfter fram hur organisationer kan nyttja kraften i 

sociala medier för att nå olika marknadsföringsmål. Författarna anser dock att det är av stor 

vikt att förstå att sociala medier som marknadsföringskanal inte ersätter traditionella 

medier. Även Evans (2008) menar att kanalen endast har en kompletterande effekt. Han 

förklarar att företag med hjälp av sociala medier får tillgång till nya verktyg och hjälpmedel 

för att med hjälp av andra konsumenter sprida sitt budskap. Samtidigt framhåller även 

Holmström och Wikberg (2010) att sociala medier tillsammans med traditionell media kan 

skapa effektiv kommunikation. Mangold et al. (2009) menar att det unika med sociala 

medier som kommunikationskanal är det faktum att fenomenet kombinerar karaktärsdrag 
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av traditionella kommunikationskanaler där företag kan leverera budskap till konsumenter 

genom en ny form av effektiv word-of-mouth. 

 

Carlsson (2010) samt Chaffey och Smith (2013) påpekar båda att marknadsföring via 

sociala medier inte handlar om den bakomliggande tekniken.  Carlsson (2010) förklarar att 

tekniken i sig endast har en stödjande funktion och menar att kärnan i sociala medier är 

kommunikation, konversation och relationsskapande mellan människor.  Chaffey och 

Smith (2013) menar också att företags framgång på sociala medier inte beror på tekniken, 

utan att det centrala är en bakomliggande strategi för vad företaget vill uppnå och en 

grundläggande förståelse för målgruppen och dess beteende på sociala medier.  Kaplan och 

Haenlein (2009) menar att organisationer aktivt måste välja på vilka plattformar för sociala 

medier de skall vara aktiva på. Författarna förklarar att det främst beror på vart målgruppen 

befinner sig men att valet även grundar sig i vilka plattformar som på bästa sätt kan föra 

fram företagets budskap. Även Schlinke och Crain (2013) lyfter fram att en organisation 

måste förstå sin målgrupp för att sedan arbeta utifrån deras behov och förväntningar.  

 

Li och Bernhoff (2011) presenterar vidare POST-modellen som en fundamental del av 

”Groundswell”. Modellen guidar organisationer genom de fyra centrala stegen i processen 

att utveckla en grundläggande strategi för marknadsföring via sociala medier. Författarna 

menar att det första steget och grunden för en god strategi måste baseras i en god förståelse 

för målgruppen och dess beteende (eng. people). Detta lyfter även Kerpen (2011) fram som 

menar att ett företag främst bör fokusera på att se marknaden från konsumenternas 

synvinkel. Det här framhåller även Safko och Brake (2009). Författarna förklarar att den 

fundamentala delen i framgångsrika strategier och verktyg för sociala medier är att på något 

sätt aktivera kunden. Aaker och Smith (2010) beskriver hur förtaget först måste fokusera på 

ett specifikt mål, sedan dra till sig uppmärksamhet samt skapa engagemang hos kunden och 

till sist skapa möjligheter för människor att agera gentemot det åtkomliga företaget. Enligt 

Safko och Brake (2009) kan en aktivitet eller reaktion hos kunden ske via kommunikation, 

samarbete, utbildning eller underhållning. Holmström och Wikberg (2010) lyfter samtidigt 

fram att en av de främsta fördelarna med sociala medier är möjligheten till att i högre grad 

kunna involvera kunderna och skapa deltagande i de marknadsföringsaktiviteter som 



	  

26	  
	  

genomförs. Författarna förklarar att det handlar om att lyssna, förstå och engagera. Såväl Li 

och Bernhoff som Kerpen (2011) menar att företag skapar förståelse för sina kunder genom 

att lyssna. Kerpen (2011) förklarar vidare att företag genom att lyssna på kunder får tillgång 

till värdefull marknadsinformation men att det även fungerar relationsbyggande. Han menar 

att företag som aktivt lyssnar på sociala medier snabbt får ta del av missnöje och har då 

möjlighet att hantera det snabbare. Kerpen (2011) förklarar också att människor gillar att 

känna sig sedda och hörda och att ett företag som visar att de aktivt lyssnar på och tar till 

sig konsumenters åsikter positivt påverkar relationen med kunderna. Kaputa (2012) styrker 

ovan nämnda resonemang och beskriver också sociala medier som en form av 

kostnadseffektiv marknadsundersökning. 

 

Vidare beskriver Li och Bernhoff (2011), utifrån POST-modellen, att företaget bör fundera 

kring sitt mål (eng. objective) med att befinna sig på sociala medier samt på vilka strategier 

(eng. strategies) som ska hjälpa företaget att uppnå målen. Även Schlinke och Crain (2013) 

förklarar att organisationen måste ha ett mål med sin kommunikation via sociala medier. 

Författarna framhåller att kanalen fungerar bättre för varumärkesbyggande än 

försäljningsarbete. Schlinke och Crain (2013) menar även att det är viktigt för 

organisationer att också ha en intern strategi. Vidare förklarar författarna att personalen 

internt bör vara medvetna om vilken varumärkesidentitet företaget vill sprida på sociala 

medier. Li och Bernhoff (2011) menar att företag som lyckas finna entusiastiska kunder 

enkelt via sociala medier kan skapa en god spridning av word-of-mouth. Li och Bernhoff 

(2011) diskuterar vidare ”Approach-avoidance syndrome” (sv. närmande, undvikande), de 

menar att organisationer idag är väl medvetna om att de måste vara aktiva på sociala medier 

men att väldigt få av dem har förståelse för varför. Företag måste därför börja med att förstå 

målet med att vara aktiva på sociala medier.  Till sist beskriver POST-modellen att 

företaget måste besluta vilka sociala medier eller plattformar (eng. technology) som bäst 

passar för den specifika strategin och målgruppen. 

 

Chaffey och Smith (2013) menar att sociala medier skapar nya möjligheter för företag att 

kommunicera med sina kunder men även nya utmaningar. Författarna poängterar att den 

största utmaningen för företag är konsumenters attityd. De menar vidare att människor 
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umgås med sin familj och sina vänner på sociala medier och att de därför inte vill att 

företag ska delta i flödet. Dobele et al. (2005) fortsätter och beskriver hur kunder som delar 

information via sociala medier har blivit mer försiktiga och i viss utsträckning inte lika 

benägna att dela. Författarna menar att det beror på att de vill respektera andra kontakters 

flöden och inte fylla dem med potentiellt oönskad information.   

3.1.3 Mätbarhet 
Holmström och Wikberg (2010) samt Safko och Brake (2010) menar att en av de främsta 

fördelarna med marknadsföring på sociala medier är möjligheterna att mäta. Holmström 

och Wikberg (2010) förklarar vidare att mätbarheten på sociala medier inte baseras på 

gissningar utan bygger på absolut fakta om hur många människor som tagit del av 

informationen och delat den vidare. Safko och Brake (2010) poängterar även att företag 

med hjälp av sociala medier kan få tillgång till betydligt mer information om sin målgrupp. 

Carlsson (2010) presenterar vidare kvalitativa metoder för att mäta effekten av ett företags 

kommunikation på sociala medier. Författaren menar att organisationer exempelvis kan 

mäta antal unika besökare, antal kommentarer, antal följare eller sökord i sökmotorer. 

Vidare lyfter hon fram att det är viktigt att företag förstår vilken spridning de vill nå med 

sociala medier. Författaren poängterar att det i vissa fall kan vara bättre med en mindre 

grupp engagerade anhängare än en stor grupp oengagerade konsumenter. Carlsson (2010) 

kritiserar även mätbarheten då hon menar att den hårda faktan missar effekten på mjuka 

värden så som lojalitetskapande och varumärkesimage. Detta framhåller även Kerpen 

(2011), han menar att sociala medier positivt kan bidra till effekter så som ökad spridning 

av word-of-mouth eller relationsbyggande men att dessa effekter inte alltid hör samma med 

hård fakta så som försäljningssiffror. Författaren förklarar att organisationer måste ha 

tålamod. Han menar att även då företag inte direkt får något mätbart tillbaka är det av stor 

vikt att inte ha för bråttom och glömma bort att det långsiktigt skapar positiva effekter som 

inte alltid är särskilt enkla att mäta.  

3.2 Kunden 

3.2.1 Identitetsskapande 
Solomon och Askegaard (2010) menar att ett varumärkes identitet i allra högsta grad hör 

samma med konsumenters identiteter. Författarna förklarar att konsumenter väljer att 

konsumera ett varumärke som de anser innehar en image som matchar med dennes 
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personliga värderingar. Vidare påpekar författarna att konsumenter via sina val av vilka 

varumärke de konsumerar vill säga något om sig själva. Även Ho och Dempsey (2010) 

poängterar att individualisering ofta ligger till grund för en kunds motivation att skicka 

vidare material på sociala medier. Hongladarom (2011) lyfter samtidigt fram utvecklingen 

av sociala medier som en orsak till människors skapande av alternativa personligheter. 

Vidare menar författaren att sociala medier medför att människor online kan uttrycka sig 

genom att utveckla andra personligheter och identiteter. Författaren förklarar då att det 

skapas ett gap mellan en människas identitet online och offline. 

 

Enligt Berger och Milkman (2012) är förståelsen för tanken bakom en kunds beslut att dela 

något till stor hjälp när företag vill undvika motreaktioner och främja delning av 

informationen. Teixeira et al. (2012) förklarar vidare att en människas motiv bakom att 

sprida budskap vidare på sociala medier ofta är egocentristiska. Författarna lyfter fram att 

det inte främst handlar om att göra något för någon annan utan att det istället handlar om att 

öka sin sociala status genom att dela något om sig själv. Gabriel och Lang (2006) 

framhåller att människor konsumerar varumärken och produkter för att kommunicera 

budskap och mening till omvärlden. Vidare förklarar författarna att det för enskilda 

individer handlar om att uttrycka personliga åsikter, värderingar och känslor. Solomon och 

Askegaard (2010) samt Chernev et al. (2011) diskuterar ”Conspicuous consumption” och 

förklarar att konsumtion handlar om att uttrycka statussymboler till omgivningen.  Vidare 

menar författarna att bakomliggande motivationsfaktorer ofta är en önskan om att särskilja 

sig och uttrycka välstånd eller makt. Chernev et al. (2011) diskuterar vidare att en 

organisation som lyckas bli en del av sin målgrupps identitet kan skapa stora 

konkurrensfördelar. Författarna menar att företag bör gå utanför funktionella 

produktattribut för att finna hjärtat och själen i varumärket. Wanger (2002) förklarar att 

människor i högre utsträckning har enklare för att personifiera produkter och varumärken 

som engagerar dem. Författaren menar då att lågengagemangsprodukter inte i samma 

utsträckning skapar en koppling mellan kundens identitet och varumärkets personlighet. 

Vidare poängterar författaren att det handlar om att kunden söker egenskaper hos 

varumärkets personlighet som den känner igen sig själv i eller som kopplas ihop med 

dennes strävan efter ett idealjag. 
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3.2.2 Opinionsledare 
Wanger (2002) lyfter fram betydelsen av trovärdigheten hos källan som förmedlar ett 

budskap. Samtidigt diskuterar Solomon och Askegaard (2010) opinionsledare. Författarna 

beskriver fenomenet som människor vars åsikter i hög grad påverkar många andra 

människor och deras beteende. Vidare förklarar författarna att dessa personer innehar en 

makt av betydande vikt för företag. Tuten och Solomon (2013) beskriver hur 

opinionsledarna oftast betraktas som väldigt kunniga av andra personer och att de, på grund 

av att de är insatta i ett specifikt ämne, kan bidra med relevanta rekommendationer.  Evans 

et al. (2006) beskriver det som en mellanhand mellan sändare och mottagare. Författarna 

menar att mellanhanden ofta verkar inom ett specifikt område för att sortera ut relevant 

information och göra den mer anpassad till den specifika publiken, det vill säga mottagaren. 

Evans et al. (2006) fortsätter och menar att det unika är att mellanhanden i fråga arbetar för 

mottagarens intresse och ses som objektiv. Författarna förklarar att eftersom att 

marknadsförare främst förmedlar positiv information så får en opinionsledare som levererar 

såväl positiv som negativ kritik en större trovärdighet (Evans et al., 2006). Dobele et al. 

(2005) menar vidare att marknadsförare bör identifiera opinionsledare inom sitt aktuella 

segment och sedan marknadsföra sig genom dessa. I och med den starka trovärdigheten 

som finns för källan så anser författarna vidare att det går skapa trovärdighet för 

marknadsföringen genom att använda sig av den här typen av källa.  

Enligt Engel et al. (1995) finns det flera typer av människor som kunden vänder sig till för 

information. Författarna menar, tillsammans med Tuten och Solomon (2013), att de flesta 

människor som kan influera andra kunder ofta är väldigt sociala och umgås med många 

olika människor. Författarna fortsätter och beskriver att de ofta är innovativa samt positiva 

mot nya produkter, de samlar dessutom på sig mycket information av olika slag och är ofta 

väldigt pålästa inom sitt intresseområde. Tuten och Solomon (2013) förklarar att det är en 

liten grupp människor, kallade influenter, som ansvarar för en stor del av den spridning av 

information som sker på sociala medier. Detta, enligt författarna på grund av att de 

representerar en stor del människor. Ho och Dempsey (2010) förklarar att om en individ 

exempelvis delar något unikt via sociala medier så blir den personen klassad som någon 

som vill stå ut och därmed mer inflytelserik. Författarna beskriver vidare hur 

opinionsledare är personer som offentligt vill dela sina åsikter och därmed individualisera 

sig själva gentemot andra. 
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3.2.3 Referensgrupper 
Atkin (2004) beskriver hur det i alla människors natur ligger en strävan mot att tillhöra en 

grupp. Evans et al. (2006) samt White och Dahl (2006) menar vidare att människor därför 

påverkas av sociala grupper. White och Dahl (2006) framhåller dels att människor påverkas 

av grupper de redan är medlemmar i men även att grupper som de önskar tillhöra, så 

kallade aspirationella grupper kan ha en inverkan på människors beteende. Närmare så 

beskriver författarna de sociala grupper som har inflytande över en individs åsikter och 

beteende som dennes referensgrupp. Författarna fortsätter att förklara att påverkan grundar 

sig i människors behov av att känna tillhörighet och social acceptans. Atkin (2004) samt Ho 

och Dempsey (2010) beskriver också hur alla individer har en vilja att bli inkluderade i 

något och att det finns flertalet olika sätt att göra det på. Ho och Dempsey (2010) 

exemplifierar och menar att det skulle exempelvis kunna ske i samband med 

vidarebefordring av viralt material på internet då personen i fråga visar sin tillhörighet i det 

offentliga. Vidare lyfter Evans et al. (2006) även fram negativa referensgrupper. Författarna 

menar att det handlar om att människor avsiktligt undviker vissa grupper då de på grund av 

exempelvis åsikter, värderingar eller beteende inte vill kopplas samma med den gruppen. 

Även White och Dahl (2006) diskuterar dessa och benämner dem som dissociativa grupper. 

3.3 Word-of-mouth 
Allsop et al. (2007) framhåller att word-of-mouth alltid haft en stor påverkan på kundens 

åsikt.  Chaffey och Smith (2013) samt O’Leary och Sheehan (2008) förklarar att word-of-

mouth, som tidigare klassats som dialogen mellan två människor, nu även innebär 

interaktion med kundens nätverk via internet och sociala medier. Mer specifikt så består en 

word-of-mouthenhet, enligt Word of Mouth Marketing Association via O’Leary och 

Sheehan (2008), av information rörande något som händer i ett företag för närvarande. 

Enligt författarna så är det företaget som är ämnet för konversationen. Evans (2008) 

förklarar vidare att word-of-mouth bygger på i vilken grad serviceleveransen lever upp till 

förväntningarna som marknadsföringen skapat. O’Leary och Sheehan (2008) fortsätter och 

menar att det optimala meddelandet som företaget vill sända ut till kunderna är positivt, lätt 

att prata om och enkelt att förstå. Författarna fortsätter tillsammans med Word of Mouth 

Marketing Association och förklarar att okontrollerbarheten genererar ett behov av att 
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producera ett lättdelat meddelande för att företaget ska ha en chans att påverka 

diskussionen i största möjliga mån. 

 

Vidare klargör O’Leary och Sheehan (2008) vilka delar som utgör den här typen av 

marknadsföringsstrategi. För att information ska klassas som en word-of-mouthenhet så 

måste den, enligt författarna, skickas mellan två personer. Vilket innebär att någon, som 

identifieras som kreatören, skapar materialet som sedan automatiskt blir informationens 

avsändare som då sprids till nästa person som i sin tur blir mottagare (O’Leary & Sheehan, 

2008). Rosen (2000) beskriver hur informationen därmed aldrig kommer att sprida sig av 

sig själv utan behöver uppmärksamhet från människor som aktiverar det. Den önskade 

typen av informationsflödeskedja äger rum i någon typ av utrymme (eng. venue) som kan 

vara virtuellt eller fysiskt, enligt O’Leary och Sheehan (2008). Författarna diskuterar också 

hur och varför word-of-mouthenheten delas. Då syftar de på identifikationen av vilken 

kommunikationskanal som informationen sprids genom och vilket motiv som finns bakom 

delningen (O’Leary & Sheehan, 2008). Den här typen av kommunikation skapar, enligt 

Rosen (2000), en väldigt stor möjlighet att få ut material till allmänheten som sedan kan få 

fäste hos olika människor. O’Leary och Sheehan (2008) understryker dock att word-of-

mouthenheten kan tas emot och ignoreras av mottagaren. Andra reaktioner kan, enligt 

författarna, vara att mottagaren söker mer information om ämnet, att han eller hon 

alternerar det och sedan skickar vidare det eller skapar ett helt nytt meddelande att sprida 

vidare. 

 

Dobele et al. (2005) beskriver att trovärdigheten hos materialet påverkas mycket av 

kredibiliteten hos personen som i sin tur vidarebefordrar informationen. Författarna menar 

att det kan avgöra om en kund vill dela materialet vidare eller inte. Kirby och Marsden 

(2006) fortsätter och anser att informationen som sprids mellan konsumenter ofta tilldelas 

stor trovärdighet av de flesta kunder i jämförelse med andra marknadsföringssätt. 

Författarna menar att det beror på att personerna som interagerar med varandra litar på och 

i många fall känner varandra. Allsop et al. (2007) utvecklar och förklarar att trovärdigheten 

ligger i det faktum att kunden får informationen från någon som är opartisk och lik den 

själv. Vidare anser Weber (2009) att det är viktigt att inte ignorera spridningen av word-of-
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mouth rörande företaget då ett företag tids nog kommer behöva ta ställning till den 

information som spridits i kundernas nätverk. 

 

Enligt Kirby och Marsden (2006) så ses negativ och positiv word-of-mouth som två 

versioner av samma sak. Författarna ställer sig något kritiska till det då det inte gjorts 

någon tidigare studie från ett annat perspektiv, exempelvis att det skulle kunna vara två helt 

skilda fenomen. Såväl Kirby och Marsden (2006) som O’Leary och Sheehan (2008) 

förklarar att negativ word-of-mouth tenderar att sprida sig snabbare och till fler människor 

än dess positiva motsvarighet. Det resulterar, enligt O’Leary och Sheehan (2008), i en 

hastig exponentiell spridning av dåliga omdömen som författarna anser kan förebyggas 

genom att övervaka nivån av tillfredställelse hos kunderna. Berger och Milkman (2012) 

presenterar också information rörande negativ och positiv word-of-mouth där de tvärtemot 

hävdar att positivt material har störst sannolikhet att delas och har större potential att 

spridas än negativt material. 

3.4 Viral marknadsföring 
Kirby och Marsden (2006) förklarar att viral marknadsföring är en marknadsföringsstrategi 

vars fokus ligger på det kreativa materialet och dess förmåga att sprida sig på egen hand. 

Vidare beskriver Godin (2001) att det kan ta ett företag från noll till miljoner användare 

under en månads tid och samtidigt generera en betydande vinst. Chaffey och Smith (2013) 

samt Meerman Scott (2011) beskriver att det exempelvis kan röra sig om en bild, ett spel på 

internet, ett e-mail eller ett videoklipp. Vidare anser Chaffey och Smith (2013) att ett viralt 

marknadsföringsinitiativ ses som lyckat om önskad mängd surr eller snack (eng. buzz) 

skapats runt det. 

 

Godin (2001) samt Kirby och Marsden (2006) beskriver hur viral marknadsföring växt 

fram då konsumenter inte längre har tid att bli avbrutna för att höra ett meddelande och ta 

emot marknadsföringsbudskap som de inte är intresserade av. Kirby och Marsden (2006) 

förklarar vidare att viral marknadsföring har blivit än vanligare bland olika typer av företag 

då marknaden numera huserar allt fler kampanjer av liknande slag. Det har i sin tur 

resulterat i att svårigheten att nå kunden har ökat genom det höga antalet av 
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amatörsmässiga virala kampanjer som ryms på internet (Kirby och Marsden, 2006). Evans 

(2008) beskriver vidare att ett viralt marknadsföringsmaterial i sig ofta har stor potential att 

sprida sig men att det inte finns någon garanti för att en enskild kampanj kommer att göra 

det. Dobele et al. (2005) förklarar att en spridning kan ske oberoende av den initiella 

avsikten med materialet. 

 

Kirby och Marsden (2006) samt Teixeira et al. (2012) lyfter fram kundernas självständiga 

val av att interagera med marknadsföringen. Enligt Kirby och Marsden (2006) är det viktigt 

att företagen tydligt respekterar kundens maktposition och låter kunderna själva styra stora 

delar av informationsflödet. På grund av att det är kunderna som sprider informationen 

vidare så beskriver Meerman Scott (2011) att viral marknadsföring endast sprider sig om 

det finns ett genuint intresse hos kunden. Det här kan vara svårt att kontrollera och 

författaren menar vidare att företaget inte heller ska försöka göra det. Jaffe (2005) 

framhåller också att den virala effekten är något som endast sker när företag ger kunden en 

anledning att känna något inför materialet. Dobele et al. (2005) beskriver vidare hur timing 

kan gynna, om inte avgöra, materialets framtid då det är viktigt att se till sin omvärld och 

förstå vilken tid som är ultimat att publicera materialet. Holmström och Wikberg (2010) 

menar att en kombination av relevant material, rätt tidpunkt och värdeskapande skapar en 

viral effekt. Författarna förklarar att sociala medier stödjer den virala spridningen men att 

materialet måste inneha en tillräckligt hög kvalitet för att spridas vidare. 

 

När något webbaserat blir viralt så är svårigheten för marknadsförarna, enligt Meerman 

Scott (2011), att omhänderta, eller ”skörda”, det som vuxit fram. Närmare så beskriver 

författaren att det är mycket svårt att medvetet skapa en viral kampanj som dessutom når 

den graden av framgång som önskas eftersom att det är ett mycket oförutsägbart sätt att 

marknadsföra sig på. Författaren förklarar att det är svårt att veta vilken reaktion det 

kommer få och ännu svårare att få det att bli en viral sensation. Kirby och Marsden (2006) 

förklarar vidare att en av fördelarna med viral marknadsföring är kostnadseffektiviseringen 

då spridningen oftast blir gratis. Dobele et al. (2005) förklarar också att de flesta kostnader 

utgår då det är kunden som bär kostnaden för spridningen av varumärkets meddelande. 

Författarna understryker dock också den stora osäkerhet som medföljer den här taktiken, då 
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den är helt beroende av materialets förmåga att skapa ett känslomässigt band med kunden. 

Godin (2001) beskriver också hur de flesta virala framgångarna faktiskt är slumpmässiga 

men att det går att förbättra sitt material för att öka chansen för succé. Det är, enligt 

författaren, viktigt att förstå att det ofta lönar sig att lägga sina resurser på att skapa ett 

material med god spridningsförmåga samt att skapa en miljö som gynnar en eventuell viral 

spridning. Kirby och Marsden (2006) samt O’Leary och Sheehan (2008) menar att i och 

med det kraftiga informationsbruset är det svårt att nå kunder överhuvudtaget. Med det 

menar författarna att kunderna lärt sig att ignorera massmarknadsföring och att det krävs 

något utöver det vanliga för att sticka ut och bli ihågkommen (Kirby & Marsden, 2006). 

Teixeira et al. (2012) framhåller också hur kunder har en aversion mot visuellt material som 

tydligt representerar företaget i fråga och att de därför, omedvetet, sållar bort det. 

Författarna förklarar hur marknadsföring, exempelvis en reklamfilm på YouTube, bör 

berätta en historia som kan intressera och nå kunden även fast produkten eller varumärket 

tas bort. Teixeira et al. (2012) anser vidare att företaget måste tänka på marknadsföringen 

utifrån kundens perspektiv och ställe denne i centrum vid formandet av materialet. Det är 

viktigt, enligt författarna, att utgå från att underhålla kunden och inte från en ren 

varumärkespresentation. Enligt Teixeira et al. (2012) är det viktigt att skapa material som 

kunder är intresserade av och som fortsätter att intressera dem till en potentiell delning. 

Författarna anser att det bästa är att skapa en emotionell bergochdalbana där ny information 

presenteras kontinuerligt vilket i sin tur triggar en känsla hos kunden. Det som då har 

upplevts ska, enligt Dobele et al. (2005) vara enkelt att dela för kunden och att företaget då 

kan bistå med hjälp för att kunden i sin tur ska kunna skapa spridning av marknadsföringen. 

 

Eftersom att en stor del av den virala marknadsföringens framgång är dikterad av kunderna 

så krävs det som sagt att element i kampanjen genererar engagemang och triggar en vilja 

till interaktion hos kunden (Kirby & Marsden, 2006). Enligt Chaffey och Smith (2013) 

samt Meerman Scott (2011) kan känslorna som triggas variera men att den gemensamma 

nämnaren är att känslan i någon bemärkelse bör vara stark. Meerman Scott (2011) menar 

att kunden kan känna sig allt ifrån underhållen eller intresserad till upprörd och irriterad då 

alla känslor bidrar till att öka kundens benägenhet att dela vidare materialet. Teixeira et al. 

(2012) anser att det finns ett behov av att leverera lycka samt överraskande moment 
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samtidigt då kunden lätt tappar intresset. Berger och Milkman (2012) utvecklar och anser 

att det virala potentialet ökar om ett känslosvall kan utlösas. Vidare underlättar det, enligt 

Chaffey och Smith (2013) samt Berger och Milkman (2012), om innehållet på något sätt 

chockerar eller förundrar. Dock ska det, enligt Teixeira et al. (2012), inte chockera i lika 

stor utsträckning som det överraskar då ett innehåll som upplevs som överdrivet 

provokativt kan minska sannolikheten att människor delar materialet. 

 

Teixeira et al. (2012) beskriver att det krävs mer än ett väl utformat material för att bli en 

viral succé. Författarna anser att det krävs att företaget inser att det är färre personer som tar 

till sig materialet och kan tänka sig att dela det än de som ser det. Författarna förklarar att 

det är av stor vikt att förstå att de som delar ofta är ute efter att upprätthålla en image på 

internet och anspela på det. Kirby och Marsden (2006) berättar hur det är upp till kunderna 

om de vill dela materialet eller inte. Författarna menar att från och med det att materialet 

gjorts offentligt så bestämmer kunderna om de ska bli varumärkesrepresentanter och, för 

företagen, kostnadsfria marknadsföringskanaler. Jaffe (2005) anser dock att alla människor 

har sitt pris och menar att det på något sätt går att generera ett incitament som passar 

kunden och som får denne att dela materialet vidare, som samtidigt är rimligt för företaget. 

Dobele et al. (2005) beskriver att kunder ofta kan lockas av olika typer av belöningar, vilka 

kan bestå av exempelvis hemlig information eller rabatter, och att det i sin tur kan påverka 

graden av en kampanjs framgång. Oavsett hur materialet sprids så framhåller Godin (2001) 

att det för att nå så många människor som möjligt är viktigt att dela med sig av sitt material 

till de personer som har makten att sprida det vidare. Kirby och Marsden (2006) utvecklar 

och förklarar att de som har störst potential att influera andra är de som företagen bör sprida 

materialet till. Dobele et al. (2005) framhåller dessutom att eftersom att materialet 

kontrolleras av kunden så kan effekten antingen bli en explosiv användargenererad 

efterfrågan eller så leder det företaget i fördärvet. Författarna anser därför att det är viktigt 

för ett företag att ha en plan och förstå hur de ska bete sig oavsett vad de drabbas av. Enligt 

Kirby och Marsden (2006) så är det viktigt att spåra sitt material och mäta hur mycket 

spridning som genererats. Författarna menar att det därmed blir lättare att greppa hur 

framgångsrik kampanjen varit. De fortsätter och anser att det är viktigt att företaget 
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urskiljer hur många som sett materialet och hur många som faktiskt svarat och interagerat 

med det. 

3.5 Varumärke  
Haig (2005) lyfter fram varumärket som av central betydelse för ett företags framgång. 

Vidare förklarar författaren att det gäller att finna det unika och speciella hos varumärket 

för att på så vis särskilja sig från konkurrenterna. Författaren poängterar att inget 

varumärke är den andra lik men att det för alla varumärken handlar om att ha en tydlig 

vision för vilka värden de vill förmedla. Kapferer (2012) menar att ett varumärke har 

makten att påverka kunders attityder och beteende genom de känslor varumärket triggar. 

Vidare beskriver författaren ”The Halo Effect” (sv. gloria effekten) och förklarar att det 

innebär att ett varumärkes mjukare värden påverkar de mer materiella inslagen av 

produkterna. Vidare diskuterar Kapferer (2012) varumärkesidentitet och varumärkesimage. 

Han menar att varumärkesimage är något som uppstår hos mottagaren när denne avkodar 

de budskap som företaget kommunicerar. Författaren förklarar att det innebär att 

varumärkets image uppstår i kundens tankar medan varumärkets identitet är den image som 

marknadsföraren vill ladda varumärket med. Vidare diskuterar Aaker och Joachimsthaler 

(2002) också varumärkets identitet. Författarna understryker att en tydlig vision av hur en 

organisation vill uppfattas är kärnan i bra varumärkesbyggande. Fortsättningsvis menar 

Aaker och Joachimsthaler (2002) att ett varumärkes identitet beskriver vad varumärket vill 

stå för men även vad de vill associeras med. Författarna framhåller också att en 

organisation, efter att de har utvecklat en tydlig identitet, måste positionera sig på 

marknaden för att kunna kommunicera med sin målgrupp.  Kaputa (2012) menar att en 

framgångsrik varumärkesstrategi inte bara handlar om att skapa en stark identitet, utan att 

den bör förstärkas genom att varumärket humaniseras och att varumärkets personlighet 

utvecklas. Vidare menar författaren att varumärket skapar en känslomässig koppling mellan 

kund och företag. Gummesson (2008) beskriver parasociala relationer där han menar att 

kunder skapar relationer till symboler och varumärken. Han förklarar att ett varumärke likt 

en människa har en själ, en personlighet och ett kroppspråk. Vidare menar han att det 

innebär att konsumenter utvecklar personliga relationer till varumärken.  Även de 

Chernatony et al. (2011) framhåller att konsumenter interagerar och bygger en relation med 

varumärken som förmedlar en tydlig personlighet. 
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Kerpen (2011) lyfter fram att organisationer måste förstå att det inte handlar om det egna 

varumärket utan om kunderna. Grönroos (2008) framhåller det faktum att både företaget 

och kunderna aktivt deltar i den process där varumärkesimagen skapas. Författaren 

förklarar att det är felaktigt att tro att ett varumärke kan skapas av företaget för att sedan 

konsumeras av kunderna. Han menar att företagets kommunikation kan påverka processen 

men att det till sist är kunderna som avgör varumärkets framtid. Även Carlsson (2011) 

poängterar att en organisation kan ha ambitioner och bygga strategier för sitt varumärke 

men att det först är när varumärket kommer i kontakt med omvärlden som det skapas. 

Grönroos (2008) menar att marknadsförarens uppgift är att skapa de förutsättningar som 

krävs för att den önskade varumärkesimagen ska utvecklas hos kunderna. Vidare lyfter 

även Arvidsson (2006) fram att kunden inte längre kan ses som en passiv mottagare för 

företagets varumärkeskommunikation. Författaren förklarar att framväxten av internet och 

sociala medier har förändrat detta eftersom att kunderna har blivit mer interaktiva och fått 

mer makt. Arvidsson (2006) framhåller också att det är de varumärken som tar hjälp av 

kunderna och involverar de i byggandet av varumärket som lyckas online. Ovan nämnda 

resonemang styrker även Dobele et al. (2005) som menar att värdet i ett varumärke 

utformas hos kunderna och sedan når företaget. Enligt författarna kan det liknas vid en 

“trickle-up”-effekt (sv. sippra upp) där marknadens lägre nivåer, slutkunderna, påverkar de 

högre nivåerna, marknadsförarna. Kaputa (2012) poängterar samtidigt att alla varumärken 

på något sätt finns representerade på sociala medier men att det handlar om vem som tar 

kontrollen över varumärket. Enligt författaren är det således av stor vikt att företaget tar 

kontroll över varumärket innan någon annan gör det. Vidare lyfter Kerpen (2011) fram 

varumärkesambassadörer. Författaren menar att alla varumärken har ett antal entusiastiska 

fans och poängterar vilken nytta dessa kan spela i ett företags varumärkesbyggande. Vidare 

förklarar Kerpen (2011) att dessa konsumenter mer än gärna vill sprida varumärkets 

budskap vidare. 
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4. EMPIRISK OCH TEORETISK ANALYS 

I vår empiriska och teoretiska analys presenteras den empiriska information vår studie 

samlat in i samband med den teoretiska referensramen. Vi ämnar kartlägga samband och 

olikheter mellan det empiriska och teoretiska materialet för att vidare finna vilka tendenser 

som kan urskiljas i samband med våra delsyften och vår forskningsfråga. Då vi i analysen 

vill presentera det empiriska materialet på bästa sätt har vi valt att inte utgå från 

rubrikerna i den teoretiska referensramen, utan att istället skapa en rubriksättning utifrån 

de intressanta aspekter som uppkom i och med bearbetningen av det empiriska materialet. 

Nedan följer en återkoppling till de kortfattade presentationerna av respondenterna som 

återfinns under rubrik 2.2.2 i metodkapitlet: 

 

v Sarah Andersson, Marketing Communications Manager, Orrefors. 

v Nathalie Cano, Produktionsledare, Pronto Communication.  

v Kalle Blohm, Marknadschef, MediaAnalys. 

v Anders Blomster, Marketing manager, Outnorth.  

v Hasse Hofvergård, Creative Director, Wilson Creative.  

v Petter Rudwall, Kreatör och Projektledare, Wenderfalck.  

v Henrik Wilnersson, Online Marketing manager, Outnorth.  

v Robin Ålander, Marknadsföringsansvarig, Designonline. 

4.1 Kundens vilja att dela med sig 
Flera av våra respondenter, bland andra Blohm och Blomster, uttrycker att det ligger i 

människans natur att vilja kommunicera med andra människor. Mer exakt så har dagens 

möjlighet till kommunikation, enligt Blohm samt Wilnersson, bidragit till att kunden gillar 

att uttrycka sig och därmed få feedback på det han eller hon delat vidare. Även Lee et al. 

(2010) diskuterar människans behov av att interagera med andra människor. Författarna 

menar att människans möjlighet till att kommunicera med andra människor i hög grad 

påverkar dennes välbefinnande och livskvalitet. Carlsson (2010) förklarar att 

teknikutvecklingen och dagens plattformar har öppnat upp möjligheter för människor att 

kommunicera på nya och mer effektiva sätt.  Samtidigt framhåller Blomster att sociala 
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medier också förstärkt behovet. Vidare menar han tillsammans med Godin (2001) att det 

bidragit till att människor är mer benägna att upprätthålla någon typ av 

kommunikationskanal med andra, i deras sociala nätverk, och mer intresserade av att 

genom sociala medier hålla koll på vad som händer i världen runt omkring dem. Rosen 

(2000) beskriver också hur människor kontinuerligt kommunicerar med andra och att det 

hos olika meddelanden finns olika typer av utformning och grader av importans. Cano 

framhåller vidare att plattformarna kan komma att ändras men att konsumenters behov av 

att kommunicera kommer finnas kvar. Även Chaffey och Smith (2013) påpekar att 

marknadsföringen via sociala medier inte handlar om den bakomliggande tekniken.  Vidare 

förklarar Carlsson (2010) att tekniken endast har en stödjande funktion och menar att 

kärnan i sociala medier är kommunikation och relationsskapande mellan människor. 

 

Enligt Rudwall är det viktigt att komma ihåg att arbeta gentemot kunderna på individnivå. 

Han framhåller att det är viktigt att förstå att det är enskilda människor som företag 

kommunicerar med. Wanger (2002) instämmer och framhåller att kunden söker egenskaper 

hos ett varumärkes personlighet som speglar individen själv eller som kan kopplas till 

dennes strävan efter det ideala jaget. Rudwall påpekar att det därav är av hög importans att 

förstå olika människors beteende på internet och sociala medier. Hongladarom (2011) 

framhåller då sociala mediers utveckling som orsak till att människor skapar alternativa 

personligheter online och offline och därmed tillför ett gap där emellan. Rudwall lyfter 

vidare fram att vissa personer delar majoriteten av det material de möter medan vissa aldrig 

skulle dela med sig av något. Hofvergård samt Solomon och Askegaard (2010) förklarar 

vidare att många kunder är väldigt noga med vad som delas då den image som finns på 

internet slutligen speglar den kunden är som person. Solomon och Askegaard (2010) 

utvecklar och beskriver hur ett varumärkes identitet bidrar till att definiera konsumenters 

enskilda identiteter. Detta, enligt författarna, då konsumenter väljer att konsumera ett 

varumärke beroende på vilken image som den bidrar till att skapa hos individen. 

Hofvergård utvecklar och framhåller att “[...] människor är små varumärken som går 

omkring och du måste ju vara mån om hur ditt varumärke uppfattas [...]” (Hofvergård, 

2013-04-17) och att det därför är viktigt för många kunder att inte dela vad som helst. Ho 

och Dempsey (2010) poängterar också att individualisering av informationen ofta bidrar till 
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att motivera kunden till att dela material på sociala medier. Även Wilnersson förklarar att 

när en kund delar något så innebär det att personen i fråga står för vad materialet uttrycker 

och tror på det budskap som förmedlas. Även Solomon och Askegaard (2010) framhåller 

att konsumenter väljer att konsumera ett varumärke som de anser visar det budskap som 

matchar den enskilda kundens personliga värderingar. Blomster, Hofvergård och Rudwall 

är alla överens om att delning genom sociala medier säger något till andra om vem 

personen är och ger alla samma exempel på det här beteendet. Det exempel som nämns är 

fotografering av mat som sedan publiceras på Instagram. Respondenterna förklarar att det 

får personen som publicerat bilden att framstå som duktig när den lagat eller äter, ofta 

nyttig, mat och det bidrar i sin tur positivt till användarens image. 

 

Vidare beskriver Blohm att det är människans bekräftelsebehov som driver sociala medier 

framåt. Teixeira et al. (2012) instämmer och anser att motivet bakom 

informationsspridningen är egocentriskt och att det handlar om att öka sin sociala status och 

inte att exempelvis informera eller roa andra. Vidare nämner Blohm att det är det som 

bidrar till exempelvis det bloggande som sker på internet. Han understryker att en blogg i 

sig själv inte ska ses som en typ av dagbok då det är människans behov av bekräftelse som 

driver skrivandet. Blohm anser också att olika gillafunktioner på sociala medier har bidragit 

till att driva på bekräftelsebehovet. Enligt Blohm innebär marknadsföring via sociala 

medier att företaget arbetar mot kundens bekräftelsebehov. Askegaard (2010) samt Chernev 

et al. (2011) diskuterar vidare fenomenet ”Conspicuous consumption” (sv. iögonfallande 

konsumtion) och menar att kunden ska, med hjälp av olika typer av symboler, uttrycka sin 

status till omvärlden. De menar också att det finns en vilja att framhålla sig själv i 

samhörighet, och därmed särskilja sig, med makt eller välstånd.  

 

Enligt Atkin (2004) och Wilnersson så ligger det i alla människors natur att sträva mot en 

grupptillhörighet av något slag. Atkin (2004) menar att människor både påverkas av de 

grupper som de är medlemmar i och de grupper som de aspirerar att tillhöra, så kallade 

aspirationella grupper.  Vidare lyfter Evans et al. (2006) även fram referensgrupper som 

kunden inte vill tillhöra. Författarna menar att människor avsiktligt undviker vissa typer av 

grupper då de på grund av olika meningsskiljaktigheter väljer att identifiera sig ytterligare 



	  

42	  
	  

genom att inte tillhöra dem. White och Dahl (2006) diskuterar också den här typen av 

grupp och benämner dem som dissociativa grupper. Enligt Wilnersson är det en av 

anledningarna till att så många människor är aktiva på sociala medier med andra 

människor, det vill säga kunder, och med företag. Vidare nämner Andersson att personer 

tenderar att interagera med det material som de ser att personer i deras sociala nätverk 

delar. Evans et al. (2006) samt White och Dahl (2006) utvecklar och beskriver hur 

människor därför påverkas av olika sociala grupper. Cano förklarar att i och med ett initialt 

upptäckande av nytt material, oavsett om kunden är ensam om det eller delar det 

tillsammans med likasinnade, tar användaren gärna del av någonting med känslan av att det 

är eller kommer att bli stort på internet. 

 

Hofvergård samt Rudwall framhåller att det har blivit svårare för företag att med ett 

kommersiellt budskap få kunder att dela vidare material. Rudwall förtydligar och berättar 

att de flesta kunder har lärt sig att identifiera budskapen och där med har de också, enligt 

Hofvergård, väldigt lätt för att filtrera bort kommersiella meddelanden. Kunderna möts, 

enligt Hofvergård och Rudwall, av så pass många budskap så att det är väldigt svårt att stå 

ut från den stora massan och nå kunden.  Hofvergård utvecklar och beskriver att kundens 

mer sparsamma delning av information till viss del beror på att de är måna om sina vänners 

flöden och vill undvika att “ [...] kludda ner sina kompisars liv med massor av trams i 

onödan” (Hofvergård, 2013-04-17) då kunden själv är som ett filter för vad denne delar 

vidare. Dobele et al. (2005) beskriver också hur kunder på internet har blivit mer angelägna 

att inte spamma kontakter i sina sociala nätverk. Hofvergård och Rudwall menar båda att 

attityden gentemot delning i och med kommersialiseringen av sociala medier har förändrats 

hos kunden. Rudwall förtydligar och berättar hur det för ett eller två år sedan var betydligt 

större sannolikhet att kunden skulle dela med sig, både oftare och av fler kommersiella 

budskap. Han beskriver att det i sin tur har minskat möjligheten att nå viral framgång som 

företag då det blivit mer transparent och kunden har blivit mer ifrågasättande.  

 

Det framgår ovan att människors behov av att kommunicera har utvecklats och förstärkts av 

framväxten av tekniken bakom sociala medier. Vidare lyfter såväl det empiriska materialet 

som den teoretiska referensramen fram att kundens vilja att dela med sig styrs av faktorer 
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så som identitetsskapande, bekräftelsebehov och grupptillhörighet. Vidare belyses 

konsumenters förändrade attityd till traditionell marknadsföring som negativ av både teorin 

och empirin. 

4.2 Word-of-mouth 
Cano tillsammans med Chaffey och Smith (2013), O’Leary och Sheehan (2008) och 

Rudwall har alla definierat word-of-mouth som ett budskap som kommuniceras mellan två 

människor. Chaffey och Smith (2013) samt O’Leary och Sheehan (2008) menar vidare att 

det i och med internet sträcker sig över kundens nätverk via sociala medier. Rudwall 

framhåller att det som sprids är ett intressant budskap som människor är villiga att dela 

vidare. Cano beskriver att det handlar om att människor kommunicerar produktupplevelser 

eller varumärken till varandra. Vidare utvecklar O’Leary och Sheehan (2008), med hjälp av 

Word of Mouth Marketing Association, att informationen som kanaliserar budskapet rör 

något som är aktuellt hos ett företag för närvarande. Evans (2008) förklarar att word-of-

mouth bygger på i vilken grad serviceleveransen lever upp till förväntningarna som 

marknadsföringen skapat. Hofvergård anser att god word-of-mouth är all reklams moder 

och att det är något som alla företag bör sträva efter. Blohm beskriver fenomenet som en 

positiv ryktesspridning där budskap delas och alterneras, han drar dessutom paralleller till 

en visklek där det som sägs alterneras allt eftersom. O’Leary och Sheehan (2008) utvecklar 

och menar att på grund av detta så måste budskapet som förmedlas till kunderna vara 

positivt, lätt att prata om samt enkelt att förstå. Blomster och Rudwall förklarar att sociala 

medier har förbättrat kommunikationsmöjligheterna mellan människor och där med också 

underlättat för en bred räckvidd för word-of-mouthspridning. Materialet har, enligt 

Rudwall, stort potential att uppnå en snöbollseffekt och spridas i och med sociala medier. 

Rosen (2000) menar också att en sådan typ av kommunikation skapar stora möjligheter för 

få ut material till allmänheten som sedan kan få fäste hos olika typer av människor. Ålander 

förklarar att word-of-mouth på sociala medier är en typ av marknadsföring som innehar en 

långdragen effekt som, när företaget publicerat den, finns kvar på de sociala medierna. 

Materialet kan finnas kvar i flera år, enligt Ålander, och därmed under den tiden bidra med 

ytterligare marknadsföring för företaget.  Mangold et al. (2009) poängterar att sociala 

medier har förändrat konsumentbeteendet på marknaden. Författarna beskriver hur 

tillgången till information förändrats, oavsett publicerings datum, samt kommunikationen 
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och utvärderingen som sker efter köp. Dobele et al. (2005) menar vidare att det är viktigt att 

ett företag åtminstone har planerat för hur de ska hantera utvärderingar samt 

rekommendationer av konsumenter på internet. 

 

Både Blohm och Ålander menar att det enda ett företag behöver göra för att upprätthålla 

god ryktespridning är att hålla sina löften och prestera på ett sätt som gör att kundens 

förväntningar möts eller överträffas. Weber (2009) beskriver här att det är viktigt att inte 

ignorera den spridningen av information som sker i och med word-of-mouth då ett företag 

till slut kommer behöva ta ställning till budskapen som spridits i kundernas och företagets 

nätverk. Blohm fortsätter och framhåller att det är företaget som i slutändan väljer vad som 

ska levereras till kunden och då indirekt påverkar spridningen av word-of-mouth. Även 

Andersson menar att hela organisationen är delaktiga i att skapa bra word-of-mouth. Hon 

förklarar vidare att det handlar om att skapa en bra kundupplevelse. Hon menar att det 

exempelvis kan handla om att hålla en god produktkvalitet eller ett gott bemötande av 

personalen. Det styrker även Kerpen (2011) som förklarar att sociala medier inte kan 

kompensera för en dålig produktkvalitet eller dålig service. Han menar att grunden för en 

framgångsrik marknadsföring på sociala medier är en bra kundupplevelse. 

 

Både Cano och Hofvergård beskriver dagens marknad som rekommendationsbaserad och 

anser båda att kunder lägger stor vikt rörande rekommendationer från andra kunder vid 

olika typer av köpbeslut. Allsop et al. (2007) utvecklar och förklarar att trovärdigheten hos 

denna rekommendation ligger i det faktum att kunden får informationen från någon som är 

opartisk och väldigt lik kunden den själv. Dobele et al. (2005) beskriver vidare att 

kredibiliteten har stor påverkan på om kunden väljer att dela informationen eller inte. 

Rekommendationerna är i sin tur, enligt Hofvergård, beroende av att kunder på dagens 

marknad är ute efter en genuint bra upplevelse som en god rekommendation från en annan 

kund kan ge dem. Kirby och Marsden (2006) instämmer och beskriver vidare hur 

informationen som sprids innehar stor trovärdighet för många kunder då personerna som 

interagerar med varandra delar tillit och i många fall känner varandra. Hofvergård 

framhäver därav det faktum att det är en bra produkt eller tjänst som är grunden till en bra 

rekommendation, då rekommendationen i sig är svår att förfalska. Då spelar det, enligt 
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respondenten, ingen roll hur mycket pengar företaget lägger ner på din marknadsföring, 

eftersom att om det inte finns en genuint bra produkt med likvärdig upplevelse kommer 

företaget ha svårt att lyckas.  

 

Både empiri och teori beskriver ovan hur word-of-mouth består av positiva och negativa 

åsikter, rörande företag. Åsikterna har, för kunden, stark kredibilitet vilken i sin tur är svår 

att förfalska. Analysen fastställer också hur kommunikationsmöjligheternas förbättring via 

utvecklingen av sociala medier har ökat mängden word-of-mouth och spridningsgraden 

markant. Det konstateras vidare att bra word-of-mouth går att nå genom att möta 

förväntningar och hålla löften gentemot kunden. 

4.3 Viral marknadsföring 
Kirby och Marsden (2006) samt Rudwall menar att viral marknadsföring innebär att företag 

tar hjälp av människor som budskapsbärare och ökar materialets spridningsförmåga på egen 

hand. Godin (2001) utvecklar och beskriver hur viral marknadsföring skapats då människor 

inte har tid att bli avbrutna för att ta emot ett kommersiellt budskapsmeddelande som de 

inte är intresserade av. Rudwall förklarar vidare att det centrala i den här typen av 

marknadsföring är att människor frivilligt väljer att dela med sig av företagets budskap, helt 

utan någon form av motprestation från företaget. Vidare menar Dobele et al. (2005) att de 

facto att meddelandet delas frivilligt bidrar till en effektiviserad träffsäkerhet rörande 

företagets målgrupp och det meddelande som passar dem. Enligt författarna är det möjligt 

då de som sänder vidare budskapet själva är medvetna om vem i deras nätverk som 

kommer att reagera på meddelandet. Andersson och Cano lyfter fram drivkraften bakom 

viral marknadsföring som människors vilja att dela med sig. Kirby och Marsden (2006) 

samt Teixeira et al. (2012) beskriver också hur det är kundens självständiga val att 

interagera med marknadsföringen.  Mangold et al. (2009) förklarar vidare att det unika med 

sociala medier som kommunikationskanal är att den kombinerar karaktärsdrag av 

traditionella kommunikationskanaler med en ny form av word-of-mouth. Samtidigt 

framhåller Blohm att det virala är något som företaget äger men inte kontrollerar. Vidare 

påpekar han att företaget kan äga materialet som publiceras men inte kontrollera hur 

informationen tas emot, konsumeras eller reageras på. Carlsson (2010), samt Chaffey och 

Smith (2013) framhåller att det unika med sociala medier är att det till stor del består av 
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användargenererat innehåll. Kirby och Marsden (2006) menar då att från och med att 

materialet gjorts offentligt så bestämmer kunderna om de ska bli varumärkesrepresentanter 

och, för företagen, kostnadsfria marknadsföringskanaler.  Chaffey och Ellis-Chadwick 

(2012) menar att företag måste våga släppa kontrollen för att kunna lyckas med den här 

strategin. Hofvergård menar att när företaget släpper materialet fritt så hamnar det i 

konsumenternas makt. Schinkle och Crain (2013) understryker detta och framhåller att 

material som publiceras av företag på sociala medier existerar och fungerar utom 

organisationers kontroll. Vidare förklarar Kirby och Marsden (2006) att det är viktigt att 

företagen tydligt respekterar kundens maktposition och kundens egna styre över stora delar 

av informationsflödet.  Solomon och Askegaard (2010) menar att organisationer måste lära 

sig att dela ägarskapet av varumärket och dess budskap tillsammans med kunderna för att 

den här strategin ska fungera. 

 

Godin (2001) och Rudwall förklarar att grundtanken med viral marknadsföring är att 

budskapet sprider sig som ett virus. Godin (2011) fortsätter och beskriver hur viral 

marknadsföring är en speciell typ av idévirus där viruset är materialet och dess budbärare. 

Både Hofvergård och Rudwall menar att dagens teknik har fått kraften bakom viral 

marknadsföring att utvecklas enormt. Även Andersson beskriver sociala medier som arenan 

som gjort den virala spridningen möjlig. Zarrella (2010) poängterar att informationsflödet 

ökat då sociala medier har underlättat för enskilda konsumenter att skapa och distribuera 

sitt egna innehåll.  Samtidigt framhåller Carlsson (2010) som Andersson förklarar att 

sociala medier också ökat informationens spridningsradie. Vidare menar författaren att 

umgängeskretsen inte längre begränsas av geografiskt. Blohm ser vidare på den enorma 

kraften bakom den virala spridningen med skrämmande fascination och beskriver det som 

två extrema effekter. Han förklarar att det är något som är synnerligen positivt när företaget 

befinner sig i en positiv spiral men samtidigt något som är ytterst negativt när företaget 

befinner sig i en negativ spiral. Dobele et al. (2005) styrker Blohms uttalande och menar att 

viral marknadsföring antingen kan skapa en enorm efterfrågan eller leda företaget till 

undergång.  Hofvergård fortsätter och framhåller viral marknadsföring som något icke 

styrbart. Han menar att företag omöjligt kan styra över vart materialet kommer hamna eller 

vilka reaktioner det kommer frambringa. Även Kaplan och Haenlein (2010) poängterar att 
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företag tvingas inta en mer passiv roll som observatörer vid den här typen av 

marknadsföring. Ålander förklarar vidare att den främsta skillnaden mellan traditionell 

marknadsföring och viral marknadsföring är just kundens makt. Han menar att det är 

kunden som bestämmer vad som är intressant och vad som sprids vidare. Samtidigt lyfter 

Li och Bernhoff (2010) fram ”Groundswell-effekten”. Författarna menar att människor idag 

använder teknologin för att hjälpa varandra istället för att vända sig till institutioner. 

Således lyfter även dessa författare tillsammans med Kaplan och Haenlein (2010) samt 

Safko och Brake (2009) fram att det har skett en maktförskjutning som ger konsumenterna 

kontrollen. Holmström och Wikberg (2010) förklarar att marknadsföringen har förändrats 

från ”push” till ”pull” och menar att det på sociala medier är upp till kunderna att 

självständigt söka upp och sortera vilket information som ses som intressant.  Vidare menar 

Chaffey och Smith (2013) att marknadsföring via sociala medier handlar om att nyttja 

kraften hos konsumenter för att nå olika marknadsföringsmål.   

 

Både Cano och Rudwall lyfter fram slumpmässighetsfaktorn i det virala. Cano menar att 

viral marknadsföring inte är något som produceras utan att det endast kan ses som en 

målbild.  Godin (2001) beskriver också hur de flesta virala framgångarna är slumpmässiga 

men anser samtidigt att det finns möjlighet utveckla sitt material på ett sätt som ökar 

chansen för succé. Det lönar sig alltså, enligt författaren, att lägga resurser på ett bra 

materialskapande som genererar god spridningsförmåga. Cano beskriver också att det 

ibland helt enkelt kan uppstå en viral effekt till följd av ett gediget hantverk eller en bra 

produktion, men att även faktorer så som tidpunkt, relevans och kontext är faktorer som 

påverkar budskapets virala potential. Evans (2008) fyller i och anser att det kan finnas 

potential för stor spridning men att det aldrig finns någon garanti för att det faktiskt 

kommer spridas viralt. Dobele et al. (2005) menar också att spridningen kan ske på grund 

av att materialet avsiktligen har designats på det sättet eller på grund av en slump. Närmare 

så beskriver Cano också att det är mycket svårt att medvetet skapa en viral kampanj som 

dessutom når den graden av framgång som önskas. Kirby och Marsden (2006) beskriver att 

osäkerheten beror på att strategin är beroende av den förmåga som materialet har för att 

skapa ett känslomässigt band med kunden. Även Blohm menar att företag aldrig kan 

kontrollera ett viralt flöde på ett önskvärt sätt. Det beror enligt Meerman Scott (2011) på att 
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det är kunderna som sprider informationen. Författaren fortsätter och anser att det är svårare 

att kontrollera något när det finns ett genuint intresse hos kunden, vilket han också anser är 

önskvärt vid viral marknadsföring. Samtidigt poängterar Blohm att företag fortfarande har 

möjlighet att påverka all form av kommunikation, då även det virala. Vidare förklarar han 

att problem ofta uppstår när företag tror att de kan påverka den virala kommunikationen för 

mycket då många företag, enligt honom, underskattar kraften bakom det virala. Meerman 

Scott (2011) anser att det i en sådan situation fortfarande kan vara svårt att omhänderta, 

eller ”skörda”, det som vuxit fram och blivit viralt på internet.  Vidare menar Chaffey och 

Chadwick (2012) att marknadsföring via sociala medier handlar om att skapa en viral 

spridning genom att uppmuntra kunder att interagera och kommunicera på egen hand.  

 

Det teoretiska och empiriska materialet lyfter här fram kraftfullheten bakom viral 

marknadsföring som kan innebära att ett material kan nå en enorm spridningsgrad samt -

hastighet. Det går också att se att såväl teorin som empirin berör både konsumenternas 

makt och slumpmässigheten som två viktiga aspekter hos virala kampanjer. 

4.3.1 Egenskaper hos viral marknadsföring 
Blomster, Hofvergård samt Wilnersson framhåller, bland andra, att en av den virala 

marknadsföringens främsta fördelar är kanalens kostnadseffektivitet. Ålander menar att det 

med viral marknadsföring finns möjligheter för mindre organisationer att med små medel 

sprida sitt budskap till fler människor.  Kirby och Marsden (2006) poängterar också att en 

fördel med den här typen av marknadsföring är den enorma kostnadseffektiviseringen. 

Dobele et al. (2005) förklarar vidare att stora delar av kostnaderna bärs av kunden samt 

dess rekommendation och utgår därför ofta helt. Ålander utvecklar och beskriver att det inte 

längre handlar om vem som har störst budget utan istället om vem som har de mest 

intressanta materialet. Han vill dock poängtera att god ekonomisk kapacitet ändå ger 

organisationer fler fördelar. Han exemplifierar här med sponsrade blogginlägg och förklarar 

att en organisation som har möjlighet att sponsra trettio bloggare istället för en har större 

chans till god spridning och genomslagskraft. Rudwall menar också att företag har 

möjlighet att nå många människor till en låg kostnad under lång tid. Andersson lyfter 

särskilt fram den enorma spridningskraften. Detta diskuterar även Carlsson (2010), hon 

menar att spridningen inte längre begränsas av geografiska gränser. Blohm förklarar att ett 
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företag som lyckas med viral marknadsföring indirekt får människor som ideellt arbetar 

med att sprida företagets budskap. Han framhåller då att marknadsföringen blir 

varumärkesbyggande i och med att ambassadörerna går in och betalar med sin egen tid. 

 

Hofvergård lyfter fram den virala marknadsföringens äkthet som en styrka. Han menar att 

konsumenter har en annorlunda attityd till material som skickats vidare av vänner och 

familj. Vidare förklarar Hofvergård att det är betydligt större sannolikhet att konsumenten 

tar del av och till och med gillar materialet om det kommer från någon i dennes närhet. 

Vidare framhåller Blohm att den typen av information har en betydligt högre trovärdighet i 

jämförelse med ett företags varumärkeskommunikation. Han poängterar att konsumenter 

idag är oerhört medvetna om att det finns en tanke bakom alla budskap som företag 

kommunicerar. Därför anser Blohm att konsumenter känner att andra konsumenters åsikter 

på internet känns betydligt mycket mer neutrala och trovärdiga. Teixeira et al. (2012) 

framhåller också hur kunder har en aversion mot material som tydligt representerar 

företaget i fråga och sållar därför, omedvetet, bort det. Även Mangold et al. (2009) menar 

att konsumenter på grund av minskad tillit i större utsträckning väljer bort traditionell 

reklam. Cano förklarar att det finns studier som visar på att majoriteten av alla konsumenter 

förlitar sig mer på vänner och familjs rekommendationer än på budskap via reklam. Vidare 

framhåller Cano tillsammans med Kirby och Marsden (2006) samt O`Leary och Sheehan 

(2008) att ett alldeles för högt informationsbrus och människors medvetenhet om reklamens 

syfte resulterar i att det krävs något utöver det vanliga för att sticka ut och bli ihågkommen. 

Samtidigt poängterar Ålander att trovärdigheten har förändrats, speciellt i bloggsfären. Han 

menar att människor tidigare hade betydligt mycket mer förtroende för bloggare och deras 

åsikter. Vidare framhåller Ålander att flertalet skandaler inom branschen har resulterat i att 

konsumenter har en större insyn i sponsrade inlägg. Samtidigt förklarar han att även då 

effekten av sponsrade inlägg möjligtvis kan ha kulminerat i Sverige, så finns det otroliga 

effekter att hämta i andra delar av världen. Andersson och Ålander framhåller att 

konsumenter generellt har en större acceptans för sponsrade inlägg om bloggaren är öppen 

med det. Därför anser de båda att sponsrade inlägg kan fungera så länge både bloggen och 

företaget är ärligt öppna med att de samarbetar. Hofvergård menar trots detta att 

konsumenter idag har en högre förståelse för kommersialism. Han menar att även då många 
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människor mest ser kommersiella budskap som ett störande moment så har många generellt 

förståelse för att det är en del av verkligheten. Vidare förklarar han att kunderna är väl 

medvetna om att många blogginlägg är sponsrade och att inläggen därmed ibland inte 

reflekterar en persons sanna åsikt. Trots detta menar han att människor skapar en typ av 

acceptans för personen som bloggar då denne ses som pålitlig och att personen faktiskt går i 

god för produkten den gör reklam för. Sammanfattningsvis menar han att äkthet är viktigt 

men att det går förfalska i stor utsträckning. Blohm menar vidare att viral marknadsföring 

kan skapa en stödjande effekt i sanningens ögonblick. Han förtydligar att en konsument 

som funderar på att konsumera en produkt kan få en stödjande effekt från andra 

konsumenter och deras åsikter. Även Evans (2008) diskuterar hur andra kunders feedback 

påverkar kunders beslut i köpprocessen. Mangold et al. (2009) utvecklar och förklarar att 

kunder nu har en större tillgång till information. Rytting (2006) framhåller samtidigt att 

andra kunders processbidrag kan bestå av information som har en kvardröjande effekt och 

påverka andra kunders köpbeslut.  

 

Andersson, Blohm och Hofvergård lyfter alla fram kommunikationen och interaktionen 

med konsumenterna som en stark fördel. Respondenterna menar att traditionell 

marknadsföring i jämförelse är oerhört enkelriktat men att viral marknadsföring handlar om 

att företaget och konsumenterna interagerar och skapar något tillsammans.  Även Li och 

Bernhoff (2010) framhåller den interaktiva dialogen och menar att företag måste lära sig att 

prata med kunderna istället för till dem. Tuten och Solomon (2013) förklarar vidare att den 

traditionella marknadsförings mixen med dess fyra P:en för sociala medier bör 

kompletteras med participation. Chaffey och Ellis-Chadwick (2012) poängterar också att 

sociala medier handlar om att uppmuntra kunder till att interagera och kommunicera med 

varandra och med företaget. Vidare menar Wilnersson och Ålander att den direkta 

feedbacken som detta skapar ger en ovärderlig marknadskännedom. Detta menar även 

Kaputa (2012) som beskriver sociala medier som en kostnadseffektiv form 

marknadsundersökning.  Li och Bernhoff (2011) menar att företag genom att lyssna på sina 

kunder kan få tillgång till värdefull information och skapa en större förståelse för deras 

beteende och åsikter. Kerpen (2011) lyfter även fram förmågan att lyssna som en 

relationsbyggande aktivitet. Författaren menar att människor gillar att känna sig sedda och 
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hörda och att ett företag som visar engagemang i sina kunder bygger en starkare relation 

mellan kund och företag. Cano lyfter särskilt fram konsumentens interaktion med 

materialet. Hon menar att konsumenten är aktiv i kommunikationen i flera steg, i 

jämförelse med traditionell annonsering.  Även Solomon och Askegaard (2010) menar att 

kunden inte längre kan ses som en passiv mottagare. Vidare förklarar Cano att det unika 

med viral marknadsföring är att kunden aktivt väljer att dela vidare materialet och då 

utvecklar en annan relation till innehållet. Hon beskriver viralt material och dess relation till 

kunden som något unikt. Det blir, enligt Cano, en typ av aktivitet som integrerar kunden i 

kommunikationen med företaget. Holmström och Wikberg (2010) lyfter fram möjligheten 

att kunna involvera kunderna som en stark fördel för viral marknadsföring på sociala 

medier. Författarna förklarar att plattformen i fråga gör det möjligt att lyssna, förstå och 

engagera.  

 

Ålander menar att transparensen som det virala har medfört kan ses som en nackdel för 

företag men samtidigt som en fördel för konsumenter. Han menar att företag blir granskade 

på ett helt annat sätt och att negativ respons får en oerhörd spridningskraft. Ålander menar 

exempelvis att istället för att en kund skriver en insändare i tidningen som tio personer läser 

så har en konsuments negativa åsikter, på det här sättet, möjlighet att sprida sig till 

tiotusentals människor. Även Blohm poängterar det när han understryker att det virala 

materialet finns kvar för alltid. Vidare menar han då att företag bör vara medvetna om att 

såväl framgångar som motgångar kommer finnas tillgängligt på internet i lång tid framöver. 

Rudwall lyfter även här fram företags rädsla inför att släppa varumärket fritt. Han menar att 

många företag är rädda för vad som då kommer hända om organisationen gör några 

misstag. Sociala medier skapar därav, enligt Chaffey och Smith (2013), både nya 

möjligheter för företag att kommunicera med sina kunder samt nya utmaningar. Samtidigt 

framhåller Cano osäkerheten och slumpen som den direkta nackdelen. Hon menar därmed 

att ett företag omöjligt kan förutspå vad som får eller inte får en större spridning. Även 

Rudwall beskriver att det är svårt att hantera konsumenters hastigt fluktuerande åsikter. 

Vidare menar han att intressenivån hos konsumenten förändras snabbt och starkt påverkas 

av aktuella trender. Andersson lyfter även fram tolkningsfrågan. Hon menar att det virala 

grundar sig hur individer väljer att tolka material. Vidare förklarar hon att den individuella 
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tolkningen av material kan innebära missuppfattningar och att företagets budskap inte når 

fram. 

 

Rudwall diskuterar kort Facebooks kommersialiserande av den sociala arenan. Han 

framhåller att företaget arbetar mer och mer med att annonsera via statusuppdateringar och 

att annonser fyller människors flöden med reklam. Rudwall poängterar att detta får negativa 

effekter då användarna inte vill bli överösta med kommersiella budskap och därför vill de 

inte att det ska vara en aktiv del av deras sociala och personliga nätverk på Facebook, eller 

andra sociala medier. Chaffey och Smith (2013) menar också att den största utmaningen för 

företag är konsumenters attityd i det här fallet. De menar vidare att människor umgås med 

sin familj och sina vänner på sociala medier och att de därför inte vill att företag ska delta 

eller än mindre bli störda av annonser. Rudwall anser att det ytterligare försvårar för 

organisationer som vill synas och få sina kampanjer virala eftersom människor väljer att 

ignorera denna typ av reklam på samma sätt som till traditionell reklam. Även Hofvergård 

och Andersson framhåller att konsumenter är negativa till att företags budskap fyller deras 

sociala flöden. Hofvergård förklarar också att konsumenter är mättade och inte reagerar på 

reklam i den mån som de flesta företag önskar. Vidare menar Hofvergård att det i framtiden 

möjligtvis skulle kunna utvecklas tjänster som gör det enklare för konsumeter att undvika 

detta informationsbrus. Han menar att kunder troligvis skulle välja att betala för att slippa 

störningen av oönskade kommersiella budskap. 

 

Blohm menar vidare att en konsument idag kan skapa en uppfattning av ett företag av andra 

kunder i det virala, som är med och påverkar positivt eller negativt, ens innan sanningens 

ögonblick. Blomster och Wilnersson lyfter även fram problematiken rörande 

mätningssvårigheterna vid den här typen av marknadsföring. Enligt Wilnersson, är det svårt 

att uppskatta hur mycket internettrafik som genererats av det arbete som genomförts i och 

med en kampanj. Kirby och Marsden (2006) understryker också importansen av att spåra 

och mäta hur mycket spridning som genererats genom materialet. Författarna menar att en 

noggrann mätning bidrar till att det blir lättare att greppa hur framgångsrik kampanjen varit. 

De poängterar också att det är viktigt att se hur många som endast sett materialet och hur 

många som faktiskt interagerat med det. Holmström och Wikberg (2010) tillsammans med 
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Safko och Brake (2010) lyfter fram mätningsmöjligheterna på sociala medier som en 

positiv aspekt. Holmström och Wikberg (2010) förklarar vidare att tryggheten ligger i att 

mätbarheten på sociala medier inte baseras på gissningar utan bygger på fakta. Carlsson 

(2010) kritiserar samtidigt mätbarheten då hon menar att den hårda faktan missar mjuka 

värden så som relationsskapande och varumärkesimage.  

 

Empirin och teorin har ovan analyserat de positiva och negativa egenskaperna samt de 

egenskaper som påverkas av varje kampanjs individuella situation. De positiva som 

diskuterades var kostnadseffektiviteten, den höga trovärdigheten samt möjligheten för 

företag och kund att interagera med varandra. De negativa aspekterna som kunde 

identifieras var för företagen transparensen gentemot kunden, svårigheter i och med 

strategins slumpmässighet samt maktskiftet från företaget till kunden och därmed 

okontrollerbarheten. Egenskaper som förändras utifrån olika situationer kan vara 

kvarlevnadsaspekten av materialet, kraftfullheten hos spridningen samt de olika 

mätningsmöjligheterna.  

4.3.2 Strategier för viral marknadsföring  
Såväl Hofvergård som Ålander menar att viral marknadsföring tidigare sågs som en chans 

för mindre företag att på ett kostnadseffektivt och innovativ sätt kommunicera med sin 

marknad och på så vis fånga uppmärksamhet. De poängterar båda även att det virala 

numera istället kan ses som en integrerad del i många företags kommunikationsstrategi. 

Hofvergård menar att många företag idag strävar efter att producera material som 

människor tenderar till att dela med sig av.  Även Kaplan och Haenlein (2009) samt 

Mangold et al. (2009) menar att sociala medier bör ses som en integrerad del av en 

organisations kommunikationsstrategi. Blomster samt Schinkle och Crain (2013) och 

Wilnersson poängterar att det är av stor vikt att veta vilken bild som företaget vill förmedla 

och att det därmed, internt i företaget, är tydliga rörande hur det ska gå till. Schinkle och 

Crain (2013) menar vidare att företaget därmed skapar en förståelse hos personalen för 

vilken identitet och vilka värden företaget vill förmedla. Kaplan och Haenlein (2010) 

framhåller därmed vikten av att alla delar i ett företags kommunikationsstrategi ska 

samstämma och förmedla samma budskap. Vidare menar Evans (2008) att den här typen av 

marknadsföring endast har en kompletterande effekt. Han förklarar att strategin inte ersätter 
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traditionell media utan att det istället ska ses som ett hjälpmedel med tillgång till nya 

verktyg, via sociala medier, för att på ett effektivt sätt kunna kommunicera med sina 

kunder. 

 

Rudwall framhåller tydligt att det är viktigt för företag att ha en strategi eller tanke bakom 

sin virala marknadsföring. Li och Bernhoff (2011) påpekar också detta och understryker att 

många organisationer idag är medvetna om att de bör vara aktiva på sociala medier men att 

de saknar en förståelse för det bakomliggande syftet. Även Andersson lyfter fram att ett 

mer medvetet arbete kan vara en viktig del för att nå framgång på den virala arenan. Cano 

och Hofvergård menar vidare att företag inte bara passivt kan vänta på att människor ska 

dela med sig av ett företags budskap. Blohm lyfter fram att ett traditionellt tänk inte 

fungerar på den virala arenan. Även Rosen (2000) förklarar att ett företag måste fånga 

konsumenternas uppmärksamhet och på så vis aktivera materialet för att lyckas. Vidare 

handlar det enligt Cano, Godin (2001) samt Hofvergård om att dessutom plantera materialet 

hos rätt människor. Respondenterna samt författaren framhåller dessutom att det då är 

viktigt att dela med sig av sitt material till de personer som har makten att sprida vidare det, 

för att företaget ska nå så många människor som möjligt. Kirby och Marsden (2006) 

utvecklar och förklarar att de som har störst potential att influera andra därmed är de som 

företagen bör sprida materialet till. Hofvergård förtydligar att det handlar om att hitta rätt 

person med inflytande i rätt nätverk.  Andersson förklarar att det handlar om att hitta 

ambassadörer med stor varumärkeskännedom.  

 

Cano förklarar att det kan finnas olika typer av påverkare för ett varumärke som alla har 

potential att påverka övriga kunder på marknaden. Solomon och Askegaard (2010) 

diskuterar, i samband med Wanger (2002) och trovärdighetsaspekten, opinionsledare. 

Författarna beskriver dem som människor med åsikter som till stor del påverkar många 

andra individers beteende. Vidare förklarar författarna att opinionsledarna därmed innehar 

makt som är av stor importans för företag och deras influens över dess kunder. Cano ger 

följande exempel på opinionsledare: kändisar, exhibitionister, professionella, experter, 

sociala samt aktivister. Hon förklarar att kändisar är påverkare med en enorm följarskara av 

hängivna fans, exhibitionisterna är stora bloggare eller nätprofiler och att de professionella 
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kan vara utövare inom ett område och att experter är de teoretiskt mest insatta inom ett 

område. Tuten och Solomon (2013) beskriver hur många av opinionsledarna oftast kan ses 

som väldigt kunniga av andra människor och att de därmed kan ge relevanta förslag samt 

rekommendationer. Vidare anser Cano att de socialas påverkanskraft ligger i deras sociala 

status medan aktivisterna brinner för en specifik fråga. Engel et al. (1995) samt Tuten och 

Solomon (2013) beskriver hur opinionsledarna ofta är väldigt sociala och har stora nätverk 

att influera. Påverkare kan, enligt Cano, höra hemma inom flera av dessa grupper men nås 

utifrån ett strategiskt bestämt kluster. Hon understryker att allt är en fråga om kredibilitet 

och hur personen uppfattas av andra individer inom målgruppen. Även Rudwall menar att 

om företag får en inflytelserik person att bära fram företagets budskap så blir budskapet 

betydligt mer trovärdigt. Evans et al. (2006) beskriver också hur en opinionsledare ofta 

producerar information rörande både positiva och negativa aspekter hos företag och att de 

därför finns en ökad trovärdighet hos materialet. Detta, enligt författarna, till skillnad mot 

marknadsförare som endast förmedlar positiva budskap. Han förklarar att ett företag som 

lyckas med att få influenter att dela med sig av företagets budskap potentiellt kan skapa en 

enorm viral effekt. Ho och Dempsey (2010) förklarar vidare att om en inflytelserik person 

exempelvis delar något ovanligt via sociala medier så ses den personen som en originell 

person och därmed inflytelserik. Författarna beskriver vidare hur opinionsledare ofta 

offentligt vill dela sina åsikter och genom det skapa sig en stark identitet gentemot andra. 

Dobele et al. (2005) fortsätter och poängterar att marknadsförare bör identifiera 

framstående opinionsledare inom dess målgrupp för att genom dessa nå kunderna på ett 

trovärdigare och mer effektivt sätt. 

 

För att skapa bra viral marknadsföring krävs det att företaget ifråga, enligt Blohm, känner 

sin målgrupp. Andersson, Wilnersson och Ålander, har alla framhävt att det är väldigt 

viktigt att företag är medvetna om sin målgrupp och känner sina kunder för att generera god 

spridning av viral marknadsföring. Teixeira (2012) beskriver att det krävs mer än ett 

välutformat material för att bli en viral succé. Författarna anser att det krävs att företaget 

inser att det är färre personer som tar till sig materialet och kan tänka sig att dela det än de 

som ser det. Han förklarar att det är av stor vikt att förstå att de som delar ofta är ute efter 

att upprätthålla en image på internet och anspela på det. Andersson menar att det är centralt 
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för organisationer att finnas på de plattformar där målgruppen är aktiva. Även Schlinke och 

Crain (2013) lyfter fram att en organisation bör arbeta utifrån målgruppens behov och 

förväntningar. Vidare styrker Kaplan och Haenlein (2010) Anderssons resonemang och 

menar att organisationer aktivt måste välja på vilka sociala medier de skall vara aktiva. 

Författarna förklarar att det främst beror på vart målgruppen befinner sig men valet grundar 

sig även i vilka plattformar som på bästa sätt kan föra fram företagets budskap. Blomster 

anser att det är viktigt att skapa en relevans mellan material och målgrupp. Cano och 

Teixeira (2012) beskriver att en god målgruppskännedom är avgörande för att identifiera 

anledningen till varför den här målgruppen ska dela något från ett specifikt varumärke. 

Teixeira (2012) förklarar också att marknadsföringen måste utgå från kunden för att ställa 

dennes intresse i fokus vid utformning av materialet. Vidare menar författarna att det är 

viktigt att underhålla kunden och inte enbart presentera en ren varumärkespresentation. 

Andersson menar även att viral marknadsföring med fördel kan hjälpa organisationer att 

skapa än mer riktade budskap på individnivå. Även Blohm och Rudwall poängterar att 

sociala medier i framtiden kommer att presentera än mer nischade plattformar där företag 

enklare kan nå mer specifika målgrupper. Cano anser också att det är viktigt att vara 

medveten om vad för typ av spridning som vill uppnås, det vill säga om den ska vara 

kvantitativ eller kvalitativ. Cano förklarar att antingen handlar om att få rätt personer att 

prata om varumärket eller att få många att prata om det. Detta framhåller också Carlsson 

(2010) som förklarar att ett företag måste förstå skillnaden i effekten om budskapet når ett 

fåtal kunder eller ett stort antal oengagerade konsumenter.   

      

“Oavsett vad varumärket vill uppnå handlar det alltid om att skapa en slags ringar-på-

vattnet-effekt av kommunikationen och att utmaningen ligger i att identifiera var ringarnas 

epicentrum bör ligga.” (Cano, 2013-04-23) 

 

Vidare nämner Blomster att det handlar om att “ [...] tala lätt med många eller lite tyngre 

med få” (Blomster, 2013-05-13) kunder. Rudwall menar att viral marknadsföring handlar 

om att aktivera sin målgrupp och på så sätt föra fram sitt budskap. Vidare framhåller han att 

ett företag måste hitta gemensamma nämnare hos väldigt många människor för att lyckas 

viralt. Li och Bernhoff (2011) rekommenderar företag att utveckla en strategi för sin 
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närvaro på sociala medier utifrån deras POST-modell. I den här modellen går det att 

urskilja ordet människor och författarna menar där att det första steget för en god strategi 

baseras på en förståelse för målgruppen och dess beteende. Här styrker teorin det empiriska 

materialet och förklarar att grunden skapas i en god förståelse för målgruppen. 

 

Rudwall samt Wilnersson poängterar även betydelsen av att organisationer lyssnar och är 

medvetna om vad som händer i världen så att materialet ligger rätt i tiden. Dobele et al. 

(2005) och Wilnersson understryker ytterligare att timing, vid publicering av 

marknadsföringsmaterial, är något av det viktigaste för en lyckad viral kampanj och att rätt 

timing kan gynna en kampanj som redan har enormt viralt potential än mer. Även 

Andersson diskuterar vikten av rätt timing. Hon förklarar att det handlar om att rätt material 

ska träffa rätt person vid rätt tillfälle. Holmström och Wikberg (2010) menar att en 

kombination av relevant material, rätt tidpunkt och värdeskapande skapar en viral effekt. 

Författarna förklarar att sociala medier stödjer den virala spridningen men att materialet 

måste inneha en tillräckligt hög kvalitet för att spridas vidare. Vidare lyfter Andersson fram 

mottagarens sinnesstämning och menar att det har en stor betydelse för hur mottagaren 

väljer att ta emot och tolka budskapet. 

 

Rudwall samt Safko och Brake (2009) anser att det i virala sammanhang handlar om att 

producera material som triggar en reaktion hos målgruppen som sedan skickar materialet 

vidare. Blohm och Cano framhåller att det ofta handlar om att väcka känslor hos 

mottagaren. Hon menar att det kan innebära alltifrån att underhålla, upplysa och skapa 

delaktighet till att bjuda in till en upplevelse. Berger och Milkman (2012) instämmer och 

framhåller att det virala potentialet ökar om ett känslosvall utlöses. Kirby och Marsden 

(2006) menar att eftersom att en stor del av den virala marknadsföringens framgång är 

dikterad av kunderna så krävs det att element i kampanjen genererar engagemang och 

triggar en vilja till interaktion hos kunden. Mottagaren bör, enligt Cano, tas med på en resa 

och resan bör paketeras så att den enkelt kan återberättas för andra. Dobele et al. (2005) 

menar också att det ska vara enkelt för kunden att dela vidare informationen och att 

företaget där med hjälper honom eller henne att föra vidare deras eget budskap. Teixeira 

(2012) beskriver vidare att det finns ett behov av att leverera lycka samt överraskande 
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moment tidigt då kunden lätt tappar intresset. Författarna menar att det optimala 

meddelandet är en emotionell bergochdalbana där ny information presenteras kontinuerligt 

vilket i sin tur triggar en känslosam upplevelse hos kunden. Enligt Chaffey och Smith 

(2013) samt Meerman Scott (2011) kan känslorna som triggas variera men att nyckeln till 

framgång är att känslan i någon bemärkelse bör vara stark. Andersson och Wilnersson 

diskuterar också känslornas roll i relationen mellan kunden och det virala 

materialet.  Wilnersson menar att kreativitet spelar roll och att materialet ska vara roligt på 

något sätt. Andersson förklarar att kunden tenderar till att dela vidare “ [...] material som 

den känner det där lilla extra för” (Andersson, 2013-04-30). 

 

Det underlättar, enligt Berger och Milkman (2012) samt Chaffey och Smith (2013), om 

innehållet som delas på något sätt chockerar eller förundrar. Dock ska det, enligt Teixeira 

(2012), inte chockera i lika stor utsträckning som det överraskar då ett innehåll som 

utmanar för mycket, det vill säga väcker för starka känslor, kan minska sannolikheten att 

människor delar materialet. Enligt Blohm så genereras god spridningsmöjlighet av att 

väcka känslor då han anser att det är emotionellt och inte rationellt. Hofvergård framhåller 

att material som väcker negativa känslor som irritation är bättre än material som 

konsumentera är likgiltiga till. Han menar att det centrala är att materialet framkallar någon 

form av reaktion. Meerman Scott (2011) menar att kunden kan känna sig underhållen eller 

irriterad då majoriteten av alla känslor bidrar till att kunden möjligen kommer att dela 

materialet. Rudwall menar också att det kan finnas ett nyhetsvärde att göra något helt 

oväntat. Han exemplifierar med virala succéer som Will It Blend och Harlem Shake och 

menar då att det oväntade kan vara en komponent i en lyckad viral kampanj. Även 

Andersson och Wilnersson diskuterar nytänkande och innovativa lösningar. Wilnersson 

framhåller att ett material bör vara originellt samt väcka nyfikenhet hos konsumenterna för 

att få en lyckad spridningskraft. Vidare menar Cano och Rudwall att materialets 

spridningskraft hör samman med hur enkelt det är för konsumenter att återskapa och 

återberätta historien bakom materialet. Andersson förklarar att konsumenter i högre 

utsträckning har ett större intresse av att konsumera bilder än text och videoklipp. Hon 

menar att den främsta orsaken till det troligtvis är tidsaspekten. Vidare framhåller Cano att 

viral marknadsföring i framtiden kommer fortsätta att utvecklas åt det upplevelsebaserade 
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hållet. Hon menar att det kommer handla om hur ett företag kan förmedla sitt varumärke 

utifrån en upplevelsebaserad strategi som skapar värde för kunden.  

 

Både Blohm och Blomster anser att lågengagemangsvaror, exempelvis livsmedel, har en 

lägre potential när det gäller att väcka känslor. Det kan då, enligt båda respondenterna samt 

Wilnersson, vara bra om företaget använder sig av någon typ av incitament för att locka 

kunden. Respondenterna samt Dobele et al. (2005) exemplifierar och föreslår att det kan 

röra sig om intressant information, rabattkoder eller krediter av något slag. Jaffe (2005) 

anser också att det finns möjlighet att i utbyte mot att en kund delar materialet 

tillhandahålla någon typ av incitament. Enligt Dobele et al. (2005) kan det vara frågan om 

en belöning som är avgörande för en kampanjs framtid. Blohm styrker sin åsikt rörande det 

känslomässiga bandet mellan kund och företag och beskriver hur personliga kommentarer 

som publiceras via ett företags användare på sociala medier får större effekt hos kundbasen 

än någonting som publiceras rörande företaget. Wilnersson uttrycker också att den 

personliga aspekten väger tungt om företaget vill skapa en god relation med kunden. 

Företaget ska, enligt Wilnersson, snarare framstå som en vän än en opersonlig organisation. 

Även Andersson framhåller att det personliga får mer spridning än det produktrelaterade. 

Rudwall samt Wilnersson menar också att humor oftast ligger till grund för material som 

idag får viral spridning. Vidare förklarar Rudwall att det innebär att företag formar ett 

budskap med en humoristisk underton och att det gör att människor vill dela med sig av det 

här budskapet “ [...] för att bjuda andra på ett skratt” (Rudwall, 2013-04-23). 

 

Blohm förklarar att organisationer lätt överskattar effekten av det virala. Han menar att 

desto tydligare det blir att företaget önskar en viral effekt, desto sämre effekt får det. 

Samtidigt påpekar Blohm att det finns de exempel på företag utan någon ambition att bli 

virala som har fått en otrolig spridning.  Både Cano och Rudwall lyfter fram det mer 

oproffesionella innehållet. De menar att material som människor skapat hemma ofta 

innehåller de mest fördelaktiga komponenterna för viral spridning. De förklarar vidare att 

materialet är enkelt, äkta och underhållande. Teixeira et al. (2012) beskriver också hur 

material som inte är övertydligt präglade av ett varumärke ofta har en bra chans till att bli 

framgångsrikt. Rudwall menar också att det kan vara svårt för företag att kopiera äktheten i 
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ett viralt material. Hofvergård framhåller att viral marknadsföring kan var något som 

exempelvis en enkel bild som av en slump lagts upp i samband med ett varumärke eller en 

kampanj där företaget på egen hand finansierat hela spridningen. Vidare förklarar han att 

det är svårt att i förväg uttala sig om vad som kommer lyckas och menar att det främst är 

händelserna på vägen som avgör. Även Cano och Rudwall framhåller att det virala inte 

hänger på en påkostad produktion, de menar att många virala kampanjer inte går att planera 

utan att “ [...] det bara händer” (Rudwall, 2013-04-23).  

 

I ovanstående analys går det att se att både det empiriska och teoretiska materialet 

framhåller ett behov av att ha en tydlig strategi för att lyckas med viral marknadsföring på 

sociala medier. Framgångsfrågan är starkt kopplad till att tima materialet rätt och att 

plantera materialet hos rätt människor för att skapa en ultimat spridning. Materialet ska 

sedan aktivera målgruppen och skapa en reaktion.  Det sker främst genom att utgå från 

kundens perspektiv och att genom materialet skapa ett känslomässigt band som engagerar.  

4.4 Varumärke 
Andersson poängterar att sociala medier betydligt har förenklat processen att bygga ett 

varumärke. Ålander framhåller samtidigt att dialogen med konsumenter på sociala medier 

är av mer varumärkesbyggande karaktär än direkt kopplad till försäljning. Han menar att 

det handlar om att varumärket syns i sammanhang och med människors som varumärket 

vill identifiera sig med. Kaputa (2012) förklarar vidare att det handlar om att humanisera 

varumärket, bygga en personlighet och skapa en känslomässig koppling mellan kund och 

varumärke. Rudwall fortsätter och menar att det genom viral marknadsföring går att tydligt 

positionera sig som exempelvis ett roligt eller snabbfotat företag. Han förtydligar och säger 

att förhoppningen om att känslan av det som marknadsförs kommer att projiceras på 

kunden själv bidrar till interaktion med varumärket. Blohm anser vidare att ett varumärke 

grundar sig i allmänhetens bekräftelser rörande det företaget förmedlar eller ej. Det som 

företaget önskar bygga måste, enligt Blohm, nå ut till kunder på ett sätt som gör att de 

reflekterar det företaget vill förmedla. Blohm framhäver att ett företag som själva anser sig 

vara en av de bästa i branschen inte alls väger lika tungt mot en kund som om en annan 

kund personligen förmedlat den åsikten via word-of-mouth. Kerpen (2011) diskuterar 

varumärkesambassadörer och förklarar vidare att ett antal entusiastiska fans kan spela en 
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viktig roll i ett företags varumärkesbyggande. Ytterligare framhåller Blohm att det viktiga 

ligger i att en annan kund konsumerat varumärket och förmedlar sin personliga åsikt. Det 

som Blohm anser är kontrollerbart är just aspekter som att företaget kan hålla det den lovar 

och att det möter kundens förväntningar.  Blohm konstaterar sedan att det i sin tur hjälper 

till att bygga ett starkare varumärke. Såväl Kerpen (2011) som Grönroos (2008) menar att 

det är felaktigt att tro att ett varumärke kan skapas av företaget för att sedan konsumeras av 

kunderna. Båda författarna framhåller likt Blohm att ett varumärke är något som skapas hos 

kunderna. Carlsson (2010) menar att företaget kan ha ambitioner och utveckla strategier 

men att makten för varumärket ligger hos kunden. Grönroos (2008) förklarar vidare att 

marknadsförarens uppgift är att skapa de förutsättningar som krävs för att den önskade 

varumärkesimagen ska utvecklas hos kunderna. Solomon och Askegaard (2010) lyfter fram 

att det viktiga här är att organisationer lär sig att dela ägarskapet av varumärket tillsammans 

med kunderna. Blohm förklarar att det är viktigt att vara kritisk mot sitt eget varumärke och 

inte anta att det anses vara så bra som företaget tror att det är. Det är, enligt Blohm, extra 

viktigt vid kampanjer där kunden själv får uttrycka vad varumärket innebär för honom eller 

henne.  Han fortsätter och förklarar att företag ofta vill bekräfta deras egen varumärkesbild 

vilket inte alltid speglas i den image som förmedlats till kunderna. Vidare understryker 

Blohm att det är kunden som i slutändan bestämmer vilket upplevt värde som finns hos 

varumärket. 

 

Ovan diskuteras varumärke kort i relation till sociala medier. Analysen har visat att det via 

sociala medier finns stor möjlighet till varumärkesbyggande och att kunden personligen 

laddar varumärken med egna värden. Det framkommer vidare att företag därför bör vara 

kritiska mot sitt eget varumärke och se det utifrån kundens perspektiv. 
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5. SLUTDISKUSSION 

I uppsatsens avslutande diskussion besvaras först våra tre delsyften, för att skapa en god grund 

som utgångspunkt för svaret på vår något bredare forskningsfråga. Det är även i detta kapitel 

som vi som författare gör vår egen röst hörd genom att reflektera och utifrån personliga tankar 

och åsikter föra en diskussion kring konsumenters vilja att dela med sig, word-of-mouth och 

viral marknadsföring. Avslutningsvis ämnar vi presentera förslag till vidare forskning inom 

ämnet. 

5.1 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfråga 

5.1.1 Delsyfte 1: Att klargöra kopplingen mellan word-of-mouth och viral 
marknadsföring. 
Vi kan i vårt empiriska och teoretiska material se att teknikens utveckling och framväxten 

av sociala medier har möjliggjort effektivare kommunikation. Analysen visar även att 

människors behov av att kommunicera med andra människor har ökat. Användargenererat 

innehåll har en central roll som begrepp då det idag är enklare än någonsin för konsumenter 

att producera och sprida vidare information. Vår analys lyfter tydligt fram kundens makt 

över såväl word-of-mouth som viral marknadsföring. Det innebär att det är kunden, som 

frivillig budskapsbärare, som avgör om ett material är tillräckligt intressant för att spridas 

vidare genom word-of-mouth eller viral marknadsföring. Därför kan vi se att företag skulle 

kunna främja denna typ av marknadsföring genom att skapa en djupare förståelse för 

kundens vilja att dela med sig. Vi har vidare skapat en förståelse för individualiteten hos 

kundens vilja att dela med sig och har även funnit att många människor anses drivas av 

identitetsskapande och bekräftelsebehov, ofta genom grupptillhörighet.  Det empiriska och 

teoretiska materialet visar att konsumenter tenderar att vara måna om sin image samt status 

och att de därför delar med sig av material som säger något om kunden som person. 

Analysen förtydligar att de bakomliggande orsakerna för konsumenters vilja att dela med 

sig ofta är egocentriska och triggas av strävan efter idealjaget. Det kan i den virala världen 

innebära att människor försöker förstärka sin image och få den att framstå bättre online än 

offline. I analysen diskuteras även ”conspicuous consumption” och vi menar att människor 

delar material för att visa status eller välstånd. Som ovan nämnt så kan även en strävan efter 

att tillhöra en grupp ha en inverkan på kunders vilja att dela med sig av information. Vi vill 
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poängtera att det även kan innebära att människor via sin spridning av information tar 

avstånd från vissa grupper som de inte vill identifieras med. 

 

Vår studie har även lyft fram trovärdigheten hos informationskällan. Vi kan urskilja en viss 

mättnad hos kunden när det kommer till traditionell reklam och att de i högre utsträckning 

tar till sig och litar på objektiviteten i information som delas vidare av betrodda källor, 

exempelvis familj och vänner. Vi kan därför framhålla att människor i lägre grad tenderar 

till att dela med sig av material med ett tydlig kommersiellt budskap. Den empiriska och 

teoretiska analysen tyder på att det handlar om att kunder är sparsamma med vad de delar 

med sig för att upprätthålla sin image och trovärdighet som informationskälla. Vidare vill 

vi lyfta fram betydelsen av opinionsledare. Analysen föreslår att organisationer har 

möjlighet att förstärka trovärdigheten i budskapet genom att plantera sitt budskap hos 

människor med stort förtroende inom målgruppen och makt att sprida budskapet vidare. 

Personens makt kan exempelvis bero på en statusposition eller en stor kunskap inom ett 

specifikt område.  

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att kopplingen mellan word-of-mouth och viral 

marknadsföring är kundens makt över materialet. Vi menar att det är kunden som har 

makten att besluta om materialet sprids vidare eller inte. Vi vill påpeka att organisationer 

har möjlighet att påverka den virala effekten. Detta genom att skapa en förståelse för de 

bakomliggande orsaker som bidrar till konsumenters vilja att dela med sig samt att, med 

hjälp av opinionsledare, stärka trovärdigheten hos materialet och där med öka spridningen. 

5.1.2 Delsyfte 2: Att identifiera egenskaper hos viral marknadsföring samt ett 
strategiskt tillvägagångssätt för viral marknadsföring. 
Genom vårt arbete har vi skapat oss en god förståelse för vad viral marknadsföring är och 

hur det fungerar. Först och främst kan vi genom vår empiriska och teoretiska analys urskilja 

mönster som visar på att det finns fyra positiva egenskaper, tre negativa egenskaper samt 

ytterligare tre faktorer som förändras beroende på vilken situation företaget och det virala 

materialet befinner sig i. 
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De positiva egenskaperna vi har sett mönster av i både empirin och teorin är 

kostnadseffektiviseringen, den höga trovärdigheten, den höga träffsäkerheten av 

målgruppen samt möjligheten till en interaktion mellan företag och kund.  Närmare är 

kostnadseffektiviseringen en av de mer konkreta styrkorna hos den virala 

marknadsföringen. Vi menar att det är kopplat till den stora möjligheten till spridning som 

finns i och med den arena som viral marknadsföring är verksam på. Kostnaden för den här 

typen av spridning är, på grund av arenans natur, väldigt låg på just sociala medier då 

geografiska gränser saknas. Vi kan därmed också urskilja vissa tendenser mot att kostnaden 

för spridning blir den samma oavsett hur många kunder företaget vill vända sig till. På 

grund av att det är just kunden som förmedlar informationen så kan vi se hur det 

tillkommer en trovärdighetsaspekt hos materialet som, i vår studie, visat sig vara svår att 

förfalska. Vi tolkar att den här typen av trovärdighet uppstår då många kunder väljer att 

rekommendera vissa produkter eller tjänster som de själva upplevt och att de därför kan 

bidra med ärliga åsikter rörande ämnet. Informationens förmedlingstyp bidrar också till en 

förhöjd träffsäkerhet då kunden delar materialet med någon som har liknande intressen. 

Analysen visar att det finns en högre effektivisering vid viral marknadsföring då kunden 

själv väljer att interagera med informationen. Empirin och teorin förklarar tillsammans att 

kunderna lättare hittar material som intresserar dem och att företag därför lättare kan nå rätt 

målgrupp. Sist kan vi urskilja goda möjligheter till interaktion som en fördel med viral 

marknadsföring. Det empiriska och teoretiska materialet har tillsammans visat att företag 

genom den här typen av marknadsföring kan nå kunden på ett personligare plan. Med det 

menar vi att materialet ger kunden möjligheten att interagera med företaget på ett mer 

känslomässigt och personligt sätt.  

 

Som negativa egenskaper har vi funnit transparensen gentemot kunden, strategins 

oförutsägbarhet gällande resultat samt okontrollerbarheten hos spridningsförmågan. Till att 

börja med så har vi sett mönster i analysen som visar på att företag, i och med den här 

typen av marknadsföring, blir mer transparenta och att en kund som delar information 

rörande en dålig upplevelse kan få en enorm spridningskraft. Vi kan urskilja att det här 

bidrar till att företag tvingas ta hand om sin image på internet på ett annat sätt än tidigare då 

oönskad information snabbt kan spridas till en stor mängd människor. I och med att 
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informationen flödar fritt så menar vi att det tyder på att det finns en osäkerhet i vad för typ 

av resultat som strategin kommer resultera i. Enligt vår tolkning beror det på 

slumpmässigheten som följer med den här typen av marknadsföring. Vidare så har 

maktskiftet, från företaget till kunden, visat sig i vår analys bidra till att företaget tvingas 

släppa kontrollen över sitt eget varumärke på ett sätt som kan bidra till ett visst 

orosmoment.  

 

Till sist har vi kunnat se mönster som tyder på att det finns tre egenskaper hos viral 

marknadsföring som visar sig vara antingen för- eller nackdelar, beroende på vilken 

situation som uppstått. Här syftar vi på informationens långa kvarlevnad, kraftfullheten i 

den virala spridningen samt mätningsmöjligheterna i samband med den här typen av 

marknadsföring. I analysen kan vi urskilja tendenser som pekar på att information som blir 

viral får en stor spridning och att det på sociala medier finns kvar under en längre tid. Vi 

menar att det innebär att ett positivt meddelande som stannar kvar under en längre tid 

gynnar företaget och fungerar som förstärkande marknadsföring medan information om en 

negativ upplevelse ofta kan vara svår för företaget att ändra eller ta bort. Vidare kan vi se 

att kraften bakom den virala spridningen kan resultera i en väldigt stor spridning och att det 

då, beroende på vad som spridits, påverkar företaget på olika sätt. Det empiriska och 

teoretiska materialet menar båda på att det finns två extremer med viral marknadsföring, då 

det antingen går exceptionellt bra eller riktigt dåligt. Till sist så har empirin och teorin 

också analyserat möjligheten att mäta resultatet av viral marknadsföring, som vi också 

beskriver som en situationsberoende egenskap. Vi har sett vissa samband som visar att det 

går att mäta resultaten men att det också kan vara svårt att göra det på ett rätt sätt. 

Visserligen har vi sett tendenser som påpekar att det kan vara lätt att mäta hård fakta, som 

exempelvis kommentarer eller klick, men svårare att mäta mjuka värden som 

relationsskapande eller varumärkesuppfattning. Enligt oss finns det alltså möjlighet i det 

här fallet att få fram exempelvis statistisk information men vi menar att det är svårare att 

mäta andra mjuka värden. 
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De egenskaper hos viral marknadsföring som analysen har visat oss har skiftat från både 

för- och nackdelar samt situationsberoende egenskaper. Vi har i tabellen nedan (se figur 1) 

sammanställt de egenskaper som vi har kunnat urskilja i och med det här arbetet. 

 

 

Figur 1: Tabell för egenskaper hos viral marknadsföring. Källa: Egen modell  
 

Genom att vi fått fram de mest framträdande egenskaperna i analysen har vi också kunnat 

redogöra för vilka tendenser som analysen visar rörande viral marknadsföring och 

strategiska tillvägagångssätt. Utifrån analysen har vi kunnat urskilja att det finns flera steg 

som bör fullföljas för att ta fram ett bra anpassat material som sedan ska publiceras och 

planteras hos rätt människor som sedan ska sprida budskapet vidare.  

 

Det empiriska och teoretiska materialet har visat oss att ett företag bör börja med att sätta 

upp mål för vad de vill att den virala kampanjen ska resultera i. För att sedan kunna skapa 

rätt material som ska nå maximal spridning och nå en positiv effekt så ska företaget 

identifiera sin målgrupp. I och med detta kommer företaget därmed förstå vad 

marknadsföringsmaterialet ska innehålla för att kunderna ska vilja identifiera sig med detta 

och, enligt vår analys, sprida det vidare. Vilket vi, i delsyfte ett, diskuterat i samband med 

identitetsskapande och grupptillhörighet. Efter identifikationen av vilket material som 

kommer att användas så kan företaget, med hjälp av föregående information, förstå vilken 

typ av opinionsledare som bäst kommer kunna implementera meddelandet hos kunderna. 

Opinionsledaren kommer i sin tur också avgöra om materialet får en kvantitativ, det vill 

säga till ett högt antal människor, eller kvalitativ spridning, till rätt människor. Vidare 

beskrev den teoretiska och empiriska analysen hur materialet bör väcka känslor för att 

Fördelar  Nackdelar Situationsberoende     
egenskaper 

v Kostnadseffektivisering 
v Hög trovärdighet 
v Hög träffsäkerhet hos 

målgrupp 
v Möjlighet till interaktion 

mellan företag och kund 

v Transparens gentemot 
kund 

v Strategins 
oförutsägbarhet 

v Spridningskraftens 
okontrollerbarhet 

v Informationens 
långvariga 
kvarlevnad 

v Kraftfullheten hos 
den virala 
spridningen 

v Mätnings-
möjligheterna 
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Fastställ	  	  
målsättning	  
	  

Identifiera	  
målgrupp	  

Ta	  fram	  	  
material	  

Publicera	  och	  
plantera	  

Mät	  	  
resultat	  

Opinionsledare
e	  

Identitetsskapande	  
faktorer	  

kunderna ska reagera och interagera med materialet. Känslorna ska dessutom identifieras i 

och med framtagning av materialet. Här tolkar vi också att det ska ske en avvägning, med 

hjälp av hur målgruppen ser ut, rörande hur överraskande och hur provocerande som 

materialet bör vara för att nå maximal spridning till rätt personer. Vi har i vår analys sett att 

det är viktigt att aktivera kunderna och samtidigt skapa en reaktion. När materialet sedan 

ska publiceras, därmed planteras hos opinionsledaren, som företaget identifierade tidigare, 

så måste hänsyn också tas till timing och i vilket sammanhang som materialet publiceras. 

När materialet sedan är publicerat har vår analys antytt att en mätning av framgång kan 

vara lämplig. Det kan göras genom att titta på exempelvis antal kommentarer eller klick hos 

materialet. Det kan sedan jämföras med målen som sattes upp i början för att förstå vad 

som hänt under processens gång. 

 

Vi har i nedanstående modell (se figur 2), och förklaring, identifierat vilka tendenser den 

empiriska och teoretiska analysen visat rörande hur ett företag strategiskt kan gå tillväga för 

att marknadsföra sig viralt. Vi har valt att sammanställa våra tolkningar i en modell för att 

enkelt förmedla de tendenser som vi kan urskilja i vår analys.  

 
 

 
 
 
 
 
Figur 2: Modell över strategiskt tillvägagångssätt för viral marknadsföring. Källa: Egen modell 
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5.1.3 Delsyfte 3: Att utreda hur ett företag kan influera kundens varumärkesimage 
genom att kontrollera sin varumärkesidentitet via sociala medier. 
Vår analys visar att företag har möjlighet att påverka informationen som sprids på den 

virala arenan men att företaget inte kan kontrollera hur konsumenter tar emot, reagerar på 

och konsumerar materialet. Det empiriska och teoretiska materialet menar att det innebär 

att den virala spridningen kan ses som något icke styrbart där företaget tar en mer passiv 

roll som observatörer eller övervakare. Det framgår även i analysen att företag måste lära 

sig att dela ägarskapet av varumärket tillsammans med kunderna. Vi har i vår studie skapat 

en förståelse för att företag måste våga släppa varumärket fritt för att kunna nyttja den kraft 

som finns bakom konsumenternas makt. Vidare menar vi att företag bör ha förståelse för 

och respektera den här makten och att det är viktigt att de vågar chansa för att vinna. Vi 

anser också att det är av stor vikt att företag har en förståelse för hur kraften ska hanteras. 

Analysen framhåller att det är organisationens uppgift att skapa de förutsättningar som 

krävs för att den önskade varumärkesimagen ska utvecklas hos kunderna. Förutsättningarna 

kan, enligt vår analys, bestå av att företaget utformar ett material som de tycker speglar 

varumärket på rätt sätt samt att det gör det ur kundens synvinkel. Vår empiri och teori visar 

att det finns vissa tendenser som tyder på att företag ibland kan se sitt eget varumärke på ett 

sätt medan uppfattningen hos kunden är en helt annan. Det gör det ännu viktigare att skapa 

något som kunden vill identifiera sig med. Vidare är det sedan upp till kunderna att bekräfta 

vad varumärket är då värdet som uppstår är ytterst personligt och varierar från konsument 

till konsument.  

 

Vidare menar vi att organisationer kan arbeta med att skapa en koppling mellan 

varumärkets identitet och konsumenternas identitet.  Vi menar att det dels handlar om en 

igenkänningsfaktor men även om att skapa en vilja eller önskan hos konsumenter att 

interagera med varumärket. Den empiriska och teoretiska analysen visar att en närhet 

mellan ett varumärkes identitet och konsumenternas identitet ökar möjligheten till att skapa 

en känslomässig och personlig relation mellan kund och varumärke. 
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Vi drar här slutsatsen att en organisation bör förstå att de inte kan kontrollera hur 

varumärket konsumeras men att de har möjlighet att påverka i viss utsträckning. Vidare 

anser vi att det finns stor potential för framgångsrikt varumärkesbyggande om företag vågar 

ge konsumenterna makten och har kunskapen att hantera situationen på bästa sätt. Vi vill 

påpeka att det är av vikt att företag kan kontrollera varumärket till en viss punkt men att de 

sedan måste släppa det och låta konsumenterna skapa innebörden hos varumärket. Det 

innebär således att företag genom att arbeta med sin varumärkesidentitet i viss mån kan 

påverka kundernas image, men att det sedan är upp till konsumenterna att forma 

varumärkets innebörd. 

5.1.4 Besvarande av forskningsfråga: Hur kan ett företag medvetet skapa viral 
marknadsföring? 
Till att börja med vill vi understryka slumpmässigheten och osäkerheten som kantar viral 

marknadsföring. Med det här menar vi att denna typ av marknadsföring kan vara svår för 

företag att medvetet producera. Det är också viktigt att företagen räknar med att 

kraftfullheten som finns hos den virala marknadsföringen kan få väldiga konsekvenser. För 

att hantera svårigheterna med viral marknadsföring så måste företagen förstå, respektera 

och utnyttja kundens makt. Företag måste inse att de inte kan kontrollera materialet eller 

spridningen men att de fortfarande har förmågan att påverka utfallet. Med hjälp av studiens 

delsyften har vi kommit fram till att det är kunderna som frivilliga budskapsbärare som 

väljer att föra marknadsföringen vidare. Kunderna har, efter en viss punkt i 

marknadsföringsprocessen, hela makten och företag måste därför arbeta utifrån de 

förutsättningar som finns. Därför måste marknadsföringen utgå från målgruppen, det vill 

säga kunden, och ta hänsyn till vilka intressen som triggar dem att dela budskapet vidare.  

 

Närmare har vi i vår studie kommit fram till att material som hjälper kunder att förmedla 

sitt ideala jag till omgivningen och som samtidigt triggar känslor har störst potential att 

spridas vidare. Vidare måste företaget förstå på vilket sätt och i hur stor utsträckning de kan 

påverka sin varumärkesimage på marknaden genom viral marknadsföring. Det innebär att 

företag har makten att påverka vad kunden sprider genom att skapa en känslomässig 

koppling mellan varumärkets identitet och konsumenternas identitet. Företagen kan alltså 

implementera en viss identitet i det material som kunden delar, dock kommer varumärket 
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till en punkt där materialet måste lämnas över till kunden för att ett värde ska skapas och 

viral spridning ska utbryta. Företaget bör då ta ett steg tillbaka och inta rollen som passiv 

observatör då de måste respektera kundens egen hantering av materialet. Vi har även funnit 

att företag med hjälp av opinionsledare har möjlighet att öka trovärdigheten till källan och 

spridningseffekten. Det här på grund av att opinionsledarna har möjligheten att starta 

spridningen av materialet genom att influera andra personers åsikter och beteenden. 

 

Analysen påvisar att företag medvetet kan skapa viral marknadsföring genom att skapa 

material som tilltalar och triggar kunden att dela vidare budskapet samt att sedan respektera 

kundens makt över materialet och våga lämna över kontrollen. 

5.2 Avslutande tankar och reflektioner 
I vårt avslutande kapitel har vi presenterat de delar av analysen som vi anser väl besvarar 

vår forskningsfråga samt uppsatsens tre delsyften. Vi har behandlat viral marknadsföring 

och huruvida det går att medvetet skapa det hos företag. Vidare har vi diskuterat vilket typ 

av material som är lämpligt för spridning, kundens makt samt överlämnandet av kontroll 

från företaget till kunden. Det går också att utläsa mer specifikt hur ett företag strategiskt 

bör gå tillväga samt vilka egenskaper vi identifierat i samband med viral marknadsföring.  

 

Vi anser att vårt arbete formats väl av det empiriska materialet och att det är uppsatsens 

främsta styrka samt att det är där som de klaraste tendenserna framträtt. Vi är överraskade 

att svaret på vår forskningsfråga bestod så pass mycket av kundens makt över 

marknadsföringen som den faktiskt gjorde. Kanske än mer överraskade är vi över att ha fått 

bilden av att företag faktiskt inte arbetar efter det då de vill skapa framgångsrik 

marknadsföring med stor spridningsförmåga.  Avslutningsvis vill vi påpeka att vårt resultat 

inte kan anses vara statistiskt representativt att generalisera. Vi vill ändå framhålla att det 

unika mönster och tendenser som i vår studie framkommit lyfter fram aspekter som med 

försiktighet även kan komma att används som inspiration i andra situationer.  

5.3 Förslag till vidare forskning 
I och med insamlingen av vårt empiriska material så svarade två respondenter, Petter 

Rudwall samt Anders Blomster, väldigt tydligt när vi ställde följande fråga: “Hur tror du att 
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företag på bästa sätt kan utnyttja viljan hos kunden att frivilligt dela med sig?”. Rudwall 

svarade: ”Den som kommer komma på svaret på den frågan tror jag kommer bli jävligt rik 

för det är det alla sitter och funderar på” (Rudwall, 2013-04-23). Blomster meddelade att 

om han skulle komma på det, skulle han åka Sverige runt och föreläsa. Det var alltså, för 

dessa två respondenter något väldigt viktigt men samtidigt en svår fråga att besvara.  Under 

uppsatsens gång så har vi upptäckt flera intressanta aspekter som skulle kunna undersökas. 

Några av de punkter som vi presenterat skulle kunna fördjupas ytterligare. Vi anser därför 

att ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att ta reda på mer om den psykologiska 

delen bakom vad som händer på sociala medier och mer specifikt varför det händer. Den 

informationen skulle senare kunna användas till att ta reda på hur företag kan nå sina 

kunder genom sociala medier och aktivera dem på rätt sätt.  

 

Vårt arbete har inte tagit hänsyn till någon specifik bransch. Vidare menar vi att det skulle 

vara intressant att undersöka då flera av våra respondenter nämnde att det finns vissa 

branscher där viral marknadsföring lämpar sig medan andra kanske inte lämpar sig alls. 

Från vår sida finns det även ett intresse för att veta mer om hur företagets storlek påverkar 

lämpligheten för det virala marknadsföringssättet. Det här mycket på grund av att vi sett i 

vår analys att den virala marknadsföringen först var något som anammades hos mindre 

företag, på grund av dess många fördelar utöver den höga kostnadseffektiviseringen, men 

som under senare tid också används av större företag.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

I den här intervjun vill vi att du (intervjupersonen) fokuserar på att utgå ifrån dina egna 
erfarenheter, delar egna exempel/konkreta svar, vi vill också att diskussionen/svaren utgår 
ifrån internet och främst sociala medier som informationsdistributionsplattform.   
 
Berätta lite om dig själv. 
 
C2C på nätet 
 
Vad är de främsta skillnaderna mellan C2C marknadsföring och traditionell 
massmarknadsföring? 
 
Vilken betydelse har C2C marknadsföring för ett företag? Hur har det utvecklats? 
 
Sociala medier 
Hur har sociala medier påverkat utvecklingen av C2C marknadsföring? 
 
Kan ett företag påverka kommunikationen som sker mellan kunder på sociala medier? Hur 
då? 
 
Kunden 
Hur kan ett företag utnyttja viljan att dela med sig? Varför delar folk med sig?  
 
Viral marknadsföring 
Vad är viral marknadsföring för dig? 
Fördelar? Varför? 
- Branscher 
- Målgrupp 
 
Nackdelar? Varför inte? 
 
Vilka aspekter är centrala för framgångsrik viral marknadsföring?  
 
Varumärke 
Hur kan viral marknadsföring påverka varumärkesbyggande? 
 
Hur kan ett företag utnyttja C2C för att förmedla sin varumärkesidentitet?  
 
Word-of-mouth  
Vad är Word-of-mouth för dig? 
 
Hur skapas bra word-of-mouth? 
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