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1. Inledning

I detta inledande kapitel redovisas  en kort bakgrund till arbetet och
uppsatsämnet. Därefter följer en problemdiskussion och ett klargörande av

syftet med uppsatsen.

1.1 Bakgrund

Med den nya ekonomin menas den ekonomi som blir konsekvensen av
Internets lavinartade utveckling. Den nya ekonomin är svår att definiera
men den består av en uppsättning nya aspekter och spelregler. Allt är nytt
och händer just nu runtomkring oss. Den nya ekonomin innebär nya
möjligheter att göra affärer. Många menar dock att det som händer just nu
snarare är en kontinuerlig förändring och inte något nytt och
revolutionerande1.

Många företag har börjat strukturera om i sina organisationer och sätt att
arbeta. Många av dessa förändringar beror på Internets stora framväxt
under senare år. Internet har funnits i över 30 år men det var först med den
mer lättillgängliga delen av Internet, world wide web (www), som det fick
riktigt stort genomslag. Internet blev mer lättillgängligt tack vare
möjligheten att titta på grafiska bilder online, vilket möjliggjordes av
programmeringsspråket Hypertext och programvaran Mosaic.

I den tidiga internetutvecklingen talades det mest om den snabba
mjukvaruutvecklingen av Internetföretag som Netscape. Idag har denna
situation ändrats från fokus på mjukvara till ett mer serviceorienterat fokus.
Internetföretagens framgångar mäts idag ofta med hur många registrerade
användare de har.2

I mars 1999 hade 159 miljoner människor i mer än 240 länder tillgång till
www och i dag drivs cirka 85 procent av alla webbsidor av kommersiella
företag3. Detta har öppnat helt nya möjligheter för handel och
marknadsföring. Svenska företag har nu på allvar börjat använda Internet
som marknadsföringskanal. Ett tecken på detta är att under första halvåret

                                          
1 Thorén, (2000-02-21)
2 Zien, www.internet.about.com
3 Zimmerman, (2000)
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av 1999 stagnerade den svenska reklammarknaden trots stark konjunktur.
Det berodde bland annat på att annonsörerna omprioriterade sina
investeringar till mer relationsskapande marknadskommunikation. Den
snabbaste tillväxten visade marknadskommunikation över Internet. Under
år 2000 beräknas annonsering på Internet få en tillväxt på drygt 80 procent.
Det betyder att annonseringsmarknaden på Internet kan omsätta mer än 850
miljoner kronor, vilket är mer än vad radio, utomhusreklam, populär-
respektive kvällspress spås omsätta4.

Marknadsföring på Internet kan bedrivas i olika former. Några exempel är
att via ”online mailing lists”, ”news groups”, online-tjänster eller
direktmarknadsföring via email, nå ut till de potentiella kunderna. Den
mest kända typen av marknadsföring på Internet är annonsering med så
kallade banners. Det största problemet för företag är ofta att få
internetanvändarna att hitta och besöka deras webbsajt. Webbsajten är
företagens fasad mot internetanvändarna och besökarnas intryck av ett
företags webbsajt kan påverka deras attityd till företaget. Att placera länkar
på andra webbsidor och portaler är ofta ett bra sätt att få folk att hitta till en
viss sajt.

Det finns ett flertal sökmotorer som kan användas för att söka efter något
speciellt men de ger ofta väldigt många träffar om sökmotorn letar efter ett
relativt vanligt sökord. Hur de olika webbsidorna rankas inom varje
sökning beror på vilken sökmotor som används eftersom de använder olika
sökalgoritmer och sorteringstekniker. Vissa sökmotorer tar även betalt för
att ranka ett företags webbsida högt vid sökningar som ger många träffar.5

Figur 1.1 visar att det ofta är rykten och tips (word of mouth) som lockar
besökare till en ny webbsajt. Tack vare att Internet är ett mycket snabbt
medium sprider sig rykten med väldig fart och över stora geografiska
avstånd. Personliga tips och åsikter som förmedlas mellan personer som har
någon form av relation till varandra tas ofta på stort allvar. Rykten  sprider
sig likt virus som invaderar internetanvändarna. Under senare år har detta
fenomen börjat uppmärksammas i en mängd nyhetsartiklar under den
engelska benämningen ”viral marketing”.6 I svenska artiklar har det i några

                                          
4 Reklam- och medieprognos 2000
5 Zimmerman, (2000)
6 McCroy & Judge, (1999-07-26)
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fall kallats för virusmarknadsföring7 men i fortsättningen av denna uppsats
kommer fenomenet att benämnas med viral marknadsföring.

Figur 1.1. Vad driver trafik till nya webbsidor. Källa: www.iconocast.com
(2000)

Viral marknadsföring beskrivs ofta som ett nytt hjälpmedel för att locka
potentiella kunder till att besöka ett företags webbsajt och för att få
användarna att sprida rykten om företag. Produkter som Hotmail och ICQ
anses ha nått stora framgångar tack vare viral marknadsföring. Hotmail
hade till exempel 1.5 år efter uppstarten 12 miljoner användare. Deras
totala marknadsföringsbudget uppgick till $50.000 och detta får ses som en
liten summa i förhållande till framgången. Under 1998 registrerade hotmail
150.000 nya användare varje dag.8

Begreppet viral marknadsföring går inte att slå upp i något lexikon och
hittills har det gjorts få försök att närmare fastställa vad begreppet
verkligen betyder och vad som krävs av ett företag, dess produkter och dess
marknad för att kunna utnyttja och lyckas med viral marknadsföring.

Denna studie har bedrivits i form av en fallstudie och när vi kom i kontakt
fallföretaget strax före årsskiftet, hade de inte lanserat någon produkt eller
tjänst på marknaden. De gick då under ett hemligt arbetsnamn och var noga

                                          
7 Wisten, (1999-10-12)
8 Sansoni, www.forbes.com
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med att inga uppgifter fick komma ut om den produkt de höll på att
utveckla. Det var detta företag som introducerade begreppet viral
marknadsföring för oss. I dag heter företaget Incirco och har cirka tjugo
anställda. Incirco har för avsikt att sprida sina tjänster, som handlar om
mobil grupptelefoni, genom viral marknadsföring.

1.2. Problemdiskussion

Philip Kotler beskriver fyra verktyg för marknadskommunikation,
annonsering, försäljningskampanjer, public relations och personlig
försäljning9. Kotler säger också att försäljarnas kläder, produktens
förpackning och så vidare, kommunicerar ett budskap till kunderna. Viral
marknadsföring beskrivs ofta som ett nytt verktyg för marknads-
kommunikation som uppkommit tack vare den snabba utvecklingen av
Internet. Oss veterligen har det inte gjorts några försök att fastställa vad
begreppet verkligen betyder. Går det att tydliggöra vad viral marknads-
föring egentligen innebär och vad som skiljer det från andra mer
traditionella former av marknadsföring? För att göra detta vill vi bland
annat utreda hur Internet fungerar som medium för marknads-
kommunikation, det vill säga vad som skiljer Internet från andra medier.

I de kända exempel på viral marknadsföring som det ofta refereras till i
nyhetsartiklar som behandlar fenomenet, talas det ofta om likheten med
word of mouth. Word of mouth är information om produkter, tjänster,
händelser eller företag, som kommuniceras av en individ till en annan10. Är
viral marknadsföring helt enkelt inget annat än word of mouth med Internet
som kommunikationskanal? Det är en frågeställning som vi vill utreda.

När det refereras till viral marknadsföring så handlar det ofta om väldigt
speciella produkter och tjänster. Ett exempel är ICQ som är en gratis
produkt och tjänst som kan användas för att kommunicera direkt över
Internet via tangentbordet. För vilka typer av produkter och tjänster kan
viral marknadsföring fungera?

Utvecklingen av internetbaserad marknadsföring går mycket snabbt.
Internetanvändarna blir utsatta för olika typer av marknadsföring nästan
oavsett vad de använder Internet till. Hur ställer sig internetanvändare till

                                          
9 Kotler, (1997)
10 Harris, (2000)
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marknadskommunikation via Internet? Går det att förutspå hur väl viral
marknadsföring kommer att fungera i framtiden? Vad är det som är
avgörande för om viral marknadsföring kommer att överleva som
marknadsföringshjälpmedel?

1.3. Syfte

Att ge en innebörd åt begreppet viral marknadsföring och att undersöka de
faktorer som kan påverka möjligheten att kunna utnyttja viral
marknadsföring.

1.4. Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa oss genom att säga att viral marknadsföring endast
går att applicera på Internet. Vi befinner oss i en period med snabb
utveckling av nya medier och vi anser oss inte ha möjlighet att dra några
slutsatser om dessa. Nya teknikologier som SMS och WAP erbjuder
möjligheter för informationsspridning men eftersom uttrycket viral
marknadsföring myntades för att gälla Internet gör vi det även i denna
uppsats.

Vi gör också den avgränsningen att viral marknadsföring endast gäller
konsumentrelaterade produkter.

1.5. Uppsatsens upplägg

Vi vill avsluta detta inledande kapitel med att kort gå igenom innehållet i
de följande kapitlen. Efter vårt inledande kapitel som fört läsaren från den
nya ekonomin till marknadsföring på Internet till att avslutningsvis beröra
viral marknadsföring, kommer vi i kapitel två att beskriva vårt vetens-
kapliga synsätt och ge en övergripande beskrivning av vår vetenskapliga
ansats. I det tredje kapitlet beskriver vi vårt fallföretag Incirco.

Kapitel fyra har för avsikt att skapa en förståelse för viral marknadsföring
och de ämnesområden som detta fenomen kan relateras till. Kapitlet inleds
med en beskrivning av marknadsföring på Internet därefter kommer vi in
på viral marknadsföring för att sedan beskriva vad word of mouth innebär.
Sedan kommer vi in på betydelsen av nätverk och kommunikations-
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processen för spridningen av information om produkter och tjänster.
Därefter går vi över till att beskriva vanliga beteenden hos konsumenter i
form av köparbeteende och adoptionsprocessen. I den efterföljande delen
av referensramen är fokus mer på företaget i form av first mover advantage
och varumärken. Vi har valt att avsluta referensramen med en kort
sammanfattning där vi tar upp några av de frågor som vi valt att försöka
utreda vidare.

Nästa del i uppsatsen är kapitel fem där vi presenterar den empiri vi erhållit
genom en enkätundersökning och intervjuer. Kapitlet avslutas med
uppgifter vi erhållit från fallföretaget Incirco.

Sedan i kapitel sex gör vi en analys av empirins tre delar. I kapitel sju
presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till genom våra studier och
i kapitel åtta ger vi några avslutande reflektioner.
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2. Vetenskapligt förhållningssätt och Metod

Vetenskapsbegreppet är komplext och har olika innebörd för olika
personer och i olika sammanhang. I detta kapitel kommer vi att klargöra
och diskutera vad vi menar med vetenskap och vetenskaplighet samt vilken
forskningsmetod vi valt. Detta kapitel är nödvändigt för att förstå och ta
ställning till de slutsatser som dras i uppsatsen. Undersökningens praktiska
tillvägagångssätt kommer även att beskrivas.

2.1. Vetenskaplig ansats

Enligt Arbnor och Bjerke11 finns det tre kriterier som karakteriserar
vetenskapande. Det första är att varje ansträngning som hävdar
vetenskaplighet ska bygga på en explicit relation mellan idéer och
empiriska observationer och att ansträngningen ska ha relevans i relation
till omgivningen. Det andra kriteriet är att det vetenskapliga angreppssättet
är en medveten tillämpning av någorlunda klart formulerade regler. Det
tredje och sista kriteriet innebär att man som vetenskapare respekterar att
varje samhällsmedborgare har en legitim rätt till skydd mot insyn i sitt
privatliv. Syftet med vetenskapen är att förklara, förutsäga, styra, beskriva
eller förändra en företeelse12.

Vi har för avsikt att i denna uppsats ansluta oss till de tre kriterier som
karakteriserar vetenskapande enligt Arbnor och Bjerke. Vi ansluter oss till
det första kriteriet genom att vi har för avsikt att bygga en  relation mellan
de idéer vi har om viral marknadsföring och sätta dessa mot de empiriska
observationer vi gör i form av intervju, enkätundersökning samt genom
observationer av vårt fallföretag. Samtidigt tror vi att våra observationer
och ansträngningar har relevans i omgivningen eftersom viral marknads-
föring är ett begrepp som förekommer allt oftare, dock utan att ha blivit
ordentligt utrett. När det gäller det andra kriteriet ansluter vi oss genom att
vi följer den metod som vi medvetet har valt. Genom att vi följer denna
metod kan vi komma fram till vetenskapligt riktiga slutsatser. Det sista
kriteriet ansluter vi oss till genom att alla som deltagit i enkäten är
anonyma samt genom att vi fått de intervjuades klartecken om att använda

                                          
11 Arbnor & Bjerke, (1994)
12 Molander, (1993)
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oss av resultatet från intervjuerna. Vi respekterar även Incirco som företag
och publicerar inget som skulle kunna skada företaget.

Vi ställer oss bakom Karl Poppers filosofi att insikt och kunskap ska växa
fram ur friheten. Till vetenskapens grunder hör det fria och kritiska
tänkandet. Alla åsikter och teorier kan och bör ifrågasättas. Vetenskapliga
resultat skall alltid vara öppna för kritisk granskning och förkastas då de
inte håller måttet.13

Vetenskapsidealet utgörs av de normer och föreställningar om vad som
krävs för att något ska kallas för god vetenskap14. Två kända skolbildningar
inom vetenskapssamhället är positivismen och hermeneutiken. Vår studie
har bedrivits med huvudsakligen ett hermeneutiskt synsätt eftersom vi har
för avsikt att skapa förståelse kring begreppet viral marknadsföring men
inte komma fram till någon absolut sanning. Begreppet viral marknads-
föring är relativ nytt och därför anser vi det mer realistiskt att försöka skapa
förståelse om begreppet istället för att försöka komma fram till någon
absolut sanning. Dessutom tror vi att det är svårt att komma fram till en
absolut sanning inom vårt forskningsområde eftersom Internet är så pass
föränderligt. Dock är både hermeneutik och positivism ytterligheter, därför
är det svårt att endast säga att man är en hermeneutiker eller positivist.

Positivismen utvecklades av Comte vars vetenskapsideal överför
naturvetenskapligt tänkande på samhällsvetenskapliga sammanhang. Enligt
positivistisk uppfattning kan man genom att systematiskt sammanställa sina
iakttagelser komma underfund med de orsak-verkan-samband som
existerar. Enligt klassisk positivism är den enda vetenskapliga metoden det
kontrollerade experimentet. Alla påverkande variabler hålls då konstanta
samtidigt som endast en variabel manipuleras varje gång. Positivismen
förordar matematiska och statistiska beskrivningar framför verbala.15 En
del av vår studie bestod av en enkätundersökning. Med enkätunder-
sökningen hade vi inte för avsikt att förkasta någon hypotes enligt ett
positivistiskt synsätt. Målet med enkätundersökningen var endast att skapa
en förståelse om hur respondenterna resonerar vad det gäller användandet
av Internet. Genom att göra en statistisk sammanställning av resultaten
finns här dock drag av positivism. Dock har vi inte för avsikt att genom
enkätundersökningen göra några generaliseringar.

                                          
13 Popper, (1972)
14 Molander, (1988)
15 Wigblad, (1997)
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Hermeneutiken är en reaktion mot positivismens sätt att hantera problem. I
motsats till matematiska och statistiska beskrivningar, använder
hermeneutikerna en mer personlig tolkningsprocess för att beskriva
verkligheten. De gör en distinktion mellan metoder i klassisk natur-
vetenskap och samhällsvetenskap. Hermeneutiker menar att det är en
avgörande skillnad mellan att förklara naturen och att förstå naturen. I
hermeneutisk forskning är det viktigt att se helheten. De enskilda delarna
har inget värde om de inte kan sättas in i ett sammanhang.16 När det gäller
den totala helheten av den här uppsatsen tänker vi enligt hermeneutiken
eftersom vi tror att delarna i uppsatsen tillsammans skapar en förståelse om
viral marknadsföring.

Enligt Nils Brunsson kan företagsekonomin ses som språkbildning. Med
det menar han att den verkar genom att skapa ”språk” för att beskriva och
förstå olika sociala situationer och genom att förmedla dessa språk till
systemens aktörer. Därigenom påverkas aktörernas förmåga att beskriva,
förstå och artikulera sin egen och andras situation och handlande. Det
skapas också nya förutsättningar för handlandet. Forskarna tillhandahåller
uppsättningar av begrepp med tillhörande indikationer på hur de kan
användas och på hur de hänger ihop.17 Vi har för avsikt genom vår
undersökning påverka språkbildningen genom att klargöra vad begreppet
viral marknadsföring innebär. Vi hoppas även att vi kan bidra till nya
synsätt på hur marknadsföring på Internet kan bedrivas.

Brunsson menar också att socialvetenskapens uppgift är att avbilda sociala
system och denna uppgift ger upphov till en rad svårlösta eller olösliga
problem. Ett sätt att få problemen att framstå som mindre besvärliga är att
hävda att forskningen som en sanningssökande aktivitet har ett värde i sig,
oavsett de effekter den har på samhället. Forskarna kan alltså syssla med
produktion av kunskaper om till exempel hur studenter beter sig i
experimentsituationer utan att känna något tryck att hävda att dessa resultat
skulle gälla även i andra och naturliga sociala situationer.18 Vi delar
Brunssons värderingar när det gäller genomförandet av vår enkätunder-
sökning, där vi inte har för avsikt att statistiskt kartlägga hur vana
internetanvändare beter sig i olika situationer utan vi ville endast skapa en
förståelse om hur den undersökta gruppen tänker när det gäller

                                          
16 Arbnor & Bjerke, (1994)
17 Brunsson, (1982)
18 Brunsson, (1982)
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användandet av Internet och hur de ställer sig till internetbaserad
marknadsföring.

Arbetet med denna uppsats kan beskrivas med hjälp av den hermeneutiska
spiralen (figur 2.1.). Den grundar sig på att det finns en viss förförståelse
inom det område som ska undersökas. Vi började vårt uppsatsskrivande
med att genom olika kanaler, söka efter allt som var skrivet om viral
marknadsföring. Utifrån det funna materialet skapade vi oss en förståelse
om vad viral marknadsföring innebär. Efter att vi sedan samlat in mer
material om olika företags virala marknadsföring skapade vi oss en ny
förståelse. I ett senare skede, efter att ha samlat in empirin, skapade vi oss
ytterligare ny förståelse. Rörelsen mot att hela tiden försöka skapa sig en ny
förståelse genom olika typer av dialog kan ses som den hermeneutiska
spiralen.19

Figur 2.1. Den hermeneutiska spiralen. Källa: Eriksson & Wiedersheim-
Paul, 1997.

                                          
19 Eriksson & Weidersheim-Paul, (1997)
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2.2. Arbetsparadigm

Ett arbetsparadigm beskriver relationen mellan metodsynsättet och det
konkreta undersökningsområdet20. Samhälleliga värderingar och uppfatt-
ningar gör att vi ser världen ur ett visst perspektiv. Detta är vi som forskare
medvetna om och vi ska därför beskriva verkligheten som vi uppfattar den.

Denna uppsats behandlar ett område som är under mycket snabb
utveckling. Gamla sanningar ställs på kant och nya modeller kan bli
omoderna redan efter några månader. Vi har därför försökt att vara öppna
inför alla informationskällor. Det tar normalt relativt lång tid innan det
publiceras information av akademisk karaktär som beskriver nya fenomen.
Därför har vi valt att inte förkasta någon information som är relevant för
vårt undersökningsområde. Detta har krävt att vi i så hög grad som möjligt
förhållit oss på ett trovärdigt sätt till det material vi har kommit i kontakt
med som behandlar viral marknadsföring. Ett trovärdigt förhållandesätt till
materialet innebär att till exempel vara mycket försiktig med att använda
subjektiv information som bland annat kan inhämtas från nyhetsgrupper.

Vi är medvetna om att våra tolkningar av verkligheten samt våra slutsatser
baseras på vår egen förförståelse som enligt den hermeneutiska spiralen
förändrats under arbetets gång. För att öka generaliserbarheten och
trovärdigheten har vi tydligt angett vilket material som är referat och vad
som är våra egna synpunkter och kommentarer. För oss innebär
generaliserbarhet att vi vill kunna förmedla vår kunskap till de företag och
individer som är intresserade av viral marknadsföring samt att våra
slutsatser skall kunna appliceras på flera olika företag. Trots att
fallföretaget har högt förtroende för oss och låtit oss ta del av uppgifter i ett
känsligt tidigt skede, tror vi att vår angelägenhet om att kartlägga vårt
ämnesområde gör att fallföretaget inte kan påverka vårt ställningstagande.
Därför hoppas vi kunna uppnå största möjliga saklighet.

Diskussionen ovan framhåller vårt medvetna arbetsparadigm. Törnebohm
menar dock att det kan finnas en omedveten dimension av paradigmet som
forskaren själv inte har möjlighet att uttrycka i ord21. Det kan alltså finnas
för oss omedveten förförståelse som påverkat arbetet i endera riktning.

                                          
20 Arbnor & Bjerke, (1994)
21 Törnebohm, (1986)
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2.3. Undersökningsansats

När valet av kunskapsansats har gjorts kan forskaren utföra sin
undersökning utifrån två olika angreppssätt – det deduktiva eller det
induktiva. Det deduktiva angreppssättet innebär att forma hypoteser utifrån
en teori. Resultatet kommer man sedan fram till genom logisk slutledning.
Induktion å andra sidan, innebär att utifrån skilda fenomen i verkligheten
skapa mer generella teorier och modeller. Deduktion är ofta ett mer
objektivt angreppsätt än induktion som kräver mer subjektiva
bedömningar.22

Figur 2.2. Induktiv eller deduktiv ansats. Källa: Eriksson T.L. &
Wiedersheim-Paul, F, 1997

I denna undersökning har vi inte valt en av de två metoderna deduktion
eller induktion. Vi tror istället att vi gör en rörelse mellan de olika
metoderna. Vi har dels observerat och försökt tolka verkligheten genom
empirin, detta kan liknas vid induktion. Samtidigt har vi tagit del av
klassiska teorier och dessa har delvis hjälpt oss att formulera våra problem,
det här angreppssättet liknas vid deduktion. Empirin har vi kombinerat och
satt i relation till traditionella och beprövade teorier inom sådana
ämnesområden som vi anser går att relatera till viral marknadsföring även
det här är en form av deduktion.

                                          
22 Eriksson & Weidersheim-Paul (1997)
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Vår studie är av fallstudieliknande karaktär där vi vill fånga de komplexa
problem som vid uppsatsens start rådde kring begreppet viral marknads-
föring. Fallstudier lämpar sig väl då målet är att få en detaljerad uppfattning
om processer av olika slag och där det på förhand inte alltid går att veta vad
som är viktigt att undersöka eller vad som är oviktigt23. Enligt Eriksson och
Wiedersheim-Paul används ofta fallstudier i fyra sammanhang24:

• för att illustrera med en förtydligande funktion,
• som hjälpmedel för att bygga hypoteser,
• som metod vid förändringsarbete och
• som hjälpmedel för att skapa en ny teori.

Vi har använt fallstudien som metod och ansats för att främst illustrera och
förtydliga vad begreppet viral marknadsföring innebär. Vi har även genom
kontakten med Incirco haft dem som ett fallföretag för att illustrera hur den
virala spridningseffekten kan utvecklas. I korta drag använder vi fallstudien
som ett hjälpmedel för att utveckla begreppet viral marknadsföring. Ett
annat exempel på hur vi använder oss av fallstudien är genom att studera
artiklar som beskriver tidigare fall av viral marknadsföring. Dessa studier
har hjälpt oss att skapa den teori som presenteras i kapitel 7. En fördel med
att arbeta med en fallstudie var att undersökningsfrågorna kunde utvecklas
under arbetets gång. Enligt teorin om den hermeneutiska spiralen
utvecklades vår förförståelse under arbetets gång och gjorde det möjligt att
ställa mer precisa undersökningsfrågor.

Vi föreslogs först uppsatsämnet av en av grundarna, Niclas Ekdahl, till det
blivande fallföretaget som vi lyckats komma i kontakt med. Efter samråd
med handledare på Linköpings universitet kom vi fram till att Incirco var
ett bra val av fallföretag för att undersöka viral marknadsföring.
Uppsatsarbetet påbörjades med att försöka klarlägga vad utredningen
egentligen skulle handla om.

Diskussioner med anställda på fallföretaget och artiklar som vi fann i olika
databaser ökade vår kunskap om vad viral marknadsföring är för något och
hur vi skulle gå vidare med undersökningen, detta arbete utgör en stor del
av det totala arbetsinsatsen. Vi hoppades att finna personer att intervjua
med kännedom om ämnet med hjälp av snöbollsurval25. Ett snöbollsurval

                                          
23 Lekvall & Wahlbin, (1993)
24 Eriksson & Wiedersheim-Paul, (1997)
25 Churchill, (1995)
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innebär att intervjuobjekten tipsar om andra personer som besitter för
studien relevanta kunskaper. Eftersom vi endast kom i kontakt med en
person med mer än grundläggande kunskap om vad viral marknadsföring är
för något, valde vi att komplettera vår studie med en enkätundersökning. I
enkätundersökningen att vända oss till en trolig målgrupp för fallföretagets
tjänster. Detta för att vi genom resultatet från enkätundersökningen skulle
kunna dra paralleller till den information som vi erhöll från Incirco. Målet
med enkätundersökningen var att få en bild av hur dessa individer tänker
när det gäller användandet av Internet och hur de ställer sig till
internetbaserad marknadsföring.

Nästa del av undersökningen bestod av de uppgifter vi fick från fall-
företaget Incirco. Fallföretaget lanserade den 26:e april en tjänst som gör
det möjligt att lämna gruppmeddelanden till mobiltelefoner samt att föra en
gruppdiskussion via mobiltelefoner. Statistiken över de som registrerat sig
för tjänsten visar vilka som blivit inbjudna att delta i en samtalsgrupp och
vilka som valt att registrera sig trots att de inte blivit inbjudna av någon.
Denna statistik analyserades tillsammans med uppgifter om Incircos
marknadsföringsinsatser i traditionell media och på Internet. Syftet med
den delen av vår undersökning är att illustrera hur den virala
spridningseffekten kan utvecklas och hur denna kan påverkas genom
annonser i traditionella- och online-medier. Incirco har i traditionella
medier använt sig av annonser i vecko- och månadstidningar och i online-
medier har de använt sig av banners.

2.4. Förtydligande av det praktiska tillvägagångssättet

Vi har i det här avsnittet valt att förtydliga den metodik vi använt oss av
genom att utgå från uppsatsens olika genomförandemoment. Dessa är:
• Uppsatsens ämne och kontakten med Incirco
• Studie av all tillgänglig information om viral marknadsföring
• Intervjun
• Enkäten
• Empirisk data från Incirco

Vi kom i kontakt med Incirco redan under höstterminen och vid den tiden
gick företaget under ett annat arbetsnamn. Vid en andra kontakt i januari
åkte vi upp till Stockholm för att träffa marknadschefen Niclas och för att
se vilken typ av undersökning Incirco var intresserade av. Han hade dock
redan innan detta möte nämnt viral marknadsföring för oss. Niclas
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berättade för oss om viral marknadsföring och att Incirco hade för avsikt att
använda sig av denna typ av marknadsföring för att sprida företagets tjänst.
Han förklarade vad han ansåg att viral marknadsföring innebär och hur
Incirco hade tänkt att använda sig av denna marknadsföringsform.

När vi sedan kom tillbaks till Linköping började vi söka efter sekundärdata.
Eftersom fenomenet viral markandsföring är relativ nytt valde vi att söka
efter all tillgänglig information. Det visade sig att det fanns
anmärkningsvärt lite skrivet om viral marknadsföring. Vi började med att
använda bibliotekets resurser men där lyckades vi endast hitta ett fåtal
artiklar som nämnde fenomenet. Vi har senare under terminen kommit i
kontakt med böcker skrivna om marknadsföring på Internet men inga
böcker behandlar viral marknadsföring specifikt. Vi har även i stor
utsträckning sökt på Internet och det har visat sig vara den bästa källan till
att hitta artiklar. Vi har också prenumererat på digitala nyhetsbrev som
behandlar marknadsföring på Internet. Dock har vi varit restriktiva med att
använda oss av information som vi anser vara alltför starkt präglad av
personliga värderingar. Vi har även regelbundet under terminens gång
undersökt om det publicerats nya artiklar. Det har ofta varit så att vi funnit
nya artiklar men att dessa ofta har varit av ringa värde för oss när det gäller
att bidra med ny information. De har trots det fyllt en funktion genom att
styrka det som skrivits tidigare av andra författare. Några av de databaser
och sökverktyg vi har använt oss av är BPO, ABI/INFORM, Affärsdata och
Social Sciences Citation Index. Den sökmotor på Internet vi anser oss ha
fått mest hjälp av är www.google.com.

Vid sidan av att söka efter information som handlar om viral marknads-
föring har vi försökt att koppla den virala marknadsföringen till andra
teorier som exempelvis word of mouth, nätverksbenägenhet, kommunika-
tionsmodeller och first mover advantage. En anledning till detta är att
erhålla en teoretisk grund för uppsatsen. Vi tror att de klassiska teorierna i
kombination med information från Internet och empiriska studier gör att
uppsatsen erhåller en akademisk trovärdighet.

Som tidigare berättats hade vi ursprungligen för avsikt att samla in
primärdata genom intervjuer och intervjuobjekten skulle väljas ut med
hjälp av snöbollsurval. Efter ihärdiga försök att finna lämpliga personer att
intervjua men utan framgång, övergav vi den metoden att samla in empirisk
data. Vi hade då försökt att finna lämpliga intervjuobjekt såväl i Sverige
som i USA. Via en kontakt på reklam- och mediabyrån CIA Interactive i
Stockholm fann vi dock Micael Dahlén som jobbar som doktorand på
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Handelshögskolan i Stockholm. Micael Dahlén har mycket goda kunskaper
om marknadsföring på Internet, har styrelseuppdrag i IT företag och är
aktiv i debatten om den nya ekonomin. De frågeområden som vi bland
annat behandlade under intervjun var viral marknadsföring, marknads-
föring på Internet, utvecklingen av Internet och konsumentbeteende på
Internet. Den frågemall som vi använde oss av under intervjun redovisas i
bilaga 1.

Intervjun med Micael Dahlén skedde under avslappnade former och varade
i cirka en och en halv timme. Vi hade i förväg skickat frågorna vi tänkt
ställa och intervjun spelades in på band. Vi upplevde intervjun som mycket
innehållsrik och bandspelaren underlättade både genomförandet och
sammanställningen av intervjun.

Vi beslutade oss även för att genomföra en enkätundersökning för att
erhålla ytterligare kunskap om hur vana internetanvändare tänker när det
gäller användandet av Internet och hur de ställer sig till internetbaserad
marknadsföring. Frågorna i enkäten utvecklades tillsammans med vår
handledare på Linköpings Universitet och Incirco. Till grund för frågornas
utformning låg att vi hade för avsikt att skapa förståelse för Incircos tänkta
målgrupp och hur viral marknadsföring kan utvecklas i denna målgrupp. Vi
hade även för avsikt att skapa förståelse om marknadsföring på Internet.
Hela enkätundersökningen samt resultatet från denna finns i bilaga 2.

Enkätundersökningen genomfördes i Mjärdevi Science Park som är en
teknikby som ligger i anslutning till Linköpings universitet. Inom Mjärdevi
Science Park finns cirka 150 företag och de cirka 5300 anställda är
verksamma inom telekommunikation, mjukvaruutveckling och
elektronik26. Huvuddelen av de som jobbar inom Mjärdevi Science Park
tror vi har använt sig av mobiltelefoni och Internet under lång tid och
därför skulle kunna utgöra en målgrupp för Incirco. Vi tror även att
undersökta individerna är vana vid att ta till sig ny teknik eftersom de
arbetar på teknikorienterade företag och därför kan klassificeras som early
adopters.

De som besvarat enkäten har valts ut genom att vi gått runt bland företagen,
presenterat oss och frågat om de har möjlighet att besvara några enkäter. Vi
har lämnat mellan 5 och 15 enkäter i receptionerna, beroende på hur stort
företaget är. De som jobbar i receptionerna har sedan distribuerat enkäterna

                                          
26 www.mjardevi.se 2000-04-13
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till olika anställda. Vi återkom två dagar senare och samlade upp de ifyllda
enkäterna. I några fall fick företagen två extradagar på sig att fylla i
enkäterna. Ett visst bortfall uppstod på grund av att två av företagen inte
tillät att deras anställda lämnade ut uppgifter. Detta var något som de som
jobbar i receptionen inte var medvetna om när de mottog enkäterna.

Valet av den här metoden gjorde att det var lätt att genomföra enkät-
undersökningen men vi tror att den ändå bidrog till att skapa en bra bild av
hur personerna i Mjärdevi beter sig på Internet. Dock är vi medvetna om att
undersökningen har genomförts på ett sådant sätt att det går att generalisera
om den underliggande populationen. Men detta var inte heller vårt syfte
med undersökningen. Eftersom företagen i Mjärdevi är starkt
teknikorienterade tror vi att huvuddelen av de som arbetar där är vana vid
att använda sig av Internet. Självklart är vi medvetna om att det kan ha varit
så att en del av de som deltagit i undersökningen inte är särskilt vana vid
Internet.

För att få empiriskt underlag om hur den virala spridningen kan utveckla
sig, har vi fått ta del av informationen som Incircos webbsajt registrerar. Vi
talade om för Niclas Ekdahl på Incirco vilken information som är av
intresse för oss och han bistod oss med denna information. Eftersom
Incirco blev försenade med lanseringen av sin tjänst väntade vi in i det
längsta med att hämta den slutgiltiga informationen. Detta för att den virala
spridningen skulle hinna komma igång. Incirco anser att information om
det exakta antalet användare som företaget registrerat är en känslig uppgift
och därför har vi undanhållit dessa uppgifter i uppsatsen. Istället använder
vi oss av relationstal för att illustrera hur Incircos tjänst har spridit sig.
Information från Incirco erhöll vi den 16:e maj.

Vi har under uppsatsen gång haft kontinuerlig kontakt med Incirco. Vi har
bland annat tagit del av resultaten från de möten med fokusgrupper som
företaget haft. Incirco har sammanfört fokusgrupper i olika städer i Sverige
där de har träffat allmänheten för att ställa frågor om deras mobiltelefon-
användande och hur det kommuniceras i deras nätverk. Dessa möten har
Incirco haft för att få kunskap om sådant de kan ha användning av vid
lanseringen. Vi kan tyvärr inte beskriva i detalj de erfarenheter vi har
erhållit från de rapporter Incirco delgett oss från deras fokusmöten eftersom
denna information är klassad som konfidentiell av Incirco. Totalt sett har
kontakten med Incirco inneburit att vi erhållit kunskap om produkt-
utvecklingen och företagets strategi. Mycket av denna kunskap kommer
inte direkt till uttryck i denna uppsats främst därför att vi valt att avgränsa
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oss till viral marknadsföring. Dock kommer vi att behandla all den kunskap
som på något sätt kan associeras med viral marknadsföring.

2.5. Metodkritik

För att upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt till undersökningens resultat
visas här att vi är medvetna om att det går att rikta viss kritik mot den
metod vi valt. För att studien ska vara giltig ur forskningssynpunkt görs en
redogörelse för validiteten och reliabiliteten i undersökningen.

2.5.1. Validitet

Med validitet menas om metoden verkligen ger den information som
eftersöks. Uppsatsen måste övertyga läsaren om att resultatet säger
någonting om verkligheten. Validitet kan ses ur ett internt respektive ett
externt perspektiv27. Den inre validiteten handlar om hur väl insamlad data
överensstämmer med verkligheten. Då detta ämnesområde är mycket nytt
har det inte skett mycket forskning på området. Därför innehåller denna
uppsats viss information som hämtats från källor utan akademisk
anknytning. Vi har dock enbart valt ut de källor vi funnit vara trovärdiga
och innehållit relevant information. Internetkällorna som exempelvis
Viralmarketer.com som inte har någon akademisk karaktär har kombinerats
med andra källor som är giltiga ur forskningssynpunkt, detta för att stärka
trovärdigheten. Vi vill här understryka att vi även har använt oss av
internetbaserade databaser som är av akademisk karaktär. Ett exempel på
en sådan är Social Sciences Citation Index. Med enkätundersökningen gör
vi som tidigare sagt, inga anspråk på att ha funnit några absoluta sanningar
om den underliggande populationen.

Den externa validiteten28 beskrivs av generaliserbarheten, det vill säga i
vilken utsträckning studiens resultat kan användas i andra situationer än
den undersökta. Vi har valt ett fallföretag med en tjänst som lämpar sig bra
för viral marknadsföring men beskriver ändå begreppet viral marknads-
föring i generella termer. I uppsatsens slutsatser redovisas vad vi anser
krävas av företag, marknad och produkt för att utnyttja viral
marknadsföring. Genom dessa slutsatser anser vi att vi har bidragit till

                                          
27 Eriksson & Wiedersheim-Paul, (1997)
28 Eriksson & Wiedersheim-Paul, (1997)
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företagsekonomins språkbildning som Brunsson29 beskriver. Vi tror att alla
typer av företag som har för avsikt att använda sig av viral marknadsföring
genom vår erhållna kunskap om begreppet kan förstå och beskriva
fenomenet lättare. Därmed tror vi att våra slutsatser även kan komma att
användas i flera andra situationer och därmed är det möjligt att generalisera
utifrån slutsatserna.

2.5.2. Reliabilitet

Med reliabilitet avses hur hög tillförlitligheten är i undersökningen30. Det
handlar också om i vilken utsträckning resultaten i undersökningen kan
upprepas. Det är alltid svårt att upprepa samma resultat när det är
människans beteende som studeras eftersom detta är föränderligt.

Eftersom vi påbörjade uppsatsarbetet utan mycket förförståelse kring
ämnesområdet har vi satt stort värde på alla källor. Urvalet av litteratur och
modeller att ta upp i referensramen har varit rent subjektiva bland annat
utifrån vår förförståelse. Eftersom viral marknadsföring är relativt nytt
begrepp finns det inte heller mycket skrivet om ämnet. Något omfattande
litteratururval har därför inte behövts utan vi har tagit till oss all relevant
och trovärdig information vi funnit om ämnesområdet. Det huvudsakliga
kriteriet för urvalet av de traditionella teorier som tas upp i referensramen
har varit att utifrån vår förförståelse ska passa in på det virala fenomenet.
Med det menar vi att teorin skall ha någon form av anknytning till viral
marknadsföring så att den därmed kan öka förståelsen av detta fenomen.

Urvalet av fallföretag kan bidra till studiens reliabilitet. I uppsatsen
beskrivs förutsättningarna och vad som är specifikt för just vårt fallföretag.
Tyvärr har vi inte kunnat följa marknadsföringens inverkan på företagets
framgång under någon längre tid. För en mer heltäckande beskrivning av
den virala spridningen skulle det krävas att man följer utvecklingen under
en längre tid och inte bara under uppstartningsskedet.

                                          
29 Brunsson, (1982)
30 Eriksson  & Weidersheim-Paul, (1997)
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3. Beskrivning av fallföretaget Incirco

Här kommer en kort beskrivning av Incirco AB som har gett oss uppdraget
att undersöka vad viral marknadsföring innebär. Vi har under uppsatsen

följt utvecklingen och lanseringen av deras första tjänst.

3.1. Om företaget

Incirco AB är ett svenskt företag som bildades 1999. Incircos affärsidé är
att utveckla och marknadsföra kommunikationslösningar för grupper av
mobiltelefonanvändare. Företaget ägs av Real Venture Group, Telia
Business Innovation, Innovationskapital samt av Incircos personal. De
cirka 20 anställda är stationerade i Stockholm och London.31

På den svenska marknaden samarbetar Incirco med Telia Mobile.
Företagets tekniska partner är AU-System som har utvecklat och designat
tjänsten baserat på programvara från IBM, som även hanterar driften. I
skrivande stund håller Incirco på att etablera verksamhet i ett flertal länder
runt om i Europa.32

Incircos intäkter kommer från de mobiltelefonoperatörer som användarna
är anslutna till. När Incircos användare använder tjänsten genererar de
trafik på mobiltelefonoperatörernas nät. Ökad trafik innebär ökade intäkter
för operatörerna och Incirco får en viss del av dessa intäkter.33

3.2. Om tjänsten

Den första versionen av Incircos tjänst lanserades i slutet av april, 2000.
Denna tjänst gör det möjligt att skicka röstmeddelanden till över 100
personer på en gång. Det är också möjligt att tala med upp till åtta personer
samtidigt. Det kostar ingenting att ansluta sig till tjänsten, skapa en
samtalsgrupp eller gå med i en samtalsgrupp.34

                                          
31 www.incirco.se
32 www.incirco.se
33 www.incirco.se
34 www.incirco.se
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Anslutning till Incirco görs på företagets webbsajt (www.incirco.se). Där
lägger man upp olika samtalsgrupper som till exempel kan vara
kompisgäng, fotbollslag eller projekt-team. De som blivit inbjudna att delta
i en samtalsgrupp måste gå in på webbsajten och registrera sig för att kunna
utnyttja tjänsten.

För att starta ett gruppsamtal eller lämna ett gruppmeddelande ringer man
upp Incirco och med hjälp av röststyrning väljer man funktion och
samtalsgrupp. Alla gruppmedlemmar kontaktas därefter direkt och ombeds
ringa in och ansluta sig till samtalet eller lyssna av meddelandet. På detta
sätt betalar varje deltagare för sitt eget samtal, ett vanligt mobilsamtal som
debiteras på den vanliga räkningen. Tjänsten fungerar med alla telefoner
och hos alla operatörer.35

Figur 3.1. Källa: www.incirco.se

3.3. Produktutvecklingsprocessen

Under arbetet med denna uppsats har Incirco befunnit sig i en
produktutvecklingsprocess. Vi har följt denna process och här följer ett

                                          
35 www.incirco.se
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resonemang som har för avsikt att öka förståelsen om i vilken fas de nu
befinner sig och har befunnit sig under perioden för uppsatsarbetet.

Författarna Urban och Hauser rekommenderar en femstegs beslutsprocess
för utvecklingen av nya produkter36. De fem stegen som beskrivs i figur 3.1
är: identifiering av möjligheter, design, testande, introduktion och styrning
av produktlivscykeln. Modellen kan användas för att förstå processen i
utvecklandet av Incircos tjänst. Pilarna indikerar en sekventiell process,
men aktiviteterna kan komma att bli komplexa med interaktioner i och
mellan olika stegen.

Det första steget, identifierande av möjligheter, innebär att finna den bästa
marknaden samt med vilka idéer och värderingar entrén på denna marknad
skall göras. Idén till Incirco fick nuvarande VD när han en dag behövde
kontakta sina fotbollskompisar snabbt och enkelt. Han  insåg möjligheten
med gruppmedelande för mobiltelefoner. För att få fram en slutgiltig design
har entreprenörerna arbetat hårt tillsammans med investmentbolaget Real
Venture Group. Designfasen inkluderar att omvandla idéerna till faktiska
tillgångar genom teknisk utveckling, reklam och marknadsföring. Det
innebär att idéerna omvandlas till verkliga produkter eller tjänster. Om
företaget är tillfredställt med designen genomförs tester därefter. Testandet
inkluderar förutom själva tjänsten även marknadsförings- och introduk-
tionsstrategier. Marknadsförings- och introduktionsstrategierna har delvis
utvecklats efter de fokusmöten företaget haft med allmänheten under
designfasen. Incircos fokusmöten har inneburit att de har träffat
allmänheten för att ställa frågor om deras mobiltelefonanvändande och hur
det kommuniceras i deras nätverk. När systemtillverkaren AU-system
levererade den nästan färdiga tjänsten i mitten av april följde en rad olika
tester för att kontrollera att tjänsten verkligen fungerade. Efter testkörning
lanserades Incirco den 26:e april, 2000.

Incircos avsikt är att tjänsten i stor utsträckning skall ha en viral
spridningseffekt. Den kunskap de får av denna uppsats kan de sedan
använda sig av vid lanseringen på andra marknader i Europa. Härnäst
väntar Danmark, England och Tyskland.

                                          
36 Urban & Hauser (1993)
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Figur 3.1 Produktutvecklingsprocessen. Källa: Urban & Hauser, 1993
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I skrivande stund befinner sig Incirco i introduktionsfasen. Företaget följer
noga utvecklingen för att upptäcka tidiga varningssignaler. Identifierings-
fasen innebär även att försöka identifiera hur lanseringsprocessen kan
förbättras. Om lanseringen blir framgångsrik kommer Incirco att gå över i
den sista fasen av livscykelsmanagement. Denna fas innebär att övervaka,
göra förbättringar och fatta strategiska beslut för att säkerställa maximal
vinst.
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4. Referensram

Referensramen i en uppsats är de teoretiska modeller och andra
erfarenheter som är relevanta för syftet och för uppsatsens resultat. De

modeller och teorier som tas upp i denna referensram kommer att
användas i uppsatsens analys, resonemang och problematisering etc.

4.1. Marknadsföring på Internet

I detta avsnitt redovisas lite grundläggande information om vad det innebär
att marknadsföra sig på Internet och vilka redskap som finns tillgängliga.

4.1.1. Marknadskommunikation

Marknadsförares val av metoder för att sprida ett budskap påverkas i stor
utsträckning av vilka verktyg de har möjlighet att använda sig av.37 Philip
Kotler beskriver fyra verktyg för marknadskommunikation, annonsering,
försäljningskampanjer, public relations och personlig försäljning38. När
redskapen förändras påverkas även disciplinen i olika stor utsträckning.
Idag påverkas marknadsföringen av ett oändligt antal nya innovativa
verktyg. Den omfattande förändringen av databasmarknadsföring,
utvecklingen av elektronisk handel, nya sätt att automatisera försäljnings-
support och den plötsliga och kraftiga utvecklingen av World Wide Web,
leder alla till att marknadsföringsdisciplinen är under förändring.39 John
Deighton har i Harvard Business Review beskrivit förändringen inom
marknadsföringen som:

Källa: Deighton John (1996), The Future of Interactive Marketing

                                          
37 Deighton, (1996)
38 Kotler, (1997)
39 Deighton, (1996)

”A shift from broadcast marketing to interactive marketing.
Massmarketing concepts and practices are taking advantage of
new ways to become more customized, more responsive to the

individual.”
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4.1.2. Iakttag de potentiella kunderna

Marknadsförare kan med hjälp av den nya teknologin följa personliga
surfspår på Internet. Så fort någon loggar in sig på Internet är det många
som försöker kartlägga individens beteende med hjälp av ”cookies”.40 En
cookie består av information som sänds av en webbserver och sparas i
webbläsare så att den där senare kan läsas. Detta är användbart för att
webbläsaren ska komma ihåg någon specifik information som exempelvis
kan vara ett lösenord eller ett användarnamn. Cookies används även för att
spara användarnas startsidors egenskaper. Företag använder cookies för att
bland annat komma ihåg vad en användare vill köpa från deras webbsajt.
Ett exempel är om en person valt ut varor och placerat dem i en virtuell
shoppingvagn, kan han senare gå tillbaka till samma webbsajt och varorna
ligger fortfarande kvar i vagnen. Med hjälp av cookies kan webbdesigners
följa hur besökare har navigerat mellan de olika webbsidorna på deras sajt.
En vanlig användning för cookies är att skapa profiler av Internet-
användarna. Med hjälp av användarprofiler som innehåller information om
vilka webbsidor användare besökt och vilka annonser de klickat på kan
marknadsförare skräddarsy de annonser som exponeras på deras skärm.41

I USA har det rasat en intensiv integritetsdebatt som utlöstes av att den
ledande förmedlaren av Internetreklam, Doubleclick, gjorde ett misstag.
Doubleclick har ett system som placerar en ”cookie” i datorn hos de som
besöker någon av de webbsidor Doubleclick har annonser på. Det kom
fram  att företaget inte bara samlade spårdata i en central databas som
omfattade bortåt 100 miljoner individer, utan även samkörde dessa data
med andra register om bland annat postorderköp och sedan sålde
informationen vidare. Göran Arvinius, VD för svenska Doubleclick menar
att det inte alls handlar om att kartlägga individer mot deras vilja eller att
de är ovetande, utan att det handlar om att förverkliga den gamla drömmen
om en-till-en marknadsföring. Han påstår vidare att den upprörda debatten
skulle kunna skada en utveckling som egentligen är mycket positiv,
nämligen att marknaden kan dra nytta av all information som skapas på
nätet och kommunicera effektivt.42

                                          
40 Thorén, (2000-02-21)
41 www.cookiecentral.com, (2000-05-04)
42 Thorén, (2000-02-21)
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4.1.3. Utformning av webbsajten

Enligt mediaundersökningsbyrån Jupiter Communications var 74 procent
av de som handlat via Internet nöjda med sina upplevelser. De uppskattade
främst det för dess tillgänglighet (49%), enkelt att nå (22%), bra priser
(12%) och bra utbud (11%) samt andra anledningar (6%). Konsekvensen av
detta resultat blir att dålig prestanda som går i konflikt med tillgäng-
ligheten, är ett säkert sätt för företag att förlora kunder. Webbsajter som gör
det svårt att hitta produkten, tvingar besökarna att gå igenom sida efter
sida. Dessa sajter är precis lika tråkiga som affären som har mängder av
varor utspridda över flera våningar och avdelningar. Företag som bedriver
verksamhet på Internet måste ha en tillgänglig och välstrukturerad
webbsajt. Zimmerman poängterar även betydelsen av att vara kreativ när
man undersöker vad publiken på Internet söker efter. 43

4.1.4. Hur når företag ut med webbsajten

Det spelar ingen roll hur användbar och tillgänglig webbsajten är om det
inte går att attrahera människor till den. Det gör inget gott att ha den bästa
webbsajten om ingen vet hur de skall hitta den. Zimmerman menar att en
av de viktigaste delarna av framgångsrik marknadsföring på Internet är att
erhålla exponering av företaget i den överväldigande mängden av
information som finns på Internet.44

Källa: Zimmerman (2000), Marketing on the Internet

För att få ut den maximala effekten från internetbaserad marknadsföring är
det bra om all annan reklam i tidningar, TV och radio nämner sajtens
adress på Internet. På så sätt får aktörerna på marknaden reda på att
företaget är en av spelarna på den elektroniska marknaden. Det går också
att bli mer sofistikerad genom att koordinera aktiviteter på webbsajten med
marknadsföringsaktiviteter som egna engagemang, tävlingar, kunders
feedback eller en PR-kampanj. Företag kan använda de traditionella
marknadsföringskanalerna exempelvis genom att skriva ett pressmedelande
om deras unika tävling på webbsajten och på så sätt få synlighet i tryckt

                                          
43 Zimmerman, (2000)
44 Zimmerman, (2000)

”The Web is such a busy intersection on the information Superhighway
that you have to tell potential visitors which way to turn.”
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media.45 Att Zimmerman påstår att företag kan använda sig av traditionella
medier kan jämföras med Deightons åsikt som presenteras i kapitel 4.1.1.
där han bland annat menar utvecklingen av elektronisk handel och World
Wide Web leder till att marknadsföringsdisciplinen är under förändring.

4.1.5. Utvärdera situationen

Marknadsföring på Internet kan vara snabbare och billigare än traditionell
marknadsföring, men inte alltid kostnadseffektiv. Det är viktigt att
resultaten undersöks noggrant. Man kan prova att använda både
traditionella medier och Internet som medium med samma typ av reklam.46

Genom att se över resultatet är det möjligt att se om tillräckligt stor del av
kunderna använder Internet. Det är även möjligt att se om de potentiella
kunderna finns lokalt eller globalt. För att välja metod måste företag se
över den faktiska kostnaden för att få kunder.

4.1.6. Mät resultaten

Företagen kan ta reda på om de har använt sig av rätt marknadsförings-
strategi genom att utveckla mätmetoder. Det finns inget sätt att upptäcka
om företag har uppfyllt sina kunders mål om de inte har utvecklat
mätmetoder. De flesta tänker på att mäta antal träffar, men det kan vara av
större värde att veta hur många unika användare som har besökt
webbsajten. Det kan också vara av intresse att mäta hur länge besökare
stannar på sajten. Långa besökstider kan vara ett tecken på att webbsajten
är svår att förstå eller kanske att den är rolig att använda för
konsumenterna. Det är även av betydelse att veta om besökarna återvänder,
hur de sökt upp sajten, hur de går igenom dess olika funktioner samt vilka
specifika delar av webbsajten som intresserar kunderna. Många statistiska
verktyg finns tillgängliga på Internet. För email och adresslistor, måste
dock företaget underhålla sig med egen statistik.47 Men frågan återstår hur
företag skall kommunicera att deras webbsajt är tillgänglig. Därför kommer
de följande fyra avsnitten att behandla just detta.

                                          
45 Zimmerman, (2000)
46 Zimmerman, (2000)
47 Zimmerman, (2000)
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4.1.7. Email-reklam

En del påstår att det är email-marknadsföring som är det nästa stora
redskapet för marknadsföring på Internet. Enligt Godin har email-
marknadsföring utvecklats till ett integrerat och kundanpassat marknads-
föringsalternativ48. Han menar att email-reklam kommer att öka från 3
procent av den totala reklamen på Internet 1999 till 15 procent 2003.
Rapporten för även fram att email kommer att bli det huvudsakliga
strategiska verktyget för att generera trafik till webbsajter, för att attrahera
nya kunder samt för att behålla de nuvarande kunderna. Delar av resultatet
från rapporten som är presenterat i figur 4.6 visar att individerna i
undersökningen hade betydligt bättre attityder till tillåten email
marknadsföring i jämförelse med otillåten, så kallad spamming (se kapitel
4.1.7.).49

Figur 4.1. Attityderna på tillåten email marknadsföring respektive spam.
Källa: Godin, (2000)

                                          
48 Godin, www.emarketer.com
49 Godin, www.emarketer.com
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4.1.8. SPAM

Email som skickas i kommersiellt syfte och inte försöker dölja vem
avsändaren är, kan vara en form av direktmarknadsföring och används av
många seriösa företag. Spamming är också en form av direktmarknads-
föring men används av mindre seriösa företag och privatpersoner.

”Spam är email som lovar lockar och irriterar mottagaren”
 Jakobsson, (1999)

En stor del av de email som skickas varje dag utgörs av spam. Enligt en
artikel i Computer Sweden består 40 procent av de 15 miljoner email som
America Online hanterar varje dag av spam50. Enligt en annan
undersökning gjord bland 1200 internetanvändare, vill tre av fyra
amerikaner att staten ska ingripa mot spam och 65 procent av användarna i
undersökningen raderar spam utan att ens läsa dem. Även när reklamen
kom från ett välkänt företag var det hälften som ogillade den. Sämst
omtyckt är obeställd reklam med falsk avsändaradress.51

Var gränsen går mellan seriös email-reklam och spam, är inte helt lätt att
förstå. Den vanligaste förklaringen till spam är att det är reklam som
skickas med email utan att den som sänder meddelandet har bett
mottagaren om tillstånd52. En del personer kan säkert tycka att all email-
reklam är spam men denna uppfattning delas förmodligen inte av de företag
som med massutskick visar nya erbjudanden.53

När det gäller spamming i Sverige har det tidigare varit Internet-
operatörernas ordningsregler som gällt på Internet. I dessa ingår att mass-
utskick av email som kunder inte beställt, ej är tillåtna. Den som brutit mot
ordningsreglerna har kunnat stängas av. Men genom en ändring av
marknadsföringslagen i början av maj i år, har regering och riksdag nu sagt
att det är tillåtet att skicka ut reklam via email, så länge konsumenten inte
uttryckligen sagt ifrån. Systemet kallas opt-out och innebär att det är tillåtet
att skicka oönskad email till personer som inte bett om att inte få det.
Samtidigt ska konsumentverket utreda om det går att införa ett nationellt
spärregister för nej-till-reklam. Den utredningen tros bli klar först hösten år

                                          
50 Jakobsson, (1999-12-08)
51 Wixe, www.aftonbladet.se
52 Zimmerman, (2000)
53 Zimmerman, (2000)
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2000 vilket innebär att införandet av ett eventuellt register ligger långt fram
i tiden.54

Nedan visas några kännetecken på spam. Exemplen är hämtade från ett
inlägg i en diskussionslista som heter ”online ads digest”55. Diskussions-
listan tillhandahålls av Tenagra56 och där behandlas ämnen som berör
marknadsföring på Internet.

Kännetecken på spam:
• Du ombeds köpa eller beställa något.
• Värdet på det som erbjuds är oklart.
• Dess enda syfte är att locka dig till att besöka en webbsida.
• Det innehåller uttrycket ”visit our sponsor”.
• Det innehåller IP-länkar (bara siffror till exempel 200.234.102.02)
• Det finns mer än en ”received from” i brevhuvudet.
• Det innehåller stötande material, exempelvis pornografi.
• Det innehåller inte någon giltig kontaktadress.

En mängd program har skapats för att filtrera bort massutskick av
ovälkomna email, men det uppfinns ständigt nya tekniker för att ta sig
igenom filtren. En mängd företag säljer de adressregister som behövs för
att skicka spam och vissa av dessa register ger även möjlighet till riktade
utskick. Ett annat sätt att samla ihop emailadresser är att själv leta upp dem
på Internet i till exempel nyhets- och chatgrupper. Spam uppfattas inte bara
som irriterande, de orsakar även kostnader. Dessa består av den tid och
pengar som behövs för att bygga och underhålla spam-filter och den tid det
tar att läsa de spam som når den egna brevlådan. Spam kan också göra att
nätverk och email-servrar går trögt eller till och med kraschar.

Spam är egentligen ett engelskt ord och varumärket för en slags kött-
konserv57. Ordets nya betydelse kommer från en Monty Python-sketch där
ett gäng vikingar sjunger och hela tiden repeterar ordet spam58. En strid
ström av ovälkomna email kan skapa samma irritation som upprepningarna
i Monty Python-sketchen.

                                          
54 Wixe, www.aftonbladet.se
55 www.o-a.com
56 www.tenagra.com
57 Jakobsson, (1999-12-08)
58 Jakobsson, (1999-12-08)
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4.1.9. Banners

En banner är en reklamskylt som kan placeras på en privatpersons eller ett
företags webbsida. På det begränsade annonsutrymmet måste marknads-
föraren övertyga webbsidabesökarna att klicka på bannern. Om någon
klickar på en banner så öppnas vanligen ett nytt fönster och med en annan
webbsida. Det finns även banners som öppnar en ny webbsida  i det
ursprungliga fönstret. Antal internetanvändare som klickar på banners har
stadigt minskat idag är den nere på under 1 procent.59 Banners var tidigare
den huvudsakliga intäkten från webben. Idag står banners för 53 procent av
de totala intäkterna från webben i jämförelse med 80 procent 1997.60

4.1.10. Länkar

En länk är en liten textrad som tar med internetanvändaren till en annan
webbsida om denne klickar på länken. Textlänkar är en av de minst
inskränkande marknadsföringskanalerna på Internet, trots att den kan vara
väldigt effektiv. Effektiv reklam behöver inte vara något som kräver
mycket bandbredd. Ett exempel är Amazon som köpte reklam på
sökmotorn AltaVista. När någon skrev in sitt sökord exempelvis
”superman” kom det i samband med sökresultatet upp en textlänk där det
stod ”books about superman at Amazon.com”. Amazon ändrade textlänken
beroende på vilken sökning personen gjorde. Den här typen av länkar
passar främst de företag som kan erbjuda produkter och tjänster som passar
med många olika sökord. 61

4.2. Viral marknadsföring

Efter att nu ha gett lite grundläggande information om marknadsföring på
Internet, kommer vi i detta avsnitt att gå över till den speciella typ av
marknadsföring som denna uppsats handlar om. Vi påbörjade
uppsatsarbetet med en omfattande informationssökning efter allt som har
att göra med viral marknadsföring och i detta avsnitt redovisas det bästa av
det vi funnit. Vi har använt oss av alla tillgängliga databaser och även de
sökmotorer som finns på Internet. Vi har även sökt på synonymer till

                                          
59 Zeff & Aronson (1999)
60 Zimmerman (1997)
61 Zeff & Aronson (1999)
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benämningen viral marknadsföring. Anledningen till att det inte finns
speciellt mycket publicerat material tror vi bero på att det är ett så pass nytt
fenomen och att det normalt tar lång tid att få en akademisk artikel
publicerad. Våra egna slutsatser gällande viral marknadsföring redovisas i
kapitel 7.

I medicinska termer är virus en typ av inkräktare som invaderar kroppen
och är okänsliga mot medicinering. I datorsammanhang är virus ett litet
program som invaderar datorer och skadar dem på något sätt. Viral
marknadsföring är en översättning av det engelska ”viral marketing” och
står för reklam som sprider och förökar sig över Internet likt ett virus men i
positiv mening. En tolkning är att de infekterar mottagaren med ett
reklammeddelande. Viral- eller virusmarknadsföring är kanske inte den
bästa benämningen på fenomenet men det är det mest använda. Andra
engelska benämningar på samma fenomen är:

• V-marketing62

• Organic marketing63

• Digital word-of-mouth marketing64

• Word-of-mouse marketing65

• Word-of-modem marketing66

• Buzz marketing67

• Exponential marketing68

• Grass roots marketing69

• Propagation marketing70

• Self-propagation marketing71

• Referral marketing72

                                          
62 Jurvetson & Draper, www.viralmarketer.com
63 Jurvetson & Draper, www.viralmarketer.com
64 Oberndorf (2000)
65 Jurvetson & Draper, www.viralmarketer.com
66 Sansoni, www.forbes.com
67 Sansoni, www.forbes.com
68 Sansoni, www.forbes.com
69 Sansoni, www.forbes.com
70 Sansoni, www.forbes.com
71 Sansoni, www.forbes.com
72 Sansoni, www.forbes.com
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4.2.1. Exempel på viral marknadsföring

För att illustrera vad som vanligtvis brukar läggas i begreppet viral
marknadsföring presenteras här några företag som påstår sig har nått
framgång med hjälp av viral marknadsföring.

Det vanligaste exemplet är Hotmail som 1998 blev uppköpt av Microsoft.
Hotmail är världens största leverantör av gratis webb-baserad email som
innebär att du kan ta emot och skicka email från vilken dator som helst som
är uppkopplad till Internet73. Hotmail har lyckats registrera miljontals
användare världen över trots att de endast spenderat relativt små summor
på marknadsföring. En av förklaringarna till Hotmails stora spridning,
världen över, anses vara det korta meddelandet som avslutar varje email:
”Get Your Private, Free Email at http://www.hotmail.com”.74 De som
använder Hotmail marknadsför alltså ofrivilligt Hotmail varje gång de
skickar ett email.

Andra företag som erbjuder gratis webb-baserad email har liknande
textlänkar på sina email. Till exempel har Yahoo en länk med texten ”Do
You Yahoo?” på varje email75.

Ett av de mest extrema exemplen på viral marknadsföring är företaget
AllAdvantage.com. Deras affärsmodell går ut på att betala varje kund 50
cent för varje timme som de tillbringar på Internet och samtidigt har
AllAdvantage’s meny överst på sin skärm. Om kunden dessutom bjuder in
en kompis att göra samma sak får han 10 cent för varje timme som
kompisen tillbringar på Internet. Om sen den inbjudna kompisen också
bjuder in en kompis, får den ursprungliga kunden 5 cent för varje timme
som kompisens kompis tillbringar på Internet och samtidigt har
AllAdvantages meny överst på skärmen. Enligt AllAdvantage har vissa
kunder tjänat uppåt 5000 USD i månaden på detta sätt.76 Det kan diskuteras
huruvida denna typ av viral marknadsföring går att klassificera som spam
men klart är att AllAdvantage har lämnat över hela marknadsförings-
ansvaret till sina kunder som sköter det åt dem mycket effektivt.

                                          
73 www.hotmail.com (2000-05-01)
74 Burton, www.drapervc.com
75 Foster (2000)
76 Foster (2000)
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De företag som erbjuder elektroniska vykort, exempelvis Egreeetings, Blue
Mountain Arts och Regards.com, var tidigt ute med att använda viral
marknadsföring. Själva vykortet skickas ofta inte med email utan det
innehåller endast ett meddelande och en länk som tar med mottagaren till
företagets webbsajt där vykortet presenteras. Detta försäkrar företagen att
mottagaren kommer att besöka företagets webbsajt. För många är det även
en naturlig sak att skicka ett elektroniskt vykort tillbaka till den
ursprungliga sändaren. För att skicka ett elektroniskt vykort måste kunden
först registrera sig och bli medlem. På detta sätt är det alltså de existerande
kunderna som lockar nya kunder till företaget.

Nästa exempel på viral marknadsföring är väldigt likt word of mouth.
Omaha Steaks är ett företag som marknadsför och säljer, precis som
namnet antyder, köttstekar. De påstår sig använda viral marknadsföring i
sina nyhetsbrev. I nyhetsbrevet uppmanar de läsaren att tipsa sina kompisar
om företaget genom att skicka vidare nyhetsbrevet till dem. Företaget
påstår att detta är ett mycket effektivt sätt att locka till sig nya kunder.77

Bolt.com är ett företag som har en webbsajt som vänder sig till tonåringar.
De påstår att de registrerar 5000 nya användare varje dag tack vare viral
marknadsföring. De uppmuntrar till viral marknadsföring bland annat
genom att skicka ett email till sina användare dagen innan de fyller år. I
detta email uppmuntrar de användaren till att skicka en önskelista till familj
och vänner som sen kan gå in på www.bolt.com och köpa presenterna.
Företaget menar att om en person skickar en önskelista till fem personer så
är det troligt att åtminstone några av mottagarna själva skriver en önskelista
som de skickar vidare. På så sätt sprider sig marknadsföringen likt ett virus
menar de.78

De sista exemplet på företag är Mirabilis som grundades 1996 och blev
uppköpta av America Online under 1998. Deras produkt ICQ (”I Seek
You”) gör det möjligt att kommunicera över Internet i realtid via
tangentbordet. Under det första halvåret då de var först i världen med att
erbjuda en sådan produkt, registrerade de 850,000 användare. Detta var
möjligt tack vare att användarna snabbt övertalade sina vänner, som
övertalade sina vänner, och så vidare, att börja använda ICQ. Information
om den nya produkten spred sig som ett virus och det var användarna själva
som var upphovet till denna spridning.

                                          
77 Foster, (2000)
78 Foster, (2000)
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4.2.2. Indelning i aktiv eller passiv viral marknadsföring

Jason Zien på About.com har föreslagit att det finns två typer av viral
marknadsföring. Hans indelningsgrund bygger på hur stort engagemang
som krävs av kunden.79

Marknadsföringen är passiv om kunden sprider rykte om produkten bara
genom att använda den. Andra potentiella kunder lär sig då om produkten
bara genom att ha kontakt med existerande kunder. Ett exempel på denna
typ är Blue Mountain Arts80 som erbjuder gratis elektroniska vykort. När en
person får ett elektroniskt vykort är det enkelt för denne att registrera sig
och själv börja skicka elektroniska vykort. Produkter och tjänster som
sprids med passiv viral marknadsföring är ofta gratistjänster som
finansieras med annonsintäkter. Hotmail är ett annat exempel på passiv
viral marknadsföring.81

Motsatsen till passiv viral marknadsföring är den som kräver ett aktivt
deltagande av existerande kunder för att locka nya kunder. Exempel på en
produkt som kräver aktiv viral marknadsföring är ICQ. Om någon vill
använda ICQ för att kommunicera med sina vänner måste han övertala dem
att också börja använda produkten. Det krävs ett aktivt deltagande av
kunden för att övertala hans vänner, arbetskamrater eller någon annan att
börja använda ICQ.82

4.2.3. Indelning med avseende på typ av produkt/tjänst

Vissa typer av produkter gör att de automatiskt genererar viral
marknadsföring, de är naturligt virala83. Sådana produkter har ett större
värde för kunden om även hans vänner använder sig av dem. En
diskussionsgrupp har till exempel inget värde för en deltagare om han inte
har några att diskutera med. Kunderna eller användarna är därför villiga att
marknadsföra produkten eftersom det ökar deras egen nytta. ICQ är

                                          
79 Zien, www.internet.about.com
80 www.bluemountain.com
81 Zien, www.internet.about.com
82 Zien, www.internet.about.com
83 Heyman, www.clickz.com
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exempel på produkt som är naturligt viral eftersom användarnas egen nytta
ökar då de har fler vänner att kommunicera med om även de börjar använda
ICQ.

En annan typ av viral marknadsföring gäller produkter som exempelvis
Hotmail. En hotmail-användare ökar inte sin egen nytta genom att övertala
sina vänner att skaffa sig ett hotmail-konto. Många företag erbjuder gratis
email och det som är viktigt för en hotmail-kund är att hans kompisar också
har tillgång till email men från vilken leverantör spelar ingen roll. Dock
skapar alla Hotmail-användare omedvetet en viral effekt genom att de
ofrivilligt marknadsför hotmail varje gång de skickar ett email. Det stora
antalet hotmail-användare gör att kraften i denna marknadsföring blir
avsevärd.84

Det kan påpekas att villkoren för hotmail har förändrats sedan dess
uppstart. Vid tidpunkten då hotmail etablerades fanns det inga erbjudanden
om gratis email på marknaden. Vid det tillfället var det dessutom inte lika
många som hade tillgång en egen email-adress. Därför fanns det ett stort
intresse hos många att registrera sig hos hotmail. En kombination av first-
mover advantage och viral spridning av varumärket kan vara en förklaring
till Hotmails framgång.

I de båda kategorierna naturlig- och oavsiktlig spridning beskrivna ovan,
har mediet som den virala marknadsföringen sker genom, någon form av
anknytning till den marknadsförda produkten. Enligt Oberndorf kan även
vanlig detaljhandel utnyttja viral marknadsföring85. Ett exempel är Omaha
Steaks som togs upp tidigare. Denna typ av viral marknadsföring är väldigt
lik word of mouth, det handlar oftast om olika tekniker för att uppmuntra
och underlätta för kunderna att berätta om webbsajten för sina vänner. Det
kan göras som i fallet med Omaha Steaks i form av en rekommendation att
sprida nyhetsbrevet vidare. En annan relativt vanlig teknik är att på
webbsajten erbjuda en funktion som gör det möjligt att skicka ett
färdigskrivet rekommendationsbrev till kompisar bara genom att uppge
deras email-adress. Denna funktion kan göras lite mer sofistikerad genom
att erbjuda de som tipsar sina kompisar någon form av premie.

                                          
84 Heyman, www.clickz.com
85 Oberndorf, (2000)
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4.2.4. Strategier för effektiv viral marknadsföring

Nedan visas en sammanfattning av två artiklar som föreslår olika strategier
som kan underlätta för viral marknadsföring och som kan tillämpas för att
locka fler besökare till en webbsajt. De första punkterna nedan är
bearbetade utifrån artikeln skriven av Frank Fiore86.

• Bifoga företagets URL (företagets webbadress) på allting som företaget
skickar ut.

Allmänheten får lättare att hitta till webbsajten.
• Belöna trogna besökare

Detta kan göras genom att utveckla ett speciellt hjälpprogram så att
företaget vet vilka som inviterat sina vänner till att besöka
webbsajten.

• Hitta samarbetspartners
Länkavtal där företagen har länkar till varandras webbsajten kan
vara ett sätt att locka nya besökare.

• Producera en rolig historia eller reklamfilm
Det är vanligt att många bifogar ett skämt när de skickar ett email.
Nyhetsbrev eller email som företag skickar ut kan vara så
underhållande att många finner ett nöje i att sprida dem vidare till
sina vänner.

Emarketer är ett företag som publicerar information, statistik och nyheter
om Internet som marknadsplats. Deras recept för lyckad viral
marknadsföring består av sex delar och dessa redovisas nedan. Det är enligt
eMarketer inget tvång att samtliga sex delar ingår i marknadsförings-
strategin utan varje del för sig kan ge understöd åt den virala effekten.87

I en effektiv viral marknadsföringsstrategi ingår enligt eMarketer att:
• Ge bort produkter eller tjänster gratis

I de flesta virala marknadsföringskampanjer ges något bort gratis.
Det kan till exempel vara gratis email, gratis information, gratis
datorprogram eller något annat. För många är allting som är gratis
intressant eller i alla fall något som får dem att höja på ögonbrynen.
Även om företag inte tjänar pengar på att ge bort gratis kan det
skapa den uppmärksamhet som behövs för att få andra delar av
verksamheten lönsam.

                                          
86 Fiore, (1999-06-25)
87 Wilson, www.emarketer.com
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• Utforma reklambudskapet så att det enkelt kan spridas vidare
Marknadsföringsmeddelandet bör utformas så att det utan svårighet
kan spridas vidare och att det inte riskerar förvanskas på vägen. Det
ska inte behövas någon kraftansträngning för att förklara
reklammeddelandet.

• Krav på att företaget kan hantera stark tillväxt
Företaget som bedriver viral marknadsföring måste vara beredda på
den exponentiella tillväxt som den virala effekten kan ge. Om
företaget till exempel erbjuder gratis email måste de ha servrar som
klarar av att registrera många nya användare relativt kort tid.

• Utnyttjande av vanliga motivationsfaktorer och beteendemönster
En strategi som tar hänsyn till mänskliga motivationsfaktorer och
behov har större chanser att bli framgångsrik. Längtan efter att bli
populär, omtyckt eller anses som omtänksam, har drivit många till
att skicka email och placera länkar på sina hemsidor. Exempelvis är
det populärt att sprida roliga bilder och reklamfilmer över Internet.

• Utnyttja existerande kommunikationskanaler
De flesta människor är av naturen sociala. Vi omger oss med
primära och sekundära grupper. I den primära gruppen finns oftast
familj och nära vänner. Den sekundära gruppen består till exempel
av arbetskamrater och avlägsna släktingar. Även på Internet skapar
många nätverk genom att samla ihop email- och webbadresser. På
så sätt bli internetanvändarna en del av ett digitalt samhälle.
Reklammeddelanden som placeras i ett befintligt nätverk har
möjlighet att spridas till nätverkets samtliga medlemmar.

• Utnyttja andras resurser
eMarketer föreslår även att en smart viral marknadsföringskampanj
drar nytta av andras resurser för att sprida reklammeddelanden.
Detta kan exempelvis göras genom att placera länkar på andras
webbsidor eller genom att dela ut gratis nyhetsbrev och artiklar. Om
nyhetsbrev och artiklar publiceras på andras webbsidor och i
tidskrifter, utnyttjas andras resurser för att föra ut ditt budskap. Att
dra nytta av publicitet i massmedia är dock inget som eMarketer
uppfunnit utan ett traditionellt marknadsföringsknep.

Det finns i vissa fall stora likheter mellan viral marknadsföring och word of
mouth. Vissa författare hävdar till och med att viral marknadsföring inte är
något annat än word of mouth som sprids digitalt via Internet. Därför
handlar nästa avsnitt om just word of mouth.
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4.3 Word of Mouth

Word of mouth marknadsföring sker genom direkt kommunikation mellan
två eller flera individer och rör information om produkter, tjänster,
händelser eller företag. Den individ som sprider informationen har alltid
någon form av erfarenhet av produkten, tjänsten eller företaget. Han måste
dessutom känna eller ha något gemensamt med den han kommunicerar
med. Trots namnet behöver inte word of mouth vara muntlig information.
Den kan uttryckas med kroppsspråk, över Internet, med symboler och
genom traditionellt brevskrivande. Viktigt är också att även om någon till
exempel pratar om en produkt inför sina vänner så behöver det inte betyda
att någon lyssnar och tar till sig det som sägs.88

Word of mouth, eller på svenska även kallad mun mot mun metoden, är en
billig och pålitlig metod för marknadsföring. Alla företag oavsett om de är
välkända eller inte genererar word of mouth som antingen är positiv eller
negativ.89 Positiv word of mouth hjälper företagen att bygga upp deras
affärsverksamhet medan negativ skadar företaget. Word of mouth
marknadsföring kan enligt Misner och Devine ses som en paradox, ”det är
världens mest kända marknadsföringshemlighet”90.

För nya företag och produkter är det extra viktigt med positiv word of
mouth. I en undersökning gjord bland 7000 konsumenter i sju olika
Europeiska länder visade det sig att 60 procent påstod att de påverkades till
att använda nya märken av familj och vänner.91

En studie som genomförts i USA av White House Office of Consumer
Affairs, visade att 90 procent eller mer av de missnöjda kunderna, inte
kommer att göra affärer igen med de företag som de är missnöjda med. De
flesta missnöjda kunder klagar normalt inte heller till den ansvariga
personen på företaget som de har upplevt missnöjet med, utan de kommer
istället snabbt ta kontakt med ett annat företag92. Studien kom även fram till
att varje missnöjd kund troligen kommer att dela med sig av missnöjet till
minst nio andra personer och 13 procent av de missnöjda kunderna kommer

                                          
88 Harris, (2000)
89 Sansoni, www.forbes.com
90 Misner & Devine (1999)
91 Kotler, (1997)
92 Foley, www.tsbj.com



41

att berätta för mer än 12 personer om sina dåliga upplevelser.93 Med andra
ord kommer en missnöjd kund resultera i att ett stort antal andra personer
hör talas om missnöjet.

För att förstå word of mouth är det viktigt att först inse att varje
affärstransaktion innehåller två delar. Den första är själva produkten/
tjänsten. Kunder utvärderar kvalité, funktioner, fördelar, pris och hur allt
detta tillsammans kan jämföras med konkurrenternas erbjudanden. Den
andra delen är upplevelsen. Kunder kommer att utvärdera hur enkel, snabb,
tillgänglig, tillfredställande och angenäm den totala köpupplevelsen är. För
att företag skall erhålla referenser från tredje person måste kunden först
uppleva en ”wow-upplevelse”. Företag måste prestera mycket bra både vad
det gäller tjänsten och upplevelserna kring denna för att åstadkomma
positiv word of mouth.94 Eller som Levinson menar i sin artikel ”Gaining
Word-of-mouth marketing”.95

Källa: Levinson Conrad (2000), Gaining Word-Of-Mouth Marketing

Enligt Opinion Research Corporation International (ORCI) talar
konsumenter speciellt gärna om erfarenheter av inköp som de gjort via
Internet. Så länge Internet är en ny plats för handel kommer förmodligen de
flesta att uppfatta det som en större händelse att ha köpt någonting via
Internet än via traditionella kanaler. Internetkonsumenter i USA kommer
med större sannolikhet att berätta om sina shoppingerfarenheter på Internet
än att berätta om deras favoritrestaurang eller film, enligt ORCI. I denna
studie kom de fram till att den typiska Internetkonsumenten i USA berättar
om sina shoppingerfarenheter på Internet till i genomsnitt 12 personer.
Detta kan jämföras med att genomsnittsamerikanen berättar om sina
favoritfilm för 8,6 individer och när det gäller favoritrestaurang berättar de
om denna för 6,1 personer.96

Individer fattar ofta beslut om vilket företag de väljer att göra affärer med
utifrån vad de hört om företaget. När en extern person uttalar sig om ett

                                          
93 Misner & Devine (1999)
94 Loskot, www.loska.com
95 Levinson, www.promover.org
96 www.nua.ie/surveys

”Word-of-mouth will become perhaps the most effective of the
marketing weapons if you provide consistent quality, top level

service, conscientious follow-up and an unblemished reputation.”
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företag har det mycket större kraft och är mer trovärdigt än när företaget
säger bra saker om sig själv.97 Marknadskommunikation av tredje person
kommunicerar indirekt företagets överlägsenhet och värdet av de tjänster
som företaget erbjuder98.

Åtgärder som företag kan genomföra för att stimulera personlig påverkan
som leder till att företaget får positiv ”word of mouth
• Bra kundservice kan reducera negativ word of mouth men för att öka

positiv word of mouth måste företagen göra något mer än bara öka
kvalitén på kundservicen.99

• Identifiera individer och företag som kan påverka och är trovärdiga.
Extra ansträngningar kan avsättas till dessa.100

• Skapa opinionsledare genom att ge  vissa individer företagets tjänst på
attraktiva villkor101

• Jobba genom lokal påverkan, klassrum, intresseorganisationer och
universitet102

• Utveckla marknadsföring som har högt ”kommersiellt värde”. Reklam
med högt kommersiellt värde har ofta en slogan som blir en del av det
nationella vardagliga språket. Exempel skulle kunna vara Nokia med sin
slogan ”connecting people”.103

• Utveckla kanaler för ”mun mot mun” referenser. Företag kan gynnas av
att utveckla långsiktiga förhållande med alla i deras nätverk, eller som
Misner och Devine uttrycker det: ”farming not hunting”.104

Som beskrivits ovan är nätverk viktiga för att spridningen av information
om produkter och företag. Både word of mouth och viral marknadsföring
handlar mycket om nätverk och kommunikation. Nästa avsnitt går därför
mer in på nätverk och kommunikation.

                                          
97 Foley, www.tsbj.com
98 Fortin, www.eboz.com
99 Misner & Devine (1999)
100 Kotler (1997)
101 Kotler (1997)
102 Kotler (1997)
103 Kotler (1997)
104 Misner & Devine (1999), Kotler (1997)
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4.4 Nätverk och Kommunikation

Den mest grundläggande principen av mänsklig kommunikation är att
förflyttningen av idéer sker mest frekvent mellan individer som är lika
varandra. Rogers menar att informationsflödet beror på den grad av likhet
som råder i par av individer som interagerar, så som värderingar,
utbildning, social status och så vidare105. Den klassiska modellen över
kommunikationsprocessen visas i figur 4.2.

Figur 4.2. Kommunikationsprocessen. Källa: Kotler, (1997).

För att ett meddelande skall vara effektivt måste sändarens kodnings-
process stämma överens med mottagarens avkodningsprocess. Ju mer
sändarens erfarenhet stämmer överens med mottagarens, desto mer effektiv
kommer meddelandet sannolikt att bli.106

Sändarens uppgift är att få meddelandet genom processen till mottagaren.
Om detta misslyckas kan det bero på någon av följande anledningar:107

• Selektiv uppmärksamhet, som innebär att människan inte har tillräckligt
med kapacitet för att ta mot alla meddelanden som möter dem dagligen.
Personer bombarderas i genomsnitt med 1600 kommersiella
meddelanden dagligen av dessa  noteras 80 och ungefär 12 framkallar

                                          
105 Rogers, (1983)
106 Kotler, (1997)
107 Kotler, (1997)
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någon form av reaktion. Sändaren måste utforma meddelandet så att det
skapar uppmärksamhet trots att det finns omgivande störningar.

• Selektiv förvrängning, människor kan förvränga meddelandet så att de
hör vad de vill höra. Mottagare har attityder, som leder till förväntningar
på vad de hör och ser. De kommer att höra vad som passar in i deras
system av värderingar. Resultatet av detta blir att mottagare ofta adderar
saker till meddelandet och att de inte noterar saker som finns i
meddelandet. Sändaren bör därför eftersträva enkelhet, tydlighet,
intresse och repetition av meddelandet för att få fram huvudpoängen till
målgruppen.

• Selektivt minne, människor sparar endast en liten del av alla
meddelanden som når dem i det långa minnet. Om meddelandet går
igenom mottagarens korta minne till dennes långa minne beror på
mängden och typen av repetition av meddelandet som mottagaren gör.
Repetition är den process under vilken mottagaren elaborerar med
meningen i informationen, på ett sätt som framkallar relaterade tankar
från mottagarens långa minne till dennes korta minne. Ifall mottagarens
initiala attityder till poängen i meddelandet är positiva och ifall
repetitionerna stödjer argumenten kommer meddelandet förmodligen bli
accepterat och ihågkommet. Om däremot mottagarens initiala attityder
är negativa och om personens repetition leder fram till motargument
kommer meddelandet förmodligen inte att stanna i det långa minnet.
Motargumentering handlar om att genom övertygelse göra ett motsatt
meddelande tillgängligt. Eftersom mycket av övertygelsen kräver
mottagarens repetition av dennes egna tankar, är mycket av vad som
kallas övertygelse faktiskt självövertygelse.

De flesta individer finner nöje i att interagera med andra personer som är
lika. Att tala med de individer som är relativt olika från oss själva kräver
mer ansträngningar för att kommunikationen ska bli effektiv.
Kommunikation mellan individer med olika bakgrund kan orsaka kognitiv
oenighet eftersom individer är utsatta för meddelanden som inte
överensstämmer med de existerande värderingarna eller de kognitiva
kartorna. Detta orsakar en psykisk obekvämlighet. När kommunikationen
mellan två olika individer blir mer omfattade ökar sannolikheten för att de
blir mer lika varandra och på så sätt blir kommunikationen mer effektiv.
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Människor som väljer att kommunicera med individer som är olika står
inför frustrationen av inte kunna kommunicera effektivt.108

Heterogena nätverk länkar ofta ihop två olika sammanslutningar av
nätverk. Dessa nätverk är särskilt viktiga när det gäller att föra över
information om exempelvis en innovation. För att illustrera denna
kommunikation mellan olika nätverk kan vi se på en studie som gjordes i
två olika indiska byar. En av dessa  byar var verkligen innovativ, medan
den andra var ganska traditionell. Spridningen av kunskap om en ny typ av
risart gick lättare mellan nätverken i de mer innovativa byn. I den mer
traditionella byn fungerade kommunikationen mellan de heterogena
nätverken inte speciellt bra. Opinionsledarna i den mer traditionella byn var
äldre och hade ingen utbildning i jämförelse med opinionsledarena i den
innovativa byn som var yngre, högutbildade samt av högre socialt kast.
Varje individ i Indien tillhör ett kast, som är en social position fixerad av
traditionellt inflytande. Men i den progressiva byn, började innovationen av
nya risarter i toppen av den sociala strukturen och spred sig sedan ner
genom de olika kasterna genom länkar mellan de olika heterogena
nätverken.109

Genom att vårt fallföretag Incirco har utvecklat en ny kommunikations-
lösning och därmed en innovation är spridningsprocessen av denna
innovation av central betydelse för att de skall kunna erhålla ett stort antal
användare. Spridningsprocessen är även av betydelse för alla former av
viral marknadsföring (se kapitel 7) eftersom det bygger på att det infekterar
mottagaren med ett reklammedelande.

Kärnan i spridningsprocessen av innovationer är den imitation som de
potentiella individerna kommer att göra för att  kunna ta till sig den nya
innovationen. En annan central del är om även de personer som följer
pionjärerna kommer att ta till sig den nya idéen. Beslutet om man ska ta till
sig en nya innovation beror huvudsakligen på den upplevelse som
kommuniceras av andra som redan tagit till sig innovationen. Dessa
subjektiva utvärderingar av innovationer följer huvudsakligen genom
personliga nätverk. På grund av den anledningen, måste det finnas en
förståelse om hur nätverk fungerar ifall det ska vara möjligt att förstå
utspridningen av innovationer.110

                                          
108 Rogers, (1983)
109 Rogers, (1983)
110 Rogers, (1983)
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Ett kommunikationsnätverk består av individer som är sammanlänkade
genom mönstrade flöden av information. Poängen är att nätverk har en
speciell grad av struktur och stabilitet. Det är den mönstrade aspekten av
nätverk som gör att det går att förutsäga mänskligt beteende.
Kommunikationsstrukturer är så komplexa i alla olika system, att till och
med medlemmar av ett socialt system normalt inte förstår kommunikations-
strukturen som de är en del av. Detta för att det är så pass många möjliga
nätverkslänkar i ett system som leder till att det blir problem med för
mycket information för individen som försöker förstå kommunikations-
strukturen. För att illustrera detta kan man se på att i ett socialt system med
100 medlemmar, är 4950 länkar möjliga.  Genom detta exempel förstår
man att det krävs datorer för att kunna analysera mönster i den otaliga
mängd av olika nätverkslänkar som är möjliga.111

När det gäller metoder för nätverksanalys sätts individer in i grupper, på
basis av deras närhet, i nätverkslänkar så att individer som är nära varandra
är placerade i samma grupp. Kommunikationsnärhet är i vilken grad
länkade individer i ett nätverk har personliga kommunikationsnätverk som
överlappar. Ett personligt kommunikationsnätverk består av de samman-
länkade individer som är länkade genom mönstrade kommunikationsflöden
för en given individ.112

En del personliga nätverk består av ett antal individer som påverkar
varandra, dessa kallas sammansatta personliga nätverk. I kontrast finns de
radikala personliga nätverken som består av ett antal individer som inte
påverkar varandra.  Radikala personliga nätverk är mer öppna, och tillåter
därför individen som befinner sig i brännpunkten att utbyta information
med en större och bredare miljö. Därför är radikala nätverk särskilt viktiga i
spridningen av innovationer eftersom deras länkar når ut till ett helt system,
medan sammanlänkade nätverk är mer invuxna i naturen. Dock fungerar
kommunikationsprocessen bäst då individerna är lika varandra vilket de
kanske inte är i radikala nätverk113.

                                          
111 Rogers, (1983)
112 Rogers, (1983)
113 Kotler, (1997)
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Sammanfattningsvis så är potentialen för informationsutbyte i länkar
mellan kommunikationsnätverk negativt relaterad till graden av:114

1. Kommunikationsnärhet
2. Likhet

Källa: Rogers  Everett M. (1983)

Genom resonemanget ovan förstår vi att nätverk spelar en viktig roll i
spridandet av innovationer. Men vem är sammankopplad till vem i dessa
nätverk? Rogers menar att individer tenderar att bli länkade till andra som
är nära dem i fysiskt avstånd samt om de är relativt lika i den sociala
karaktären. Om allt annat är lika formar individer nätverkslänkar som
kräver minst ansträngningar och som är mest belönande.115

En annan viktig del i spridningen av innovationer är den roll opinionsledare
har genom att dessa aktiverar spridningen inom nätverk. Opinionsledare
påverkar i olika grad individers attityder och kan informellt skapa ett
önskat beteende hos individerna.116 I följande avsnitt kommer vi att gå över
till att beskriva vanliga beteenden hos konsumenter. Vi kommer bland
annat att försöka tydliggöra skillnader i konsumenters beteende på Internet
och vid traditionell handel, om det finns någon skillnad.

4.5. Köparbeteende

På Internet kan det erbjudas snabb tillgång till produktrelaterad information
som gör att konsumenterna blir mer effektiva när de söker utvärderar,
köper samt använder produkter. Enligt McGaughey bör därför företag
använda Internet för att öka samt underhålla deras konkurrenskraft.
Eftersom Internet är ett så pass nytt medium för många som jobbar med
marknadsföring är deras förståelse om köparnas beteende på Internet

                                          
114 Rogers, (1983)
115 Rogers, (1983)
116 Rogers, (1983)

Rogers menar att potentialen för informationsutbyte är störst när
de länkade individerna i ett kommunikationsnätverk har

överlappande personliga kommunikationsnätverk samt när graden
av likhet som råder mellan individerna är begränsad.
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begränsat.117 Det följande resonemanget har för avsikt att öka denna
förståelse.

De klassiska typologierna av köpkategorier beskrivs i figur 4.3. Alla typer
av köpbeslut kan placeras längs de olika pilarna. Exempel på ett rutinartat
beteende när det gäller problemlösande är köp av en vanlig dagstidning
eller en chokladbit. Konsumenten känner sig bekväm och är van vid sådana
beslut. Dessa köp genomförs dessutom dagligen. I liknande köp krävs inget
stort personligt engagemang, konsumenten kommer inte att bli bedömd på
vilket beslutet han fattar. Priset är dessutom lågt och risken att få fel
produkt är minimal. Den andra extrema situationen är köp av exempelvis
en bil eller en lägenhet. Mellan dessa två extrema exempel kan köp
placeras som kräver begränsat problemlösande. I dessa situationer är
engagemanget relativ lågt och antalet alternativ till köp är inte särskilt
differentierade samt tidsramen är relativt kort.118

Figur 4.3. Engagemang i köpprocessen. Källa: McGaughey, (1998)

Det finns generella modeller för köparbeteende som gör det möjligt att
förstå processen under vilken konsumenten fattar beslut om att köpa en
tjänst eller produkt. Dessa modeller är förklarande och förutsägande.
Förändringen av marknaden som Internet har fört med sig är mycket
komplex och denna kan analyseras på olika nivåer. På konsumentnivå
gäller det ha förståelse om hur den nya miljön påverkar processen, under

                                          
117 McGaughey, (1998)
118 McGaughey, (1998)
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vilken konsumenten fattar beslut.119 Här nedan har vi för avsikt att beskriva
de grundläggande elementen i köparsituationen på Internet och jämföra den
med det traditionella synsättet med det nya.

För att kunna jämföra köpprocesserna i den fysiska världen och på Internet
kan det vara bra att känna till begreppet ”extensive problem-solving”
(EPS). Även köp av enkla och vardaglig produkter kräver ofta EPS tack
vare att många personers kunskap om och erfarenhet av elektronisk handel
är begränsad. Många av de potentiella kunderna saknar erfarenhet, de
upplever risker med nya betalningsmedel och det tar tid för dem att lära sig
att handla över Internet. Men med ökad erfarenhet kommer många av
köpen av vardagliga produkter som sker över Internet att kategoriseras som
”limited problem solving” (LPS).120

Det traditionella ramverket för att analysera om ett beslut är EPS eller LPS
är genom de fem stadierna i inköpsprocessen. De fem stegen är: behov
upplevs, information söks, utvärdering av alternativen, inköpsbeslut samt
efterköpsbeteende. De fem stegen är interrelaterade och skiljer sig i viss
mån åt mellan fysiska och virtuella marknadsplatser. Figur 4.4 ger en
översiktlig bild av skillnaderna.121

                                          
119 McGaughey, (1998)
120 McGaughey, (1998)
121 Steward & Videlo, (1998)
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Figur 4.4. Inköpsprocessen. Källa: McGaughey, (1998)

Det första steget att konsumenten upplever ett behov innebär att
konsumenten vill tillfredställa ett gap mellan vad den har idag och vad
konsumenten vill erhålla. Att behovet upplevs kan framkallas av en mängd
interna eller externa faktorer. Exempel på en intern faktor är om en person
upplever ett behov av att konsumera efter att ha fått ökad inkomst. En
extern faktor kan vara att individen blir påverkad till att konsumera av
reklam. När det gäller problemupplevelse kan marknadsförare på Internet
fånga konsumenten i ett tidigt skede i processen. Marknadsförare på
Internet kan vara i bättre position att tillfredställa konsumenternas behov
och viljor genom att ta hjälp av resurser som databaser med
konsumentinformation.122

Informationssteget är när konsumenten söker information för att erhålla
kunskap. Vilken källan är till informationen är grunden för om
konsumenten kommer att genomföra köpet eller inte. Spridandet av
information är den huvudsakliga rollen för en försäljare på den traditionella
marknaden, exempel kan vara en resebyrå som sprider information om
deras pris samt förmåner. Men när flygbolaget startar en egen webbsajt på

                                          
122 Steward & Videlo, (1998)
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Internet med interaktiv flyginformation och bokningsmöjligheter är de
traditionella handelsvägarna förbipasserade.123 Detta innebär att med
informationsteknologin kan konsumenten få tillgång till och sortera
informationen direkt utan några mellanhänder. Genom att det många
gånger är fritt flöde av information på Internet är det en stor risk att
konsumenten får överflödig information. Enligt Steward och Videlo
kommer  marknadsförare med bäst designade informationspaket att erhålla
de största konkurrensfördelarna.124

Det tredje steget, utvärdering av alternativen, involverar analys av de
alternativa lösningarna. I det här steget har konsumenten hittat den
relevanta informationen och måste nu använda den för att fatta ett
köpbeslut. När konsumenten upplever att mängden information är för
omfattande eller att det ”psykologiska priset” har överskridits kan
etablerade konkurrenter dra fördel av denna situation. På Internet finns så
kallade ”intelligenta shoppingagenter” som kan söka genom webben efter
den specifika produkten som konsumenten letar efter. Dessa intelligenta
shoppingagenter kan hjälpa konsumenten att välja utifrån de mest relevanta
kriterierna för att utvärdera produkten. Dessa företag ger även shopparen
sammanställda listor som gör det lätt för konsumenten att välja bland
alternativen. Vissa företag har dock blockerat sina webbsidor för liknande
agenter.125

Steget där inköpsbeslut fattas involverar var och hur konsumenten skall
köpa. En central fråga är varför konsumenter shoppar? Vissa menar att
konsumenter shoppar inte endast för att köpa. Personliga shoppingmotiv är
bland annat att de upplever variation från de dagliga rutinerna,
självtillfredsställelse, inlärning om nya trender samt fysisk aktivitet. När
det gäller sociala motiv till shopping talas det bland annat om att få
kommunicera med personer som har samma intresse. Enligt Steward och
Videlo involverar konkurrensen på Internet att ha de häftigaste och mest
intressanta webbsajten samt att kunna erbjuda enastående upplevelser för
att uppmuntra till köp. De menar även att marknadsförare på Internet måste
göra shoppingupplevelsen enkel och underhållande för deras kunder.
Beställningsprocedurer, betalningsvillkor, säkerhet och leverans är kritiska

                                          
123 Steward & Videlo, (1998)
124 Steward & Videlo, (1998)
125 Steward & Videlo, (1998)



52

faktorer. Minimal komplexitet och maximal likhet mellan de mönster som
gäller på Internet gör det lättare för konsumenten att genomföra köpet.126

Det sista steget i det här ramverket är efterköpsbeteende som genom att
inkluderas i modellen ger en ökad förståelse för konsumenternas beteende.
Köpet skall ses som början av en relation med kunden istället för slutet på
relationen. Hur kunden uppfattar leveransen av en produkt, hur den
används, graden av tillfredställelse och kvalitén på servicen är alla kritiska
för att förstå konsumenternas beteende. Detta gäller både i den fysiska och i
den virtuella världen. En viktig skillnad mellan de två marknaderna är att
den traditionella marknaden tillförlitar sig mer på mänskliga interaktioner
och personliga intressen för att utveckla samt underhålla goda kund-
relationer. Enligt Steward och Videlo måste aktörer på Internet förlita sig
mer till de informations- och kommunikationsteknologier som finns för att
underhålla samt för att tillfredställa kunder. Marknadsförare på Internet
måste även förstå betydelsen av efterköpsupplevelser om de skall kunna
dra nytta av den potential som kundrelationer och kundlojalitet innebär. För
att kunna genomföra detta på den virtuella marknadsplatsen krävs det att
säljaren har de rätta teknikerna för att underhålla relationen med kunden.127

4.6. Adoptionsprocessen

Fallföretaget som använts i denna uppsats har lanserat en ny typ av tjänst
som inte tidigare fanns på marknaden. Senare i uppsatsen kommer vi att
analysera spridningen av denna tjänst och det är därför bra att känna till lite
om hur individer tar till sig nya typer av produkter och tjänster. Dessutom
är denna process även viktig för många företag aktiva på Internet eftersom
det fortfarande är så att ett stort antal individer dagligen får sina första
upplevelser av Internet. Det kan exempelvis handla om att köpa en produkt
eller tjänst. Med andra ord är adoptionsprocessen högst aktuell för många
företag i den nya ekonomin.

För företag som vänder sig direkt till slutkonsumenterna krävs det ofta
omfattande marknadsbearbetning, vilket kan vara kostsam och
tidskrävande.128 Många av de innovationer som vi ser idag tillfredställer
inte något behov som är allmänt känt på marknaden. Dagens företag har
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istället identifierat ett behov som kunderna själva kanske inte känner till.129

En liknade identifiering av ett behov har många av de företag som vi
beskrev i kapitel 4.2.1. gjort. Dessa företag använde sig även av viral
marknadsföring på ett framgångsrikt sätt. Därför tror vi att företag som vill
använda sig av viral marknadsföring måste känna till hur de kan
tillfredställa ett behov som konsumenterna ännu inte känner till.

Jeffrey Rayport, professor på Harvard Busines School, forskar om hur
utvecklare kan tillfredställa de behov som kunderna ännu inte känner till.
Rayport menar att för att förstå konsumenternas behov kan utvecklare
använda ett antal olika tekniker som faller under begreppet empathic
(inlevelse) design. Till skillnad från exempelvis fokusgrupper och
användarlaboratorier som tillhör den traditionella marknadsunder-
sökningen, görs dessa observationer i konsumenternas egna miljö där de
följer konsumenternas dagliga rutiner. I en sådan kontext får forskare och
utvecklare tillgång till en mängd information som inte är tillgänglig genom
annan observationsorienterad forskningsmetodik. Ibland är kunder så vana
vid de nuvarande förutsättningarna att de inte ens tänker på att fråga efter
nya lösningar, trots att de har ett behov kan konsumenterna inte hantera
eller beskriva detta behov. Konsumenterna är så förtrogna med sina
vardagliga rutiner att de glömmer bort att de faktiskt blir tvingade att bete
sig på ett icke optimalt sätt. På så sätt blir konsumenterna inte kapabla till
att föra fram vad de verkligen behöver.130

Kunderna kan delas in i olika grupper utifrån när de tar till sig nya typer av
produkter. Kotlers modell för konsumenters adoptionsprocess börjar där
företagets innovation slutar, alltså vid lanseringen eller med andra ord, när
deras virala marknadsföring börjar. Företaget måste förstå denna process
för att de skall kunna bygga en strategi för den tidiga marknads-
penetrationen. Tidigare hade företagen ofta ett massmarknadssynsätt vilket
innebar att de distribuerade produkten överallt och reklamen riktade sig till
alla. Men denna typ av marknadsföring har två stora nackdelar, den är
mycket kostsam och den slösar resurser på de kunder som inte är
potentiella köpare.131
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Ett företag har gjort en innovation när de har utvecklat en produkt, tjänst
eller idé som av någon uppfattas som ny.132 Det är möjligt att denna
innovation kan spridas genom viral marknadsföring om de rätta
förutsättningarna föreligger mer om detta i kapitel 7. Innovationen tar tid
att sprida genom det sociala systemet som beskrevs tidigare i kapitel 4.4.
Det är två faktorer som påverkar hur snabbt en innovation kan sprida sig,
utbredningsprocessen och adoptionsprocessen. Med utbredningsprocess
menas spridningen av en ny idé från den person som har gjort innovationen
till de personer som kommer att använda sig av den nya idén.
Adoptionsprocessen å andra sidan fokuserar mer på den mentala processen
under vilken individen först hör talas om produkten till att slutligen
använda den. Adoption innebär att individen bli en regelbunden användare
av tjänsten.133

Konsumenternas adoptionsprocess handlar om människors vilja att prova
nya produkter. En persons innovationsförmåga kan definieras som ”i vilken
utsträckning en individ är relativt tidig med att adoptera nya idéer i
jämförelse med andra personer i det sociala systemet”. Inom varje
produktområde finns det innovatörer och pionjärer. Vissa individer
adopterar nya produkter mycket tidigare än andra, så kallade early
adopters. Människor kan bli klassificerade i de adoptionskategorier som
presenteras i figur 4.4.134

Figur 4.4. Consumer adoption process. Källa: Kotler, (1997)
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4.7. First mover advantage

Många av de kända exempel på företag som lyckats med hjälp av viral
marknadsföring har även kunnat dra fördel av en så kallad first mover
advantage. Slagkraften och effektiviteten i viral marknadsföring är delvis
beroende på om ett företag varit först ut på marknaden eller om de varit
först med att lansera en ny produkt. Detta är också av betydelse för
varumärkesbyggandet i den nya ekonomin. Av dessa anledningar följer här
ett avsnitt om vad vi i brist på en bra svensk översättning kallar för first
mover advantage.

De företag som tidigt började anamma Internet har i flera avseenden
fördelar gentemot efterföljarna. Internets pionjärer har många gånger haft
möjlighet att bygga inträdesbarriärer genom långsiktiga samarbetsavtal
med kända internetportaler som till exempel Excite, Lycos och Yahoo. De
stora företagen har även svårt att göra de omställningar det innebär att börja
använda Internet.135

Uttrycket first mover advantage har blivit mycket populärt i och med de
förändrade villkoren i den nya ekonomin som vi behandlar i kapitel 1.1.
Enligt Thorén består denna ekonomi av en uppsättning nya aspekter och
spelregler.136 Framfabs vd Jonas Birgersson har kallat det för ”den globala
dödsjakten”137. Med det brutala uttrycket menar han att en first mover
advantage gör att företag kan sänka priset på sin produkt så lågt att ingen
som kommer efter kan få kostnadstäckning för att utveckla en
konkurrerande produkt. Villkoret är att dessa företag redan tagit hem hela
utvecklingskostnaden innan övriga konkurrenter gör sitt intåg på
marknaden. Vi tror att detta är mer utpräglat i de företag som är aktiva i
den nya ekonomin där förändringarna sker betydligt snabbare och produkt-
cyklarna blir allt kortare.

Ett företag som innehar first mover advantage kan skapa inträdesbarriärer
mot konkurrerande produkter och företag. Exempel på några typer av
inträdesbarriärer138 är:
• Stordriftsfördelar (scale effects)
• Upplevelseeffekter (experience effects)

                                          
135 Windham & Samsel, (1999)
136 Thorén (2000-02-21)
137 Dagens Industri, (1999-08-28)
138 Kerin, Varadarajan & Peterson, (1992)
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• Asymmetrisk information om produktkvalitet och köpare som ogillar
risk

• Olikheter i annonseringars marginaleffekt för pionjären och efterföljare
• Påverkan på företagets rykte (reputational effects)
• Osäker imiterbarhet avspeglad i osäkerheten kring framgången för

pionjären.
• Teknologiskt försprång
• Förköpsrätt på knappa resurser
• Omställningskostnader (switching costs)

Inträdesbarriärerna innebär kortare ledtider för pionjärerna gentemot efter-
följarna. Under den tid som en pionjär befinner sig i monopolställning kan
denne ta ut ett högre pris än vad som vore möjligt under konkurrens. Efter
det att uppföljare gjort sitt intåg på marknaden kan i de flesta fall en first
mover ändå hålla högre vinstmarginaler än konkurrenterna eftersom de har
bättre täckning av utvecklingskostnaderna (learning curve economies).139

First mover advantage kan också förklaras ur ett beteendeperspektiv140. De
företag, exempelvis vårt fallföretag Incirco som är först ut på marknaden
med en ny produkt kan mötas med mindre motstånd av de potentiella
kunderna. Att dessa företag kan mötas med mindre motstånd innebär att
den viral marknadsföringen kan spridas lättare eftersom individerna är
mindre skeptiska till budskapet som sprids. Det minskade motståndet är
särskilt utpräglat inom den kategori människor som ofta är de första att ta
till sig nya produkter och trender (early adopters se kapitel 4.6). Eftersom
pionjären knyter till sig de flesta av de konsumenter som är early adopters
blir det bara de som är mer motvilliga mot nyheter över till konkurrenterna.
Därmed är det svårare för konkurrenterna att sprida ut deras budskap
eftersom majoriteten och eftersläparna är mer skeptiska än early adopters.
Dessutom kan det vara svårt för de företag som etablerar sig senare på
marknaden att uppnå en kritisk massa av användare genom viral
marknadsföring. First mover advantage innebär också att företaget till viss
del kan styra kundernas preferenser genom att utveckla extraerbjudanden
och tilläggstjänster.

Argumenten ovan gäller dock endast om pionjären erbjuder högkvalitativa
produkter, positionerar sig på rätt sätt och tillämpar konkurrenskraftig

                                          
139 Kerin, Varadarajan & Peterson, (1992)
140 Kerin, Varadarajan & Peterson, (1992)
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strategi141. De förutsätter också att efterföljarna försöker efterlikna
pionjären. I många fall är inte den första positionerings- och konkurrens-
strategin den bästa och efterföljarna kan lära sig av pionjärens misstag.
Efterföljarna kan med hjälp av till exempel kraftfull marknadsföring
påverka potentiella kunders preferenser istället för att bara svara mot dem.

Ett flertal undersökningar har gjorts för att empiriskt belägga om det finns
ett samband mellan inträdesordning på marknaden och marknadsandel.
Studierna visade att first movers i de flesta fall hade en stor marknadsandel
men att flera andra faktorer har varit viktiga. First movers hade ofta bättre
kvalitet på produkterna, bredare produktsortiment och så vidare. Under-
sökningarnas giltighet måste dock ifrågasättas eftersom olika branscher
skiljer sig åt med avseende på struktur och marknadsförhållanden.142 Hur
sambandet mellan inträdesordning på marknaden och marknadsandel
förhåller sig när det gäller viral marknadsföring har vi ingen information
om. Dock har vi sett att exempelvis Hotmail som var först ut på marknaden
med webbaserad email och idag är de världens största leverantör av denna
typ av email143.

First mover advantage är ett fenomen som är mer komplext än det först kan
verka. Inträdesordning på en viss marknad ger inte automatiskt ett
konkurrensmässigt övertag. Företag kan medvetet välja om de vill gå in
först på en marknad eller vänta på att andra hinner före dem. En vanlig
anledning till att vänta är att det ofta råder stor osäkerhet i hur stor
efterfrågan kommer att bli. Många som har valt en förföljarstrategi har
lyckats. Företag som kunnat observera marknaden kan nå stor framgång
eftersom det för dem varit möjligt att observera marknaden och därmed
erhålla lärdom av gjorda misstag. Dock har vi inte sett något framgångsrik
exempel på förföljarstrategi när det gäller viral marknadsföring, däremot
har vi sett misslyckade exempel på förföljarstrategi när det gäller viral
marknadsföring. Exempel på hur svårt det är att använda sig av
förföljarstrategi är företaget Juno.com som försökte kopiera Hotmails succé
men inte nådde någon framgång med sina webbaserade gratis-email144

Figur 4.5 erbjuder en begreppsmässig ram för att identifiera de faktorer
som kan avgöra om en pionjär kan upprätthålla first mover advantage på

                                          
141 Kerin, Varadarajan & Peterson, (1992)
142 Kerin, Varadarajan & Peterson, (1992)
143 Burton, www.drapervc.com
144 Windham & Samsel, (1999)
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lång sikt. För att pionjärer ska kunna behålla sin fördel gentemot
efterföljarna måste de välja en bra strategi. Modellen föreslår att pionjären
väljer en lågkostnadsstrategi eller differentieringsstrategi beroende på vilka
faktorer som dominerar deras first mover advantage. En förklaring till
modellens olika delar presenteras i bilaga 1.

Figur 4.5. First mover advantage. Källa: Kerin et al, (1992)
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4.8. Varumärken

Även varumärket kan ha betydelse för den virala marknadsföringen
eftersom varumärket kan påverka individens attityder till budskapet som
sprids med viral marknadsföring. Därför beskrivs i det följande avsnittet
vad ett varumärke är och vilken betydelse de kan få för viral
marknadsföring och för företagen i den nya ekonomin.

Enligt Windham och Samsel kommer varumärkena att få ökad betydelse i
den nya ekonomin145. Detta beror framförallt på det enorma utbud som
konsumenterna har att välja bland på Internet. Företag med traditionellt
starka varumärken, måste ta ställning till om de ska etablera sig på Internet
och i så fall när. Nya företag som baserar sin verksamhet på Internet kan i
vissa fall bygga ett så starkt online-varumärke att de med traditionellt starkt
varumärke har svårt att ta marknadsandelar den dag de beslutar sig för att
göra en internet-satsning. Ett känt exempel på detta är Barnes & Noble som
är en traditionell bokhandelskedja. De såg hotet från Amazon.com som är
en renodlad internetbokhandel och var tvungna att göra ett val huruvida de
skulle etablera sig på Internet eller fortsätta med enbart traditionell handel.
De beslutade sig för att satsa på Internet och startade systerföretaget
barnesandnoble.com. Detta beslut krävde stora förändringar i såväl deras
organisation som i finansieringsbudgeten. De sålde 50 procent av
ägarskapet i det nya bolaget till det tyska företaget Bertelsmann AG och
under 1999 hade de till slut etablerat sig på Internet. För att etablera sig på
Internet och börja konkurrera med Amazon, som på kort tid byggt upp ett
mycket starkt varumärke, hade det krävts åtskilliga miljoner dollar.146

Ett varumärke kan tjäna många olika syften. Varumärket kan fungera som
en signal för en viss kvalitet genom att tala om för köparen vem som
tillverkat produkten. Det kan också fungera som ett skydd mot imitatörer. I
litteraturen finns en rad definitioner av vad ett varumärke egentligen är, allt
ifrån tekniska till psykologiska definitioner.147 Phillip Kotler definierar
varumärke som:

                                          
145 Windham & Samsel, (1999)
146 Windham & Samsel, (1999)
147 Kotler i Håkansson & Wahlund, (1996)
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”…ett namn, term, tecken, symbol eller design eller en kombination av
dessa, syftande till att identifiera en säljares, eller grupp av säljares, varor

eller tjänster och att skilja dessa från konkurrenternas”.
Phillip Kotler, (1997)

Kotlers definition tar således fasta på varumärkets förmåga. Varumärket
skall tala om för kunden vem som gjort varan eller tjänsten på ett sådant
sätt att tillverkaren inte blandas ihop med sina konkurrenter.

Ett varumärke har således flera funktioner där den främsta är att skilja ut
företagets varor och tjänster från andras och att skapa goodwill. Den
konsument eller kund som kan lita på ett varumärke kommer ha en större
anledning att vara lojal mot det. Lojaliteten byggs upp av kundens egen,
men även av andras erfarenhet av tjänsten och om företaget. Positiva
erfarenheter av produkter och tjänster skapar lojalitet, men tyvärr sprids
dåliga nyheter minst lika snabbt som goda och produktmisslyckande kan
helt förstöra tilltron till ett varumärket.148 Rykten kan även spridas snabbt
med viral marknadsföring genom att individer känner att de vill dela med
sig av sina erfarenheter från olika produkter och tjänster på Internet. Därför
sprids information om vad de har upplevt snabbt till andra individer.

I Sverige skiljer vi på ordmärke (exempelvis Japp och Marc O´Polo),
figurmärke (till exempel Shells snäcka) samt utstyrsel (varans unika
förpackning eller utseende kan registreras om det anses särskiljande
exempelvis WC anka)149. Vad gäller varumärkesstrategi så kritiseras
svenska företag av Lisbeth Svengren150, doktor vid Stockholms universitet,
då hon menar att svenska företag fortfarande bygger varumärken med
traditionell marknadskommunikation som reklam och events. Svengren
menar att design väntas bli ett allt viktigare instrument att bygga
varumärken med i framtiden.

Financial Times skrev i februari att ett varumärkes rykte hos Internet-
kunderna till stor del beror på hur lättanvänd företagets webbsajt är för
konsumenten. När kunder besöker ett företags webbsajt påverkas deras
attityd till företagets varumärke. Detta innebär att konsumentens attityd till
sajten avgörs av hur bra dess mjuk- och hårdvara fungerar. Konsekvensen
av det här blir att webbsidans mjuk- och hårdvara under alla omständig-
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150 Lundblom i Vision, (1999)
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heter måste fungera problemfritt. Företaget måste alltså ha tilltro till mjuk-
och hårdvarans funktionalitet för att bygga upp ett varumärke med gott
rykte. De skriver att teknologins prestanda är avgörande för företagets
framgång på Internet.151 Alla dessa faktorer är även avgörande för att det
skall spridas ett positivt budskap med den virala marknadsföringen.

En annan aspekt när det gäller teknologins prestanda är outsourcing av
säkerheten på webbsidan till en tredje person. Outsourcing blir allt
vanligare bland de företag som inte har de nödvändiga kunskaperna inom
företaget. Som exempel kan vi se på de finska aktiemäklaren eQOnline
som har utvecklat en tjänst där företaget ger tillgång till aktiemarknaden
genom mobiltelefonen. Företagets VD menar att utvecklingen av denna
tjänst krävde att företaget skapade ett nära förhållande till en
säkerhetsleverantör, som i eQOnlines fall blev Sonera SmartTrust. De
införde global säkerhetsstandard (PKI) och VD:n menar att säkerhet är
livsnödvändigt för eQOnlines varumärke.152

Internet kan vara ett medium för att föra ut farlig och lögnaktig information
om företag. IBNet153 är ett London-baserat företag som utvecklat en
programvara som gör det möjligt att övervaka Internet. Programmet kallar
de för Homer och används för att spåra upp webbsajter som innehåller
information som kan skada ett varumärke. Att prenumerera på Homer-
tjänsten kostar mellan £6,000 och £20,000 per månad och då får
prenumeranten dygnet-runt-bevakning av Internet.154 Det kan även tänkas
att lögnaktig information sprids genom viral marknadsföring som kan
skada ett företags varumärke. Därför är det även vara relevant att övervaka
Internet för att kontrollera så att ingen lögnaktig information sprids genom
viral marknadsföring.

Trots att vi nästan dagligen ser reklam från sportjätten Nike och detta
märke är mycket vanliga hos de unga konsumenterna, är Nikes webbsida
inte alls populär sett till antal besökare. Även andra välkända varumärken
som Coca-cola, Pizza Hut och Levis har inte ens tillräckligt med trafik till
deras webbsajter för att bli registrerade på Media Metrix besöksranking155.
Endast 6 av de unga konsumenternas topp-15-märken kom på listan över de
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mest besökta sajterna. Problemet för de traditionella företagen ligger i att
lyckas i överföringen till de nya kanaler och medier som Internet innebär.
Denna problematik har framhävts av IBM.156

Marknadsföringsgruppen på IBM undersökte under 1999 de finansiella
sektorerna på de Europeiska marknaderna i syfte att kartlägga de mest
effektiva varumärkena på Internet. Av de varumärken som placerade sig i
topp tio var två Internetbanker. Keith Gold som är marknadschef för
Europa på IBM financial service, förklarar att de upptäckt att storlek inte
betyder att företagens varumärke blir särskilt gynnade av konsumenterna.
Studien kom fram till att effektivitet vad det gäller varumärke på Internet
beror på kundernas erfarenheter. Dessa erfarenheter var indelade i sex
kategorier; tillgänglighet, lättorienterad, kundservice, innehåll, teknisk
prestanda och varumärkets påverkan. För övrigt kan det även här nämnas
att Citybank var den mest effektiva banken av de undersökta, den följdes av
Föreningssparbanken, Maritanordbanken och SEB.157 Effektivitet vad det
gäller varumärke på Internet beror på kundernas erfarenhet och deras
erfarenhet  kan även påverka budskapet i viral marknadsföring.

4.9. Sammanfattning Referensram

Kapitlet började med grundläggande information om vad det innebär för
företag att marknadsföra sig på Internet. Därefter gick vi över till att
presentera vad andra författare brukar lägga i begreppet viral marknads-
föring. Vi anser att deras bild av viral marknadsföring är ytlig och för att
förstå fenomenet finns det många frågor att besvara, exempelvis vilka krav
som ställs på produkt, kunder och marknad.

Övriga avsnitt behandlade olika faktorer som kan påverka möjligheten att
utnyttja viral marknadsföring. Dessa delar av referensramen skall vara till
hjälp för att analysera den empiri som vi använt oss av för att ge ökad
förståelse och teoretisk grund för fenomenet viral marknadsföring. Delarna
har även för avsikt att beskriva och skapa förståelse för vilka faktorer som
viral marknadsföring är beroende av.

Det som tas upp i referensramen har inte bara använts som stöd för analys
av empirin. Referensramen har även använts för att skapa förståelse om

                                          
156 Price, (2000-02-02)
157 Price, (2000-02-02)
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viral marknadsföring och för att välja ut empirisk data, det vill säga vilka
frågor som ska ställas och till vilka. De frågor som vi har för avsikt att
försöka utreda utifrån referensramen är främst allmänna frågor om viral
marknadsföring men även sådant som direkt berör Incirco. Nedan visas
några exempel på frågor som vi utifrån referensramen valt att ställa. Inom
parentesen som följer varje fråga visas från vilket avsnitt i referensramen vi
hämtat stöd för frågan.

• Hur ställer sig internetanvändarna till reklam och rekommendationer
som de får via email? (Kommunikation, email-reklam, spam och
nätverk)

• Vilka kommunikationskanaler uppfattas som viktiga? (Nätverk,
kommunikationsprocessen och adoptionsprocessen)

• Hur ser framtiden ut för email som medium? (Email-reklam, spam,
kommunikation)

• Vilka kriterier för en produkt är viktiga för att information om den ska
spridas snabbt över Internet? (Nätverk, word of mouth och
köparbeteende)

Alla de frågor som nämns här ovan skapar förståelse för viral
marknadsföring på ett eller annat sätt. Men för att kunna skapa förståelse
för dessa frågor krävs det olika former av empiristudier. Därför kommer
det följande kapitlet att redovisa den empiri som ligger till grund för de
slutsatser vi dragit om viral marknadsföring.
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5. Empiri

I det kommande kapitlet presenteras den empiri som vi erhållit genom en
enkätundersökning, en intervju med en forskare inom konsumentbeteende

på Internet samt uppgifter från fallföretaget Incirco.

5.1 Enkätundersökning

De kända exempel på viral marknadsföring som tas upp i denna uppsats har
huvudsakligen gällt helt nya typer av produkter och tjänster. I
referensramen beskrev vi så kallade early adopters, det vill säga de som är
först med att ta till sig en ny typ av produkt eller tjänst (se kapitel 4.6). För
att skapa förståelse för hur typiska early adopters beter sig på Internet och
hur de reagerar på olika former av internetbaserad marknadsföring
presenteras i detta avsnitt resultatet av en enkätundersökning som vi gjorde
bland anställda på företag, belägna inom Mjärdevi Science Park.

Teknikbyn i Mjärdevi ligger i nära anslutning till Linköpings Universitet
och har sitt fokus på högteknologiska och utvecklingsintensiva företag.
Tack vare företagens inriktning tror vi att huvuddelen av de som jobbar där
är vana vid att ta till sig ny teknik och nya innovationer. Totalt har 92
stycken av den totala populationen på 5300 personer besvarat enkäten. Av
de som besvarade enkäten var 57 procent män och 43 procent kvinnor. De
flesta respondenterna befinner sig inom åldersintervallet 21 till 30 år.

Nedan visas ett antal diagram och förklaringar till svaren på de olika
frågorna. Vi har även undersökt om det föreligger några skillnader i hur de
olika könen eller åldersgrupperna har besvarat frågorna men
undersökningen visade inte på några märkbara skillnader. De fullständiga
svaren, samt enkäten redovisas i bilaga 2.
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5.1.1. Resultat av enkätundersökningen

På frågan om respondenterna någon gång skickat ett email med tips om en
webbsida, produkt eller företag till någon av deras vänner eller
arbetskamrater svarade 91 procent ja och 9 procent nej.

Det är vanligast att skicka rekommendationsbrev till mellan två och fyra
personer åt gången. Många väljer dock att bara skicka till en person de
känner. Se diagram 5.1

Diagram 5.1. När du skickar rekommendationer med email, till hur många
skickar du i allmänhet då?

Vi frågade hur ofta respondenterna brukar skicka rekommendationer.
Svaren visar att de flesta någon gång har skickat en rekommendation med
email men att de inte gör det så ofta. De flesta svarade att de gör mer sällan
än en gång per månad. Se diagram 5.2.
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Diagram 5.2. Hur ofta har du hittills skickat rekommendationer?

På många företags webbsajter finns numera en funktion som gör det
möjligt att skicka ett färdigskrivet rekommendationsbrev om företaget till
någon du känner. Vi frågade hur ofta respondenterna använt en sådan
funktion och resultatet visas i diagram 5.3.

Diagram 5.3. Hur ofta har du använt en tipsa en kompis-funktion?

Vi frågade även respondenterna hur de brukar reagera på email med
rekommendationer om webbsajter, produkter eller företag, som de får av
vänner och arbetskamrater. Vi valde att skilja på rekommendationer som
gäller arbete och fritid men det visade sig att det inte spelar någon roll för
de flesta, se diagram 5.4 och 5.5.
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Diagram 5.4. Hur brukar du reagera på rekommendationer som du får av
vänner eller arbetskamrater via email?

Diagram 5.5. Hur brukar du reagera på rekommendationer som du får av
vänner eller arbetskamrater via email?
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Diagrammen visar att relativt många är nyfikna på vad rekommendatio-
nerna de får innehåller. Endast en liten andel av respondenterna raderar
rekommendationsbrev med en gång.

Enkäten innehöll en fråga om hur viktiga olika marknadskanaler är för att
locka respondenterna att besöka en viss webbsida eller köpa något via
Internet. Respondenterna fick värdera varje kanal på en skala 1 till 5, där 1
betydde inte alls viktig och 5 betydde mycket viktig. Resultatet visas i
diagram 5.6.

Diagram 5.6. Hur viktiga är följande marknadskanaler för att du ska lockas
att köpa över Internet eller besöka en viss webbsajt?

Diagram 5.6. visar att respondenterna anser att munliga rekommendationer
är viktigast och att webbreklam är minst viktigt. En annan fråga handlade
om vilka kriterier hos en produkt eller tjänst som är viktiga för att
respondenterna ska skicka ett email till sina vänner och rekommendera den.
Resultatet av denna fråga visas i diagram 5.7.
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Diagram 5.7. Vilka kriterier är viktigast för att du via email ska
rekommendera en produkt/tjänst för dina vänner eller arbetskamrater?

Resultatet visar att produkter ska ha stor praktisk nytta och de ska helst gå
att köpa till ett lägre pris på Internet än i traditionell handel, för att
respondenterna ska rekommendera den för sina vänner via email. Det de
anser vara minst viktigt är huruvida produkten är ny på marknaden.

Den avslutande frågan på enkäten behandlade hur ofta respondenterna
brukar klicka på banners. Vi valde att skilja på banners som gäller arbetet
och banners som gäller fritiden. Resultatet visas i diagram 5.8 och 5.9.

Diagram 5.8. Hur ofta brukar du klicka på banners?
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Diagram 5.9. Hur ofta brukar du klicka på banners?

Resultatet visar att det är ganska sällan som respondenterna brukar klicka
på banners. En del klickar lite oftare på banners som gäller fritiden än på de
som gäller arbetet men det är inte så stor skillnad.
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5.2. Intervju med en forskare inom internetbaserad marknadsföring

Micael Dahlén är forskare på Handelshögskolan i Stockholm med
inriktning på konsumentmarknadsföring på Internet. I bilaga 1 finns
frågorna som vi hade som utgångspunkt under intervjun. Micael Dahlén
säger att han valt ett ganska brett forskningsområde för att inte fastna inom
något område som snabbt riskerar att bli inaktuellt.

”…det är ju så mycket som händer som att virusmarknadsföring fanns ju
inte för fem år sedan och push-teknologin som var så het för tre år sedan
är ju stendöd i dag.”

Det senaste projektet som Micael Dahlén håller på med handlar om
reklammätningar på Internet. Han gör bland annat mätningar på hur
effektiva banners och sajter är, mätt i reklammått som ”awareness” och
”attitude”.

5.2.1. Om viral marknadsföring

Första gången Micael Dahlén hörde talas om begreppet viral marketing var
för 1,5 år sedan då han blev uppringd av tidningen IT-affärer som bad
honom kommentera begreppet. Han trodde då först att det handlade om ett
reklamvirus på Internet som det hade talats en del om i USA. Dessa virus
kan planteras på sajter och de skickar iväg en massa grejer till dem som
besöker sajten.

Viral marknadsföring är enligt Micael Dahlén en kombination av word of
mouth och det som traditionellt kallas för network marketing. Ett känt
exempel på network marketing är Tupperware parties i England och USA.
Han menar att viral marknadsföring handlar mycket om personligt
inflytande.

”Viral marknadsföring innebär att någon hjälper dig ta reda på att
produkten finns och i bästa fall ge lite av sin personliga kredibilitet på den
här produkten är intressent för dig.”

Om ”tipsa en kompis-funktioner” som kan placeras på ett företags webbsajt
säger Micael att det inte är viral marknadsföring i samma utsträckning men
det är smart att göra det enkelt för folk att sprida word of mouth. Han
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menar att det mer är en traditionell word of mouth-metod och tycker inte att
det är lika förfinat som viral marknadsföring.

Micael Dahlén anser att viral marknadsföring främst lämpar sig för nya
produkter. För dessa produkter är det ett enkelt sätt att snabbt nå ut till
väldigt många människor. Han anser också att det måste vara produkter
som folk känner någon form av engagemang för. Som med alla nya medier
innebär nyhetseffekten att de initialt kommer att få en väldigt stor effekt.
Micael talade om mätningar som gjorts av ihågkomst av budskap som ges
på rörliga bildskärmar i tunnelbanestationer, bioreklam och i TV-reklam.
De nya bildskärmarna på Stadions tunnelbanestation i Stockholm gav en
ihågkomst på över 57 procent. Han anser att nyhetseffekten gäller även för
viral marknadsföring. Efter det att nyhetseffekten har avtagit är det inte så
att folk inte längre kommer ihåg budskapet, utan det finns en risk att de
istället blir motvilliga mot reklamen eftersom den är så påträngande.

”Det bygger på att du känner någon sorts skyldighet, att du har någon
relation till den här personen. Det är ju därför det är så mäktigt, för att det
är den personen som får dig att agera. Men blir det för mycket, är det ju
snarare så att det blir en ganska stor irritationsfaktor som kan slå tillbaka
och i värsta fall så slår det tillbaka på den här personen.”

Dahlén menar att de flesta kommer att bli mer varsamma med vad de
skickar till sina vänner. Det värsta som kan hända är att någon blir irriterad
och ber någon att sluta skicka email för att det tar för lång tid att läsa
dennes email. Vana internetanvändare har blivit mer selektiva med till vilka
de skickar rekommendationer. Den som skickar rekommendationer
förutsätter att mottagaren också blir engagerad.

”Bara att gå in och kolla att nu har det kommit en ny resesajt liksom, det
är ju inte lika spännande längre.”

De kunder som Micael Dahlén anser att viral marknadsföring lämpar sig
bäst för, är individer med stor nätverksbenägenhet. Han talade om teorier
som handlar om att det finns människor som är mer benägna än andra att
hålla kontakten. Dahlén tror generellt att nätverksbenägenheten är störst
bland de människor som inte har så stora kontaktytor. Han jämförde med
professionella människor som han själv som har kontakter med andra
forskare över hela världen.
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”Jag har liksom inte tid och lust att diskriminera mellan alla de människor
jag har kontakt med och kommer det ett sådant där email så har jag inte tid
att kolla upp det. Det där har jag redan lärt mig att det är ofta perifera
personer som hör av sig och då raderar jag deras email direkt.”

För att viral marknadsföring ska fungera i framtiden tror Micael Dahlén det
är nödvändigt att det inte får något väldigt genomslag utan hålls på en jämn
nivå.

”Antingen kommer det att få ett väldigt genomslag och då kommer det
också att vara self defeating det vill säga att företagen kommer att
missbruka den virala marknadsföringen så att den kommer att dö ut av sig
själv. Eller så kommer företagen att tänka till och hålla det på en jämn
nivå, så att det inte får det enorma genomslaget. Då tror jag att det
kommer fungera. Får det inte det enorma genomslaget, utan det används
mer eller mindre och det är något som man själv som individuell
konsument stöter på kanske 2 till 3 gånger under ett år så tror jag också att
det är något som kommer leva kvar.”

5.2.2. Om Banners

Dahlén vill att man skiljer på banners beroende på vilken typ av produkt de
gör reklam för. En möjlig indelning är i high eller low involvement
produkter, det vill säga om de kräver stort eller litet engagemang. Enligt
Micael Dahléns undersökningar brukar 1,5 till 2 procent av de personer
som bannern exponeras för klicka på den om den gör reklam för en high
involvement produkt. Om det däremot gäller en low involvement produkt
så är det bara runt en halv procent som klickar på bannern. Han menar att
för vissa typer av produkter kanske man inte ens ska eftersträva att man
klickar på deras banner-annonser. Vissa företag erhåller kommunikations-
mål för att folk faktiskt klickar på deras banners medan andra inte blir mer
effektiva för att folk gör det.

5.2.3. Om framtiden för email

Micael Dahlén tror att vår syn på email kommer att förändras inom de
närmaste åren. Han menar att Internet och email är snabba medium och att
man även mognar snabbt som användare.
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”Man hittar liksom sin nisch att det är det här Internet betyder för mig, det
är det här jag vill ha det till och man resignerar också fortare”

”Men det jag tror man får se lite är att email-mediet kommer att tappa
väldigt mycket i genomslagskraft. Själv är jag ganska skeptisk till att man
gör för stora marknadsföringsinsatser med email. Framförallt företag som
själva gör veckonyhetsbrev och allt sådant och snackar mycket om
relationsmarknadsföring. Att utnyttja email för att skapa en relation till
sina kunder, det tror jag är helt förkastligt. Jag tror att det finns ingen som
helst framtid i det. Utan ska man använda email så tror jag att det är helt
rätt att använda sig av virusmarknadsföring. Det är rätt väg att gå för det
är den enda chansen som jag ser det, att på ganska kort sikt nå nyfikna och
små internetanvändare.”

”Det viktiga jag tänker på är att det fortfarande är en stor tillströmning av
internetanvändare. Vi är ju uppe i 55 procents penetration och jag tror att
innan vi ser att det blir någon riktig avmattning så tror jag att vi kommer
att ha säkert 80 procents penetration. Så det kommer att vara inom kanske
2 eller 3 år. Och det innebär att i takt med att dom riktigt erfarna
internetanvändarna går över till andra kommunikationsmedier som
exempelvis ICQ så kommer det att tillkomma nya.  Så jag tror att när vi
först kommer att se en påtaglig minskning av email kommer vara först när
vi får se ett avstannande i internetpenetrationen. När vi får se en mer jämn
mognad av internets population. Det skulle i så falla vara om 3 år eller så,
säg 4 år. Däremot tror jag att vi kommer att se det redan nu under det
närmsta året vad gäller de mogna internetanvändarna.”

Micael Dahlén talade om att vi ofta behandlar Internet som ett moget
medium för att det känns så för den mogna internetpopulationen. Det är
ändå tusentals personer som varje dag kopplar upp sig på Internet för första
gången.

”Vi börjar se att det finns bättre och sämre sätt att använda sig av nätet.
Men man måste fortfarande skilja på användargrupper eftersom vi
reagerar lite olika på det hur mottagliga vi fortfarande är så att säga.”

Enligt Dahlén kan Internet ha en självsanerande effekt. Om det är så att det
skickas alltför många email så kommer folk att spärra dessa kanaler, bland
annat tekniskt med spammingfilter. Detta betyder att kommunikations-
kanaler riskerar att blockeras för en lång tid. Som det ser ut nu med
lagstiftningen kring reklam-email, så kommer det enligt Dahlén,
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förmodligen inom en ganska snar framtid att skickas betydligt mer rena
reklam-email. En kollega till Dahlén tvingades byta email-adress eftersom
han fick så mycket reklam varje dag. Detta medförde att han missade även
viktiga email.

Micael Dahlén ser nu en trend att erfarna internetanvändare går över till att
använda ICQ och liknande kanaler för att hålla kontakten med sina vänner,
kanske bara för att fråga hur de mår. När det gäller viktigare ärenden så är
det inte email man använder utan kanske telefonsökare. Han tror också att
det kommer nya tekniker för hur man jobbar med sin webbläsare som kan
bli ett nytt medium i sig. Det pågår utveckling i USA av webbläsare som
gör det möjligt att ha ett personligt interface, var du än befinner dig på
Internet. Det kan möjliggöra att du har kontroll över vad du vill släppa in.

5.2.4. Om interaktivitet

När det gäller frågan hur interaktivt marknadsföring på Internet bör vara
säger han att det är väldigt viktigt att skilja på produkter. High involvement
och low involvement är en ganska enkel indelning att göra. För high
involvement produkter har människor en vilja och ett behov av att engagera
sig mycket och där krävs det interaktivitet. För sådana produkter är sajter
avgörande för hur en person ska påverkas, enligt Dahlén.

”Kunderna är mer benägna att jobba lite själva och ser ju också ett värde i
att göra det, men man kan liksom hjälpa till.”

För low involment produkter har vi ett ganska litet behov av att interagera
med produkten, företaget eller andra användare och så vidare.

”Man behöver ju inte starta ett community för Snickerskonsumenter”

”För denna typen av produkter krävs istället en mycket starkare insats av
företagen för att få ut någonting som kunden passivt reagerar på. Vi är
passiva konsumenter av dessa produkter och passiva mottagare av
marknadsföringen. Då krävs det att vi minimerar jobbet för kunderna.”

I massmedia har det skrivits mycket om att Internet ger stora möjligheter
till flervägskommunikation och interaktivitet. Något som det enligt Micael
Dahlén aldrig skrivs om är att många typer av marknadsföring är avsedd att
inte ge människor en massa besvär.
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”Visst behöver man bara sitta där och trycka lite på tangentbordet eller
klicka på musen osv men det är fortfarande för mycket jobb.”

Micael Dahlén talade också om sökkostnader. Inom e-handel handlar det
inte om att slita på skosulorna eller förbränna bensin, utan om sökkostnader
i form av den tid det tar att klicka sig fram på Internet. Sökkostnader, mätt i
tiondels sekunder, påverkar drastiskt folks benägenhet att göra sig besväret
att leta upp något speciellt på Internet. Studierna som gjorts om
sökkostnader har undersökt hur folk använder gula sidorna på Internet och
olika sökmotorer.

”Måste du klicka två gånger på en tangent så sjunker sannolikheten ibland
med 60 procent, så det gäller att tänka till. Vad är det för produkt vi har
och vad finns det för förutsättningar för att kunden vill och har behov av
att aktivera sig. Finns det behov så ska vi uppmuntra till det. Då är det
positivt för både oss och kunden. Men är det inte så, då ska vi se till att
bara minimera den här sökkostnaden.”

5.2.5. Om skillnaden mellan traditionell och internetbaserad
marknadsföring

Micael Dahlén tror att Internet kommer att kräva större krav på
marknadsföring än något annat medium eller marknadsplats som någonsin
existerat. Det kommer även att ställas högre krav på att man behärskar
traditionell marknadsföring.

”Det nya ligger i att man tar all kunskap som vi har traditionellt och så
kopplar vi det till alla de nya tekniska möjligheterna. Det finns så
jättemycket vi vet om marknadsföring men som kompromissas med eller
som man inte kan genomföra idag via de traditionella kanalerna. På
Internet finns ju inga begränsningar egentligen. Jag tror att det är liksom
marknadsföring till sin spets, på något sätt, det är Internet i dag.”

”Om man tittar på de företag som har lyckats bäst så är det ju dom som
har tänkt ganska mycket i traditionella termer men ändå utvecklat det med
dom tekniska hjälpmedel som står till buds. Det är det jag tror vi kommer
att se mycket mer av i framtiden. Så jag tror det är mycket tuffare
marknadsföring med hjälp av traditionella metoder. Du har inte råd att
chansa lika mycket. Just nu finns det gamla gubbar som ger miljarder och
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miljarder till killar som talar om att det här är något nytt och det här
förstår du inte. Men tittar vi på marknadsföring som faktiskt ska tjäna
pengar på kärnverksamheten mot kunder, så tror jag att vi kommer få en
utveckling som verkligen kan driva marknadsföring till sin spets.”

5.2.6. Om varumärken

Micael Dahlén anser att ett starkt varumärke kommer att bli viktigare än
någonsin i den nya ekonomin. Detta beroende på att förtroendeaspekten blir
mer central när företagen inte mera handgripligt kan komma i kontakt med
aktörerna och samtidigt måste konkurrera  med miljontals andra företag. Ett
starkt varumärke kan ses om en genväg till att minimera sökkostnaderna.
Han tror vidare att de företag som redan har ett starkt varumärke inte
behöver ha någon brådska ut på Internet.

”Företagen med traditionellt starka varumärken kan ju låta en annan
bygga upp den här marknaden och säga okej, nu ska vi börja handla
livsmedel på Internet. Låt några andra hålla på tills folk fattar det och sen
dunkar vi in ICA för där handlar ju alla, alla känner till det. Då känns det
ju säkert. Samtidigt är ju risken att hinner någon annan bli riktigt stor och
bygga upp SPAR, eller vad som helst, och bestämma att det är så här man
handlar på internet, det är vi som är livsmedelsaktören på internet, så här
ska det gå till. Då har man ju sin pionjärfördel. Frågan är hur länge kan
de etablerade varumärkena vänta innan deras fördel de hade från början
har eroderats av att de andra har blivit för stora på internet. Så där tror
jag att vi kommer att få se en dragkamp.”

”Initiativet kommer alltid att ligga hos de här nya internetföretagen. För
att det här är deras chans att starta upp en verksamhet och konkurrera. De
har inte heller lika stora investeringar och åtaganden i någon annan
verksamhet. Så det är ju internetföretagen som kommer att driva på. Det
kommer ju inte att vara dom traditionella starka varumärkena som driver
på utvecklingen. Och sen tror jag att det kommer variera mellan olika
branscher och så, beroende på hur mycket kyla dom här stora har när dom
kommer in och vilka som kommer att lyckas. Jag tror att i vissa fall
kommer det att vara internetaktörerna och i takt med att det blir lättare och
lättare att skaffa pengar att åka till fler och fler och börja handla så går
det fortare att etablera sig på Internet också och växa. Vilket gör att jag
tror internetföretagen på sikt kommer att ha lättare att hävda sig mot
traditionella varumärken för att det går fortare att nå samma bas. Men sen
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i väldigt många branscher kommer det ändå att vara de starka
varumärkena traditionellt som går in och tar över där när de andra gjort
grovjobbet. Jag tror att det ger incitament att de som etablerar sig på
Internet måste differentiera sig och hitta en ganska speciell egen modell för
att på så sätt bli immuna. Det får inte se ut som det gör i de vanliga
kanalerna utan de måste se till att skapa en helt ny standard så att folk blir
mindre mottagliga för att gå tillbaka till det gamla varumärket när dom
kommer in på Internet.”

Micael Dahlén tror att internetföretagen måste differentiera sig så att
efterföljarna inte uppfattas som likvärdiga. Han tror också att detta blir
möjligt när tekniken blir mer tillgänglig.

Vi går i nästa avsnitt över till att beskriva hur vårt fallföretag Incirco har
marknadsfört sig och hur deras produkt har spridit sig. De har eventuellt en
pionjärfördel som Micael Dahlén pratade om, men eftersom de är ett helt
nytt företag har de inte hunnit etablera något varumärke.
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5.3. Empirisk data från fallföretaget Incirco

Incirco lanserade sin tjänst den 26:e april genom att skicka ut ett
pressmedelande som redovisas i bilaga 4. Med pressmeddelandet förde
Incirco ut budskapet att det nu är möjligt att nå en hel projektgrupp med
endast ett mobilsamtal – Världspremiär för ny grupptjänst för
mobiltelefoner.158  Den 16:e maj erhöll vi information från Incirco som
visade hur tjänsten hade marknadsförts viralt och genom andra medier. Vi
kan tyvärr inte presentera några siffror på hur många användare Incirco har
eftersom det är känslig information.

5.3.1 Marknadsföring av tjänsten

En inbjudan att delta i en samtalsgrupp skickas med email och ser ut enligt
nedan. I exemplet är det Fredrik Isaksson som bjudit in Johan Ekberg att
delta i en samtalsgrupp med namnet testgrupp.

From: incirco@incirco.se
To: ekbergjohan@hotmail.com
Subject: Inbjudan från Fredrik Isaksson

Hej Johan

Fredrik Isaksson bjuder in dig till mobilgruppen testgrupp. Gå in på
http://www.incirco.se och anmäl dig. Det tar bara någon minut och
kostar inte ett öre. Sen kan du nå hela gruppen genom ett enda
mobilsamtal. Snabbt, billigt och enkelt.

Fredrik Isaksson skrev:
Tjena Johan, här får du en inbjudan till en ny häftig mobiltjänst.

Fredrik Isaksson har e-mail adressen fredrikisaksson@hotmail.com.

Incirco - ett samtal räcker. 073-001 00 00.
http://www.incirco.se

                                          
158 Bilaga 4
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När en person sedan går in på Incircos webbsajt, registrerar sig som ny
användare och tackar ja till att gå med i en samtalsgruppen, får
gruppadministratören ett email med information enligt nedan.

From: incirco@incirco.se
To: fredrikisaksson@hotmail.com
Subject: Ny medlem i testgrupp

Hej Fredrik Isaksson
Johan Ekberg har tackat JA till din inbjudan till gruppen testgrupp hos
Incirco.

Detta e-mail får du eftersom du är gruppadministratör. Övriga
gruppmedlemmar får denna information när de loggar in på
http://www.incirco.se.

Tips: Genom att starta ett gruppsamtal kan du tala med hela din grupp
samtidigt.
Välj alternativ 3 i huvudmenyn när du ringer 073-001 00 00. Av praktiska
skäl
medges inte gruppsamtal för grupper med fler än åtta medlemmar.

Incirco - ett samtal räcker. 073-001 00 00.
http://www.incirco.se

Denna typ av viral marknadsföring blir väldigt påträngande eftersom det
skickas ett email för att bekräfta varje ny medlem. Om en person bjuder in
många personer att delta i flera olika samtalsgrupper får denna person
många email med bekräftelser, givet att alla tackar ja till inbjudan.

Annnonsering i massmedia har visat sig vara ett relativt ineffektivt medel
för att få in nya användare till tjänsten enligt Niclas Ekdahl, marknadschef
på Incirco. Incirco har haft helsidesannonser i tidningarna Café, Slitz, Chili
och Campus.



81

Vad det gäller PR som trafikdragare har artikeln som IDG159 publicerade på
deras webbsajt (www.idg.se) varit den enskilt största trafikdragaren.
Artiklar som publicerats på Internet har varit de mest effektiva mycket tack
vare att de innehållit länkar till Incircos webbsajt.

Tidningen Chili hade på sin webbsajt (www.chili.se) en artikel om att
Incirco sökte testpiloter. Trehundra personer tackade ja och uppgav därmed
sin emailadress. Alla dessa fick sedan ett email där det var beskrivet hur
tjänsten fungerade och det fanns även en länk till Incircos webbsajt. Av de
testpiloter som tackat ja, var det sedan ungefär hälften som började
använda tjänsten.

Banners har visat sig fungera relativt bra för Incirco. Statistiken säger att
andelen av de som ser en av Incircos banners och klickar på dem är högre
än den normala klickstatistiken i Sverige, enligt Niclas Ekdahl.

5.3.2. Viral spridning

Sedan starten har tillväxten av Incirco-användare varit relativt stabil varje
dag förutom under helgerna då det tillkommit ytterst få nya användare.
Incircos tjänst har visat sig vara naturligt viral eftersom användare har
bjudit in kompisar som sedan själva bjudit in kompisar att delta i en
samtalsgrupp. Hur stor den virala effekten är i 2:a och 3:e led har vi dock
tyvärr inga uppgifter om. De flesta nya användare har tillkommit via det
nätverk som Incirco byggt upp med hjälp av vänner och testpiloter.
Nätverket har visat sig vara mer effektivt än PR och reklamannonser.

Trettio procent av de som i skrivande stund använder tjänsten har kommit
in via inbjudan i någon samtalsgrupp. Resterande 70 procent har kommit in
via Incircos egna nätverk, banners eller PR.

Av de som mottagit en inbjudan att delta i en samtalsgrupp har i genomsnitt
50 procent registrerat sig på företagets webbsajt och börjat använda
tjänsten. Många grupper har dock ett stort antal ”pending invitations” det
vill säga inbjudningar som inte har accepterats av mottagaren. Varje
samtalsgrupp har i genomsnitt fem medlemmar, men gruppernas storlek
varierar upp till 23 medlemmar, vilket den största gruppen har. Det är

                                          
159 Dunås, (2000-05-17)
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endast möjligt att tala med upp till 8 personer samtidigt men
gruppmeddelanden kan lämnas till upp till 100 användare.

5.3.3. Användandet av tjänsten

Tjänsten har visat sig framkalla mer samtalstrafik än vad de Incirco hade
räknat med. För många användare har tjänsten fungerat lite som en
”bulletin board” där gruppmedlemmarna har lämnat flera meddelanden.
Incirco hade i sina beräkningar räknat med att varje meddelande skulle
framkalla ett visst antal sekunders samtalstrafik hos varje gruppmedlem.
Men det har visat sig att det framkallar i genomsnitt tre gånger så många
sekunder mot vad de hade beräknat. Förklaringen till att siffran har blivit så
pass mycket högre är att många gruppmedlemmar även väljer att skicka ett
meddelande tillbaka efter att ha lyssnat av ett nytt meddelande.

Det är många användare som använder tjänsten flitigt men en del har visat
sig vara dåliga med att ringa upp Incirco och lyssna av nya meddelanden
och eller att ringa upp och själv lämna ett meddelande. Det tar i genomsnitt
relativt lång tid från det att en person får en inbjudan till att han eller hon
ansluter sig till tjänsten. Incirco tror dock att detta inte avspeglar beteendet
hos användarna. De tror att siffran är onödigt hög beroende på att en del
användare har testat tjänsten genom att skicka inbjudningar till sig själva
och därför inte genast tackar ja till dessa inbjudningar.
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6. Analys

I det följade kapitlet kommer vi att göra en analys av empirins tre
delar. Denna analys omfattar enkätundersökningen, intervjun samt
informationen från Incirco om tjänstens spridning.

6.1. Analys av enkätundersökningen

Undersökningen visade att respondenterna normalt skickar rekommenda-
tioner med email till max fyra personer och att de flesta inte skickar sådana
speciellt ofta. I kapitel 4.3 presenterade vi Rogers teorier om att individer
tenderar att bli länkade till andra som är nära dem i fysiskt avstånd samt om
de har relativt lik social karaktär. De personer som de flesta skickar
rekommendationer till är nog därför just sådana som är lika dem själva och
kanske nära dem i fysiskt avstånd. Personer som är med i flera nätverk och
hanterar många email varje dag har troligen inte lika stor
nätverksbenägenhet som personer med inte lika stora kontaktytor. Vi menar
då benägenhet att bli del av andra nätverk än de som jobbet kräver. Det är
troligt att de personer som jobbar inom Mjärdevi Science Park är
medlemmar i projektgrupper och andra nätverk och att deras
nätverksbenägenhet därför inte är speciellt hög. De personer vi definierar
som early adopters, ser förmodligen Internet och email som arbetsredskap
och är troligen därför inte lika benägna att använda dem för nöjes skull i
lika stor utsträckning som de nya internetanvändarna. De som nyligen
kopplat upp sig på Internet finner förmodligen ett större nöje i att skicka
email till alla de känner.

I kapitel 4.4 beskrivs att information sprids snabbt och effektivt inom
homogena nätverk. Om information ska spridas över nätverksgränserna är
det dock bra om nätverken är mer öppna och tillåter individen som befinner
sig i brännpunkten att utbyta information med en större och bredare miljö.
Eftersom vi tror att nätverksbenägenheten inte är speciellt stor hos
respondenterna, tror vi att information som lyckas komma in i deras
befintliga nätverk kommer att spridas snabbt och effektivt inom deras
homogena nätverk av likasinnade. Denna typ av information har dock inte
lika stor potential att spridas över nätverksgränserna.

Vi skriver även i kapitel 4.4 att potentialen för informationsutbyte i länkar
mellan kommunikationsnätverk är negativ relaterad till graden av
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kommunikationsnärhet och likhet. Rekommendationer gällande en produkt,
webbsajt eller företag borde alltså ha liten spridningspotential utanför det
befintliga nätverket när kommunikationsnärheten och likheten är stor. Vi
antar att kommunikationsnärheten och likheten är stor i Mjärdevi och
därför är spridningspotentialen för informationsutbyte i radikala personliga
nätverk begränsad.

6.1.2. ”Tipsa-en-kompis-funktioner”

Enkätundersökningen visade att ytterst få av respondenterna använder sig
av möjligheten som erbjuds på många webbsajter att skicka färdigskrivna
rekommendationsbrev (diagram 5.3). Denna funktion är till för att
underlätta för spridning av word of mouth eller viral marknadsföring (se
kapitel 4.2) men visade sig alltså inte vara speciellt populär. Kanske beror
det på rädsla eller ovilja att registrera sin egen eller en kompis adress på ett
företags webbsida.

Kanske är det också så att respondenterna är rädda för att deras vänner eller
arbetskamrater ska bli irriterade för att de får ett färdigskrivet email. Det är
troligt att de vana internetanvändarna har blivit mer aktsamma med vad de
skickar för någon typ av email.

6.1.3. Hur mottagliga är respondenterna för rekommendationer
som skickas med email?

I kapitel 4.1.6 redovisas en undersökning som genomfördes i USA gällande
reklam-email och spamming (figur 4.1). Resultatet av den undersökningen
visar att hela 56 procent var nyfikna på innehållet i de reklam-email de får
och att 10 procent är angelägna om att läsa reklam-email. Motsvarande
fråga i vår undersökning (digram 5.4 och 5.5) visade på ungefär samma
resultat. Andelen respondenter som blir irriterade på reklam-email eller till
och med raderar innan de läst dem var också ungefär lika stor i vår
undersökning som i den som genomförts i USA.

Analysen man kan göra av detta är att även hos respondenterna som
troligen är vana internetanvändare fungerar reklam-email. En dryg tredjedel
bli dock irriterade och reklamen riskerar att få motsatt effekt. Om viral
marknadsföring, i form av rekommendationer som skickas med email,
uppfattas på samma sätt som reklam-email så kan denna tredjedel med
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missnöjda mottagare få allvarliga konsekvenser för marknadsföringens
framgång. Negativ word of mouth sprids snabbt, om inte snabbare än
positiv sådan (se kapitel 4.3). Dessutom riskerar den som sänder
rekommendationen att förlora sin trovärdighet gentemot mottagaren. Av
det här kan vi se att de flesta är nyfikna på innehållet i rekommendatio-
nerna de får via email men det är få av respondenterna som har använt sig
av färdigskrivna rekommendationer som en del företag erbjuder.

6.1.4. Marknadskanalernas effektivitet

Muntliga rekommendationer uppfattas i allmänhet ha haft störst betydelse
för att få någon att besöka en viss webbsida eller köpa något via Internet
(se diagram 5.6). Enligt Sansoni i kapitel 4.3 är  word of mouth den mest
pålitliga metoden för marknadsföring. Rekommendationer som skickas
med email kan ses som en form av word of mouth men enligt
respondenterna har dessa endast ungefär lika stor betydelse som artiklar i
massmedia, inslag i TV eller traditionell reklam.

Det som anses har minst inverkan är webbreklam. Diagram 5.8 och 5.9
visar också att det inte har någon betydelse om webbreklamen gäller
fritiden eller arbetet. De allra flesta påstår att de sällan eller aldrig klickar
på banners. Det kan diskuteras huruvida internetanvändare måste klicka på
banners för de ska uppfylla sitt mål men mer om detta i analysen av
intervjun med Micael Dahlén i kapitel 6.2.

6.1.5. Vad krävs för att någon ska rekommendera
en produkt för sina vänner?

De flesta som deltagit i undersökningen anser att en produkts praktiska
nytta och dess pris är det viktigaste för att de ska rekommendera den.
Anmärkningsvärt är att de inte anser det vara så viktigt om det är en
gratisprodukt eller om den är unik i sitt slag. Många av de kända exemplen
på lyckad viral marknadsföring, exempelvis ICQ och Hotmail,  har gällt
unika produkter som dessutom är gratis. Även Emarketers recept på lyckad
viral marknadsföring (se kapitel 4.2.4) innehåller att ge bort produkter eller
tjänster gratis.

Intressant är också att huruvida produkten är ny på marknaden anses vara
det minst viktiga av de alternativ som gavs för om de ska rekommendera
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produkten eller ej. De kända exemplen på lyckad viral marknadsföring har
också gällt nya produkter som har lyckats bygga upp inträdesbarriärer tack
vare first mover advantage (se kapitel 4.7).

6.1.6. Sammanfattning av enkätundersökningen

Undersökningen visar att respondenterna relativt sällan skickar email med
rekommendationer om en webbsajt, produkt eller ett företag till sina vänner
och arbetskamrater. De flesta är dock nyfikna på de email de får som
innehåller reklam och rekommendationer. Det viktigaste kriteriet som en
produkt bör uppfylla för att respondenterna ska rekommendera den, är att
den ska ha stor praktisk nytta. Huruvida produkten är helt ny har mindre
betydelse.

Vi har i detta avsnitt antagit att respondenterna kan kännetecknas av att
vara early adopters. Vi är dock inte säkra på att alla som besvarat enkäten
gå att klassificera som early adopters och vi gör heller inga anspråk på att
resultatet ska gälla alla early adopters utanför Mjärdevi Science Park.
Syftet med detta avsnitt var endast att ge ökad förståelse för hur typiska
early adopters kan bete sig på Internet och hur de reagerar på reklam i en
eller annan form.

6.2. Analys av Intervju

6.2.1. Vad innebär viralmarknadsföring

Enligt Micael Dahlén är viral marknadsföring en kombination av word of
mouth och det som traditionellt kallas för network marketing.
Anknytningen som word of mouth har till nätverk framhävs även av Misner
och Devine160 som menar att gynnsam word of mouth generas endast
effektivt då företaget bland annat har utvecklat ett kraftfullt, diversifierat
nätverk av kontakter (se kapitel 4.3).

Dahlén menar också att viral marknadsföring innebär att någon hjälper
konsumenten ta reda på att produkten finns och i bästa fall ger lite av sin
personliga kreditbilitet på att en specifik produkt är intressant för mig.

                                          
160 Misner & Devine, (1999)



87

Micael Dahléns definition på viral marknadsföring kan tolkas som en
konsument-relaterad definition. En mer tekniskt relaterad definition är den i
kapitel 4.2 där det framförs att viral marknadsföring står för reklam som
sprider och förökar sig över Internet likt ett virus men i positiv mening.

Dahlén gör även en gränsdragning genom att säga att ”tipsa en kompis-
funktioner” (se kapitel 4.2.3) inte är viral marknadsföring utan mer en form
av word of mouth. Vi håller med om att detta ofta endast är en metod för att
underlätta för spridande av word of mouth men vi anser ändå att det är en
metod som kan klassificeras som viral marknadsföring. I ett automat-
genererat tipsa-en-kompis-brev är det inte personliga åsikter som
kommuniceras i samma utsträckning som med traditionell word of mouth
och vi anser att företaget därför har mer kontroll över vad som sägs om
dem. Möjligheten att snabbt sprida ett reklambudskap över stora
geografiska avstånd gör också att vi väljer att kalla det här för viral
marknadsföring, tvärtemot vad Micael Dahlén anser.

Micael Dahlén menar att viral marknadsföring främst lämpar sig för nya
produkter och att dessa genom viral marknadsföring snabbt kan nå ut till
väldigt många människor. Vi tror att produkten kan nå ut snabbt i de
situationer när produkten har ett nyhetsvärde men enkätundersökningen
visade att det ofta krävs att en produkt har hög funktionalitet för att en van
internetanvändare ska rekommendera den för sina vänner (se diagram 5.7).

Micael Dahlén framför också att nyhetsvärdet har stor betydelse när det
gäller lyckad viral marknadsföring. Han menar att när många har vant sig
vid viral marknadsföring finns en risk att de blir motvilliga mot budskapet
eftersom den virala marknadsföringen är så pass påträngande. Många kan
tänkas acceptera att det är påträngande när den virala marknadsföringen har
en hög nyhetseffekt. När nyhetseffekten avtar är det möjligt att mottagaren
tolkar det som jobbigt påträngande och kommunikationsprocessen kan
därför fungera dåligt när mottagaren inte är intresserad av att avkoda alla
meddelanden (se kapitel 4.4).

Vi delar Dahléns uppfattning att den som sprider viral marknadsföring
måste förutsätta att mottagaren kommer att känna engagemang för den
produkt som rekommenderas. Ett exempel är de som skickar digitala vykort
(se kapitel 4.2.1). De kommer troligen inte att skicka till en person som de
inte tror kommer att läsa eller känna något engagemang för hälsningen.
Dock är fallet annorlunda när det gäller viral marknadsföring av
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exempelvis Hotmail där sändaren inte behöver förutsätta att mottagaren
känner något engagemang för den tjänst som Hotmail erbjuder.

6.2.2. Vem sprider viral marknadsföring

Eftersom individen som sprider viss typ av viral marknadsföring ofta måste
förutsätta att mottagaren blir engagerad, är det möjligt att vana
internetanvändare väljer att inte sprida sådan information i radikala
nätverk. Detta stärks av Dahléns påstående att vana internetanvändare har
blivit mer selektiva till vilka de skickar information. Effekten kan bli att
information som sprids av vana internetanvändare, i större utsträckning
kommer att spridas i personliga nätverk (se kapitel 4.3). Vi anser vidare att
information som sprids i radikala personliga nätverk, löper risk att betraktas
som spam (kapitel 4.1.7), då dessa email inte har mycket personlig prägel.
Vidare tror vi att det är nödvändigt att göra skillnad på vilken typ av viral
marknadsföring det handlar om. Exempelvis har Hotmail med sin texlänk,
lättare att sprida sig i radikala nätverk eftersom länken inte kräver något
engagemang. Dock kan exempelvis Incircos tjänst få svårare att sprida sig i
radikala nätverk eftersom den kräver ett större engagemang.

Micael Dahlén anser att viral marknadsföring lämpar sig bäst för individer
med stor nätverksbenägenhet. Han talade om att det finns människor som
är mer benägna än andra att hålla kontakten och han tror att generellt sett är
nätverksbenägenheten störst bland människor som inte har stora
kontaktytor. Det behöver dock inte vara så att de som har mycket kontakt
med andra människor är mindre måna om sina vänner. Att sprida viral
marknadsföring är inte detsamma som att bry sig om sina vänner. Det kan
ändå vara så att de som dagligen har mycket kontakt med andra människor
inte är lika benägna att sprida viral marknadsföring.

6.2.3. Framtiden för email som kommunikationskanal

Dahlén tror att det kan vara förkastligt att försöka skapa en relation till sina
kunder genom email. Han anser att ska man använda email som
marknadsföringsverktyg, bör man använda sig av viral marknadsföring.
Dock tror vi att det är svårt att generalisera för det kan bero på vilken
produkt eller tjänst det gäller och hur mottagliga individerna är för reklam-
email. Micael tror inte att vi kommer att se en påtaglig minskning av email
förrän vi har sett ett avstannande i Internetpenetrationen. Detta tror han
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kommer att ske om 2 till 3 år, då han tror att vi kommer att ha 80 procents
penetration. Vi tror att många företag kommer att agera annorlunda efter
tillägget i marknadsföringslagen som genomfördes den 1 maj 2000 (se
kapitel 4.1.7) gällande reklam-email. Företagens agerande kan bli
avgörande för om email kommer att fungera som ett effektivt medium i
framtiden. Skulle det vara så att det nya tilläget i marknadsföringslagen gör
att Internet kommer att översvämmas av reklam-email kan framtiden för
email som kommunikationskanal hotas. Dahlén tror att de mogna
Internetanvändarna kommer att minska emailanvändandet under de
närmaste åren men att de nya användarna till en början kommer att ha hög
grad av emailanvändande. Detta talar för att reklam-email komma att
fungera under par år till, då internet-populationen fortfarande växer.

Det missbruk som idag förekommer med spam, kan enligt Dahlén komma
att ha en  självsanerande effekt. Han anser att om det skickas alltför många
email så kommer folk att spärra dessa kanaler, bland annat tekniskt genom
spam-filter. Effekten blir enligt Dahlén att kommunikationskanaler riskerar
att blockeras för en lång tid, vilket medför att användare av Internet även
missar viktig information. Dahlén tror att för att viral marknadsföring skall
fungera i framtiden är det nödvändigt att det inte får något väldigt
genomslag utan att det hålls på en jämn nivå. Om viral marknadsföring får
ett stort genomslag kan det riskera att bli betraktat som spam (se kapitel
4.1.7) därför att en för stor mängd email irriterar mottagarna.

Den trend som Dahlén ser att erfarna Internetanvändare går över till att
använda ICQ och liknande kanaler för att hålla kontakten skulle kunna
innebära att den virala marknadsföringen förflyttas över från email till
andra webbaserade kanaler.

6.2.4. Graden av engagemang

När det gäller interaktivitet menar Dahlén att  det är viktigt att skilja på
produkter. En enkel indelning är i high- och low-involvement-produkter
efter hur stort engagemang de kräver. För high-involvement-produkter har
många människor en vilja att engagera sig och genom interaktivitet kan
företagen hjälpa till, menar Dahlén. Den här typen av engagemang kan
liknas vid ”extensive problem solving” (se kapitel 4.5). När individen
erhåller ökad erfarenhet kan användandet av den interaktiva produkten eller
försäljningskanalen, kräva mindre problemlösande trots att den är
interaktiv. Dahlén säger också att för low involment-produkter krävs
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istället en mycket starkare insats av företagen för att få ut någonting som
kunden passivt reagerar på. Det kan vara bra om företaget skickar ut
budskap som enkelt kan avkodas av mottagarna (se kapitel 4.4). Eller som
Micael uttryckte sig att det gäller att minimera jobbet för kunden.

6.2.5. Varumärken och banners

Micael Dahlén framförde att ett starkt varumärke kan ses som en genväg
till att minimera sökkostnaderna. Denna synpunkt liknar det som förs fram
i kapitel 4.8 där vi menar att varumärkena har fått och kommer att få ökad
betydelse i den nya ekonomin. Orsaken i det ovan nämnda kapitlet är det
enorma utbud som konsumenterna har att välja bland på Internet. Dahléns
synpunkt i intervjun att ett stark varumärke kan ses som en genväg till att
minimera sökkostnaderna, kan även det förklaras utifrån kommunikations-
modellen i kapitel 4.4 som innebär att individen inte kan ta till sig en allt
för stor mängd information.

Dahlén menar att de företag som etablerat sig tidigt på Internet måste
differentiera sig för att kunna dra nytta av sitt first mover advantage och
skydda sig mot efterföljarna. Men som beskrivs i modellen i kapitel 4.7
måste företag analysera möjligheterna och välja rätt strategi för att med
hjälp av first mover advantage uppnå varaktigt hög konkurrenskraft. En
differentieringsstrategi kan många gånger vara lämplig men en
lågkostnadsstrategi kan vara mer lämplig om företaget har möjlighet att
bedriva en sådan. Enligt vår diskussion i kapitel 4.8 har en del nya företag
som baserar sin verksamhet på Internet, exempelvis Amazon.com, lyckats
bygga ett så starkt online-varumärke att de mer traditionellt starka
varumärkena har haft svårt att ta marknadsandelar den dag de beslutat sig
för att göra entré på Internet.

Kommentarerna som Micael gav vad det gäller banners innebär att för
produkter som kräver lågt engagemang behöver banners inte övertyga
individen att klicka på dem utan det räcker med att budskapet förs ut. I
kapitel 4.5 kan vi läsa om att antalet personer som klickar på banners har
stadigt minskat. Det här kan bero på att banners tidigare hade ett
uppseendeväckande nyhetsvärde som ett nytt medium men när mediet har
blivit allmänt känt är det inte lika intressant längre.
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6.2.6 . Sammanfattning intervju

Micael Dahlén anser att viral marknadsföring snabbt kan nå ut till väldigt
många människor och att det lämpar sig bäst för nya produkter. Han
framhäver att nyhetsvärdet i viral marknadsföring är viktigt för om det ska
fungera effektivt. Den som sprider viral marknadsföring ger lite av sin
personliga trovärdighet och måste därför förutsätta att mottagaren bli
engagerad.

Micael tror att de som är mest villiga att sprida viral marknadsföring är
personer med stor nätverksbenägenhet. Han tror också att vana
internetanvändare har blivit mer restriktiva med till vilka de skickar email.
Han är ganska skeptisk inför framtiden för email som kommunikations-
kanal. Han ser bland annat en trend att erfarna internetanvändare går över
från email till andra kommunikationskanaler.

6.3. Analys av Incircos virala marknadsföring

I detta avsnitt följer en analys av vårt fallföretags utnyttjande av viral
marknadsföring. Vi använder Incirco för att ge ökad förståelse för viral
marknadsföring men vi hoppas även kunna finna sådant som Incirco kan
utnyttja för att bli bättre på viral marknadsföring.

6.3.1. Naturligt viral tjänst?

Spridningen av Incircos tjänst kräver att dess användare aktivt deltar i
spridningsprocessen (se kapitel 4.2.2). Den är dock naturligt viral, det vill
säga att en användare kan öka sin egen nytta genom att övertala fler
kompisar att tacka ja till en inbjudan att börja använda tjänsten (se kapitel
4.2.3).

Incircos tjänst uppfyller ett behov som många kunder kanske inte är
medvetna om att de har. Många vet hur svårt och jobbigt det kan vara att nå
ut med ett meddelande till en hel grupp på kort tid. Jeffrey Rayport menar
att ibland är potentiella kunder så vana vid de nuvarande förutsättningarna
att de inte ens tänkte på att fråga efter nya lösningar (se kapitel 4.6). Vi tror
att det kan uppstå efterfråga på Incircos grupptjänst men målgruppen måste
först börja tänka i nya banor innan de börjar efterfråga nya lösningar.
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Incirco uppfyller många men inte alla av delarna i den strategi för att
utnyttja viral marknadsföring på bästa sätt som eMarketer föreslår (se
kapitel 4.2.4). För det första är Incirco en gratistjänst. Incircos grupptjänst
kan juridiskt klassificeras som en gratistjänst enligt företaget men
utnyttjande av tjänsten belastar trots allt telefonräkningen. En användare
kan spara in telefonsamtal genom att använda tjänsten men det kräver att
den används effektivt. För att kunna använda den effektivt krävs att alla
som användaren bjudit in till en samtalsgrupp tackar ja till inbjudan och
helst inom rimlig tid.

Ett tips från eMarketer är att ett reklambudskap om företaget ska vara
utformat så att det enkelt kan spridas vidare utan att riskera förvanskas på
vägen. Vi anser att det är svårt att formulera ett enkelt reklammeddelande
om Incirco som alla genast förstår. Incircos slogan ”nå upp till 100
personer med ett samtal” anser vi inte räcker till att förklara tjänsten.
Tjänsten är inte är tillräckligt enkel att använda och ansluta sig till, det
krävs en hel del problemlösande (se kapitel 4.5). Frågor uppstår lätt om hur
tjänsten fungerar och vad det kostar att ringa ett 073-nummer. Tjänsten är
därför inte helt enkel att sprida vidare, den kräver relativt mycket
förklaringar. Eftersom Incirco är ett nytt varumärke (se kapitel 4.8) har det
inte heller hunnit skapas något förtroende för företaget. En fördel är att
Incirco samarbetar med starka varumärken som IBM och att detta visas på
webbsajten. Vi tror att detta kan bidra till att stärka förtroendet och till att
ge ett seriöst intryck.

Det finns risk att en del inte vill bjuda in sina kompisar till Incirco för att de
är medvetna om att det kan betyda dyrare telefonräkning för kompisarna.
eMarketer talar om att viral marknadsföring ska ta hänsyn till vanliga
motivationsfaktorer och beteendemönster. En motivationsfaktor är att
användarna är medvetna om att de själva kan spara in pengar. För att denna
motivationsfaktor ska bli verkningsfull krävs dock att användarna kan
förutsätta att deras kompisar blir glada av att få en inbjudan och själva
kommer att registrera sig som användare. Om användarna är rädda att en
inbjudan till Incirco ska uppfattas som ett irritationsmoment kommer de att
bli restriktiva med till vilka de skickar en inbjudan. Vi tror dock att detta
inte är särskilt troligt.

De andra delarna av eMarketers strategi uppfyller Incirco. De har tillräcklig
teknisk kapacitet ifall användarantalet skulle bli väldigt stort på kort tid.
Enligt företaget klarar deras server av att hantera långt mycket mer än vad
de djärvaste prognoserna förutspår. De har utnyttjat andras resurser genom
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att skicka ut pressreleaser som har gett publicitet åt företaget. De har även
utnyttjat befintliga kommunikationskanaler och deras egna nätverk för att
locka in nya kunder.

6.3.2. Word of mouth

Det krävs ofta en wow-upplevelse för att positiv word of mouth ska börja
spridas (se kapitel 4.3). Incircos tjänst kan vara mycket praktisk och den
kan spara in pengar åt mobiltelefonanvändare om den utnyttjas effektivt
men den är normalt inget som ger användaren en wow-upplevelse. För att
förhindra att negativ word of mouth sprids om företaget är det viktigt att
webbsajten är välstrukturerad och alltid fungerar problemfritt. Incirco har
haft vissa problem med sin webbsajt vilket inte är ovanligt för ett nytt
företag. Många testkörningar gjordes innan pressreleasen gick ut men vissa
problem har ändå uppstått under de första veckorna efter lanseringsstart.

Som nämns i kapitel 4.3 är det så att även om någon pratar om en produkt
inför sina vänner så behöver det inte betyda att någon lyssnar och tar till sig
det som sägs. Lanseringen av Incirco skedde vid en tid då det presenterades
en mängd nya produkter och tjänster för mobiltelefoner, mobilt Internet och
så vidare. Det talas och skrivs väldigt mycket i TV och massmedia om alla
nya företag, produkter och tjänster. Människan har inte har tillräckligt med
kapacitet för att ta mot alla meddelanden som möter dem dagligen och
därför ges bara viss information selektiv uppmärksamhet (se kapitel 4.4).
Detta betyder att det finns risk att information om Incirco drunknar i all den
information och de nyheter som når de potentiella kunderna varje dag.

6.3.3. First mover advantage

För Incirco var det väldigt viktigt att komma ut med sin tjänst före något
annat företag kommit med samma idé. De hoppas kunna bygga upp
inträdesbarriärer i form av ”switching costs” (se kapitel 4.7) som gör att
deras användare förblir trogna företaget även om en konkurrent skulle
lansera en liknande tjänst. Genom att skriva kontrakt med alla mobil-
telefonoperatörer i de länder de lanserar sin tjänst kan de även bygga
inträdesbarriärer i form av förköpsrätt på de knappa resurser som
mobiltelefonoperatörerna kan sägas utgöra.
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Incircos first mover advantage ger även andra fördelar. De har möjlighet att
skapa sig erfarenhet om kunderna och vilken typ av marknadsföring som
fungerar bäst, erfarenhet som inte konkurrenterna har möjlighet att få.

Incirco kan få stor nytta av att de varit pionjär med denna typ av tjänst.
Dock tror vi att andra företags first mover advantage med liknande
produkter kan vara ett hot mot Incircos framgång. Flera företag erbjuder
möjlighet att skicka SMS-meddelanden till flera personers mobiltelefoner
samtidigt. Alla som har tillgång till email kan skicka ett email till flera
personer på samma gång och flera företag erbjuder möjligheten att få ett
meddelande till sin mobiltelefon som uppmärksammar de på att de fått ett
nytt email. Det krävs att de potentiella kunderna verkligen uppfattar Incirco
som något annorlunda för att de ska uppnå first mover advantage och
därmed få användarna villiga att marknadsföra Incircos produkt viralt.

6.3.4. Spridning av Incircos tjänst

Empirin från Incirco tyder inte på en kraftig exponentiell tillväxt av antalet
användare. Tillväxten har legat relativt stabilt på runt 10 procent varje dag.
En förklaring till att de inte blivit någon explosionsartad spridning av
tjänsten under de första veckorna, trots att tjänsten är naturligt viral, kan
vara att tjänsten har svårt att sprida sig över nätverksgränserna. I kapitel 4.4
beskrivs att individer tenderar att bli länkade till andra individer med
relativt lika personligheter och som befinner sig nära dem geografiskt. För
att nå ut i ett helt system måste innovationen sprida sig över nätverks-
gränserna. Detta sker lättast om nätverken är öppna och består av olika
typer av personligheter. Kommunikationsprocessen fungerar dock bäst då
individerna är lika varandra. Incircos tjänst kräver som vi tidigare beskrev
mycket förklaringar och problemlösande. Därför kan den vara svår att
sprida i öppna nätverk som består av individer som tänker olika. Inom
homogena nätverk där individer har liknande tankesätt är det däremot
lättare att sprida tjänsten.

6.3.5. Sammanfattning Incirco

För att sammanfatta analysen av Incirco, säger vi att Incirco i många
avseenden är ett typexempel på företag som har möjlighet att utnyttja viral
marknadsföring. Det som talar emot att viral marknadsföring av Incircos
tjänst ska fungera på bästa sätt, är att tjänsten är lite för omständig att
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ansluta sig till och använda. Ett annat möjligt hot är om de potentiella
kunderna inte skulle uppfatta tjänsten som något väsentligt annorlunda från
de tjänster för gruppkommunikation som andra företag erbjuder.



96

7. Slutsatser

I detta kapitel presenterar vi de slutsatser som vi kommit fram till genom
våra studier. Slutsatsernas besvarar de frågor som vi diskuterade i

inledningskapitlet. Vi kommer även att här presentera de modeller vi har
tagit fram för att förklara och beskriva viral marknadsföring.

7.1. Skillnader mellan traditionell och viral marknadsföring

Några av de främsta skillnaderna som vi har funnit mellan traditionell- och
viral marknadsföring är:
• Medierna som marknadsföringen sker genom.
• Huvudparterna i kommunikationsprocessen.
• Större överensstämmelse i kodningsprocessen.
• Större engagemang hos individen.

Medierna som marknadsföringen sker genom. Inom den traditionella
marknadsföringen används traditionella kommunikationsmedier som TV,
radio, annonser, affischtavlor och så vidare medan inom den virala
marknadsföringen används digitala medier i form av Internet och email.

Huvudparterna i kommunikationsprocessen. I den traditionella marknads-
föringen är det företagen som är kommunikatör i kommunikations-
processen och inom den virala marknadsföringen är det den enskilda
konsumenten som kommunicerar företagets budskap till andra individer.

Större överensstämmelse i kodningsprocessen. För att ett meddelande skall
tolkas korrekt måste sändarens kodningsprocess stämma överens med
mottagarens. Viral marknadsföring som kommuniceras av den enskilda
konsumenten till hans eller hennes vänner har sannolikt lättare att avkodas
än  traditionell marknadsföring som når ut till ett stort antal individer.
Denna avkodningsproblematik är inte lika utpräglad i de företag som inte
når ut till ett lika stort antal individer eller kunder eftersom de agerar i
mindre nätverk med större överensstämmelse. Exempel på företag som når
ut till mindre nätverk är de som säljer exklusiva kapitalvaror.

Större engagemang hos individen. Viss typ av aktiv viral marknadsföring
kräver att individen känner någon form av engagemang för produkten eller
tjänsten för att denna skall välja att övertyga sina vänner att använda den.
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Detta engagemang är inte lika tydligt i den traditionella marknadsföringen
där det är svårt att se när individen väljer att sprida ett budskap till andra
individer. Detta gäller som sagt endast för aktiv viral marknadsföring där
individen känner ett engagemang för produkten. I den passiva virala
marknadsföringen sprids företagets budskap automatiskt när individen
använder produkten eller tjänsten, oavsett om individen vill det eller inte.

7.2. Vad innebär begreppet viral marknadsföring?

Viral marknadsföring handlar om att låta utomstående personer
marknadsföra det egna företaget via Internet. Om marknadsföringen lyckas
kan ett reklammeddelande spridas likt ett datorvirus till internetanvändare
med egen email-adress. Spridningen kan bli exponentiell, det vill säga att
en användare sprider budskapet till två personer som i sin tur sprider det till
ytterligare två personer och så vidare, se illustrationen i figur 7.1. Om varje
individ istället hade spridit budskapet vidare till fyra personer hade
budskapet nått ut till 84 individer istället för 14 som visas i figuren.

Figur 7.1 Exponentiell spridning. Källa: Egen bearbetning

I teorin saknar viral spridning av ett budskap över Internet, helt geografiska
begränsningar. Med det menas att den virala marknadsföringen kan spridas
till alla internetanvändare över hela världen. Vi tror att i praktiken finns det
ett antal faktorer som gör att viral marknadsföring får geografiska
begränsningar. De främsta anledningarna är språkliga och kulturella hinder.
De språkliga hindren kan överbryggas genom att anpassa webbsajten till de
lokala marknaderna men de kulturella hindren är svårare att överbrygga.
Omfattningen av de geografiska begränsningarna beror även på vilken typ
av tjänst eller produkt som skall spridas viralt. Exempelvis kräver Incircos
tjänst att marknaden skall ha en hög andel mobiltelefonanvändare och att
individerna har tillgång till Internet.

A skickar till B och C
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F G

L M N O

D E

H I J K



98

Skillnaden på viral marknadsföring och klassisk word of mouth kan
diskuteras, dock anser vi att olikheterna mellan de två teorierna kan delas
upp i spridningseffekter och innehåll. En del varianter av viral marknads-
föring handlar mycket om word of mouth som sprids i en eller annan form
via Internet. Tack vare att Internet är ett så snabbt medium, med så få
geografiska begränsningar, anser vi att det inte längre i samma utsträckning
går att tillämpa de klassiska word of mouth teorierna. En annan skillnad
mellan de två teorierna är innehållet i meddelandet. Word of mouth kan
spridas via email men i likhet med spridning genom muntlig
kommunikation har företaget inte mycket kontroll över vad som sägs om
dem. Viral marknadsföring är däremot mer förfinad och konkret så
företaget har mer kontroll över budskapet som sprids. Detta gäller dock
främst passiv viral marknadsföring. Figur 7.2 visar en sammanfattning över
vad vi anser vara de huvudsakliga skillnaderna mellan word of mouth och
viral marknadsföring.

Figur 7.2. Skillnad mellan viral marknadsföring och word of mouth. Källa:
egen bearbetning

7.3. Olika former av viral marknadsföring

Den renaste formen av viral marknadsföring gäller naturligt virala
produkter som till exempel ICQ eller Incircos grupptelefoni-tjänster. De
som använder dessa produkter och tjänster kommer frivilligt att sprida dem
till andra eftersom detta ökar deras egen nytta. Denna typ av viral
marknadsföring är beroende av produktens specifika virala egenskaper.

Viral marknadsföring Word of mouth
Spridningshastighet: Hög Inte lika hög

Mottagare: Stort antal med stor Mer begränsat antal
geografisk spridning och geografiskt   

begränsat

Företagets kontroll över
budskapet som sprids: Hög Låg

Fungerar för typ av
produkter och företag: Företag representerade Alla företag och alla

på Internet och för viss typer av produkter och
typ av produkter/tjänster tjänster
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Micael Dahlén som är forskare på Stockholms Handelshögskola anser inte
att ”tipsa-en-kompis-funktioner” går att klassificera som viral marknads-
föring utan anser att det handlar om en teknik för att sprida word of mouth.
Ett känt exempel på en sådan funktion är tilläggsprogrammet på
internetbokhandeln Amazons webbsajt som delar ut en premie till de som
lockar nya kunder till Amazon. Word of mouth handlar mycket om att en
person kommunicerar sina åsikter om ett företag eller produkt till en eller
flera andra som personen har någon form av relation till. Eftersom ”tipsa-
en-kompis-funktioner” oftast har ett färdigskrivet mail är det inte
individens personliga åsikt i samma utsträckning som inom word of mouth.
För att sprida positiv information om till exempel Amazon behövs bara
email-adresser. Detta ger en enkelhet som i kombination med Internets
snabbhet och totala avsaknad av geografisk begränsning gör att denna
information kan spridas likt ett datorvirus. Denna exponentiella spridning
över stora geografiska avstånd är något som traditionell word of mouth har
svårt att åstadkomma. Därför anser vi att ”tipsa-en-kompis-funktioner” kan
läggas i begreppet viral marknadsföring.

För att kunna utnyttja viral marknadsföring för produkter och tjänster som
saknar virala egenskaper kan man ge dem en konstgjord viral egenskap.
Detta är möjligt genom att belöna de som sprider ett reklammeddelande.
Det här knepet har använts i många år till exempel i bokklubbar där de som
bjudit in sina kompisar belönats på något sätt. Det nya ligger i de tekniska
möjligheter som nu erbjuds. Med Internets hjälp går det att belöna den som
bjudit in en ny användare inom några sekunder efter det att han registrerat
sig på webbsajten. Detta kallar vi för ”belönande tipsa-en-kompis-
funktioner”. Om internetanvändarna lockas av belöningen kan den virala
spridningen ta ordentlig fart och på kort tid att sprida sig till många
internetanvändare över stora geografiska avstånd. Det är till exempel
möjligt att erbjuda den nya webbvalutan Beenz till de som bjuder in sina
kompisar. Beenz är ett relativt nytt företag som etablerat sig i ett flertal
länder161. De erbjuder vad de kallar en webbvaluta som det går att handla
med på olika webbsajter. Det uppstår dock en risk att de som får ta emot
många tips blir negativt inställda till den som skickat tipsen och till
företaget som tipset handlar om.

De flesta vana internetanvändare har någon gång fått ett email från någon
de känner med en kort filmsnutt eller en rolig bild bifogad. Vi anser att

                                          
161 www.beenz.se, (2000-05-08)
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även detta kan vara en form av viral marknadsföring. Många av dessa
filmsnuttar och bilder har spridits flera varv runt jorden till miljontals
internetanvändare. De personer som skickar bilderna tycker själva att de är
roliga och de tror att deras vänner ska bli glada av att också få dem. Många
av de bilder och filmsnuttar som produceras är inte tänkta som reklam men
de har trots allt genererat hundratusentals besökare till vissa webbsajter. I
och med att bilden är hämtad från ett företags webbsajt och att den sedan
sprids till miljontals internetanvändare skapas det en viral marknadsföring
som företaget till en början kan vara ovetande om. Ibland kan det självklart
tänkas att dessa filmsnuttar produceras för att sprida reklam om ett företags
webbsajt men det är omöjligt att i förväg uppskatta hur stor spridning en
bild kan få som man själv uppfattar som rolig.

Det som beskrivits ovan är olika typer av aktiv viral marknadsföring. I
nyhetsartiklar som handlar om viral marknadsföring skrivs det ofta om
Hotmail som ett exempel på resultatet av lyckad viral marknadsföring. Det
en hotmail-användare gör, är att han hjälper till att marknadsföra Hotmail
varje gång han skickar ett email. Det handlar dock inte enbart om att
exponera varumärket som exempelvis en Volvo-ägare gör när han är ute
och kör i sin bil. En hotmail-användare visar även hur andra ska göra för att
få en hotmail-adress, det vill säga bara klicka på den länkade texten som
förklarar detta. Vi tror även att hotmail-användarna många gånger är
ovetande om att de visar hur mottagaren kan få en hotmail-adress. Trots att
hotmail-användaren indirekt visar hur någon kan få en hotmail-adress anser
vi att deras virala marknadsföring är passiv eftersom den virala effekten
skapas vid användning samt att användaren kan vara ovetande om
egenskaperna.

Liknande exempel är arbetsförmedlingar på Internet som erbjuder
möjligheten att tipsa en kompis om ett jobb bara genom att klicka på en
knapp och uppge kompisens email-adress. Denna typ av funktioner skiljer
sig från de tipsa-en-kompis-funktioner som beskrevs ovan genom att de
tipsar om ett jobb och inte själva arbetsförmedlingen. Naturligtvis med-
följer samtidigt reklam för arbetsförmedlingen men användaren behöver
inte aktivt marknadsföra den. Om personen som mottagit tipset går in på
arbetsförmedlingens webbsajt och där finner ett annat jobb som han tror
passar en annan kompis och skickar ett tips till honom så har det uppstått
en viral effekt.

Figur 7.3. beskriver olika typer av viral marknadsföring som vi har
definierat. Till att börja med kan man dela in den virala marknadsföringen
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med avseende på om den är aktiv eller passiv. Med aktiv viral
marknadsföring menas att internetanvändaren på något sätt blir engagerad i
den virala marknadsföringen. Engagemanget som sker kan delas upp i tre
kategorier. Produkter som är naturligt virala, till det vill säga att
användarna kan öka sin egen nytta genom att övertala sina kompisar att
börja använda produkten. Exempel på denna kategori är ICQ och Incirco.
Den andra kategorin är produkter med konstgjorda virala egenskaper.
Dessa uppstår när individen upplever att det totala värdet av belöningen för
att sprida budskapet om ett företag överstiger besväret. Exempel på denna
kategori är Amazon.com som erbjuder de kunder som lockar in en ny kund
en premie.

Den tredje kategorin av aktiv viral marknadsföring är komiska eller
uppseendeväckande bilder och filmsnuttar som sprids viralt. I den här
kategorin kan företagen vara ovetande om att en bild eller filmsnutt har
spridits till ett stort antal användare. Fallet kan även vara så att företagen
medvetet gör exempelvis en rolig eller häftig filmsnutt för att den sedan
skall sprida sig viralt. Till exempel har Nike en filmsnutt på sin webbsajt
som visar när golfspelaren Tiger Woods trixar med en golfboll på ett sätt
som imponerar stort på de flesta som spelar golf162. Denna filmsnutt har
potential att få stor spridning bland de internetanvändare som även gillar
golf.

Figur 7.3. Typer av viral marknadsföring. Källa: Egen bearbetning

                                          
162 www.nike.com, (2000-05-17)
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7.4. Vilka är förutsättningarna för viral marknadsföring

Figur 7.4 beskriver de faktorer som bör beaktas vid utformandet av en viral
marknadsföringsstrategi. Produktcirkeln, beskriver de faktorer som avgör
hur stor potential produkten har för att spridas viralt. Kundcirkeln
innehåller kriterier för att utvärdera hur mottagliga kunderna är för viral
marknadsföring. Det gäller att kunderna har rätt inställning till mediet och
produkten och att de har tillräckligt stor nätverksbenägenhet. Beroende på
typ av produkt så gäller det även att finna en typ av belöning som ger
kunderna tillräckliga incitament att sprida information om produkten.

Marknadscirkeln innehåller kriterier för att utvärdera marknaden. Det kan
gälla vilka inträdesbarriärer, till exempel i form av ”switching costs”, som
redan existerar som hot mot den egna framgången. Det gäller också att
utvärdera hur stor potentialen är att kunna bygga upp egna inträdesbarriärer
mot efterföljarna. Exempelvis kan Incirco lyckas bygga upp en stor bas av
användare genom bland annat viral markandsföring och på så sätt har de
skapat inträdesbarriärer mot andra företag som har utvecklat liknande
tjänster. Ett annat kriterium för om företaget skall kunna få någon viral
spridning är om de har någon möjlighet att infiltrera de befintliga nätverken
för på så sätt starta någon typ av viral spridning inom dessa nätverk.



103

Figur 7.4. Förutsättningar för viral marknadsföring. Källa: Egen
bearbetning.

7.5. Några tips för att utnyttja viral marknadsföring på bästa sätt

Grundat på vår referensram, empiri och analys har vi utvecklat några enkla
tips för företag som vill utnyttja viral marknadsföring. Det är naturligtvis
viktigt att företaget och dess produkt eller tjänst har de rätta förut-
sättningarna för att över huvudtaget kunna bedriva viral marknadsföring.
Om förutsättningarna är uppfyllda kan dessa tips underlätta den virala
spridningen.

1. Se till att konsumenten förstår vad produkten/tjänsten innebär och att de
upplever ett behov av tjänsten.

2. Se till att konsumenten upplever att produkten/tjänsten är praktisk och
inte för krånglig att använda.

Produkt
•Virala egenskaper
•Praktisk nytta
•Nyhetsvärde
•Pris
•Lättförstådd,
lättanvänd

Kunder
•Demografi
•Inkomst
•Värderingar & attityder
•Nätverksbenägenhet
•Internetmognad
•Tidigare erfarenhet av
  viral marknadsföring

Marknad

•Konkurrenter

•Substitutvaror
•Inträdesbarriärer

•Internetpenetration
•Befintliga nätverk

Viral marknadsföring
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3. Tjänsten måste alltid fungera på ett sätt så att användaren känner
tillfredställelse.

4. Underlätta för spridning av word of mouth.
5. Företag skall knyta till sig opinionsledare. Opinionsledarna kan hjälpa

företag att påverka andra individers attityder.
6. Om företaget är first mover, skall de välja rätt affärsstrategi för att

kunna utnyttja denna möjlighet.

Den typ av viral marknadsföring som kan uppstå med hjälp av komiska
eller uppseendeväckande bilder och filmsnuttar skiljer sig lite åt från de
andra typerna av viral marknadsföring som beskrivs i figur 7.3. Detta
eftersom bilder och filmsnuttar främst sprids som en biprodukt av att
internetanvändaren upplever de som roliga, häftiga eller annorlunda. För
den här typen av viral marknadsföring gäller främst punkterna tre till fem
ovan. När det gäller de andra typerna av viral marknadsföring underlättar
alla punkterna ovan den virala spridningen. I dessa former av viral
marknadsföring är det mer ett utpräglat förhållande mellan internet-
användaren och företaget.

First mover advantage kan innebära att företag erhåller ett värdefullt
försprång gentemot konkurrenterna när det gäller antal användare. Men det
räcker inte med att endast vara first mover för att nå framgång genom viral
marknadsföring. Företag som är first movers och vill utnyttja viral
marknadsföring måste vid sidan av att de har en produkt eller tjänst som är
viral, även satsa på att bygga upp en långsiktigt kundrelation. I korta drag
erhålls långsiktiga kundrelationer genom att webbsajten är lättorienterad,
tillänglig, innehållsmässigt korrekt, och att den har hög teknisk prestanda.
Den virala effekten underlättas även om de uppfyller de ovan nämnda
punkterna.

Det är bra att infiltrera befintliga nätverk för maximal spridningseffekt.
Information sprids snabbt inom nätverk men i takt med att vana
internetanvändare blir mer restriktiva med vad och till vilka de skickar
email, kommer spridning över nätverksgränserna att försvåras. Om möjligt,
välj målgrupper med stor nätverksbenägenhet.

Vilken marknadsföringsstrategi som bör väljas är beroende på vilken typ av
produkt eller tjänst företaget skall lansera och även vilken typ av viral
marknadsföring som är lämplig. För produkter som endast kräver och
framkallar lågt engagemang är det viktigt med exponering av varumärket
på rätt sätt och på de rätta ställena. Det är inte självklart att man alltid bör
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eftersträva interaktivitet eftersom individen ibland kan uppleva det som
onödigt och jobbigt.

7.6. Hur ser framtiden ut för viral marknadsföring?

Vi tror att de företag som har produkter med naturligt virala egenskaper har
störst chans att nå framgång med viral marknadsföring. Om den enskilde
konsumenten stöter på viral marknadsföring relativt sällan tror vi att viral
marknadsföring har stor möjlighet att etableras som ett marknads-
föringsverktyg. Om konsumenterna däremot utsätts för viral marknads-
föring alltför ofta finns det risk för att de betraktar den som alltför
påträngande. Om det blir så att email av en eller flera anledningar börjar
fungera dåligt som kommunikationskanal finns det ändå möjlighet att viral
marknadsföring kommer att leva kvar i de nya kanaler som uppstår tack
vare den tekniska utvecklingen.
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8. Avslutande reflektioner

Med denna uppsats har vårt mål varit att skapa förståelse för vad viral
marknadsföring innebär och vi är nöjda med det resultat vi lyckats uppnå.
Men eftersom vi är de första som skriver en uppsats inom ämnesområdet
viral marknadsföring återstår det ett antal områden som kan studeras
ytterligare. Därför vill vi gärna ge några utkast till förslag på områden som
vi anser skulle vara intressant att undersöka ytterligare.

Det skulle vara intressant att se fler kartläggningar om hur olika typer av
produkter eller tjänster kan spridas genom viral marknadsföring. Vi anser
även att en djupare analys av hur email-användandet kan komma att
utvecklas i framtiden är högst relevant för den virala marknadsföringens
utveckling. Ett annat ämne som kan utvecklas ytterligare är hur
kommunikation mellan individer kan komma att påverkas av Internets
forsatta utveckling. Vilka är framtidens kommunikationsmedier?



107

Källförteckning

Böcker

Andersson, B.E. Som man frågar får man svar, Rabén & Sjögren,
Stockholm, 1985.

Arbnor, T. & Bjerke, B. Företagsekonomisk metodlära,
Lund, Studentlitteratur, 1994.

Brunsson Nils, Företagsekonomi -  sanning eller moral?
Lund, Studentlitteratur, 1982.

Churchill, G.A. Marketing Research Methodological Foundations, Sixth
edition, The Dryden Press, Forth Worth, 1995.

Eriksson T.L. & Wiedersheim-Paul, F. Att utreda, forska och rapportera,
Liber, Stockholm, 1997.

Harris Geoffrey, Don’t take our word for it!, Management Books 2000 Ltd,
Glouchestershire, Great Britain, 2000.

Holme, I.M. & Solvang, B.K. Forskningsmetodik; Om kvalitativa och
kvantitativa metoder, Studentlitteratur, Lund, 1991.

Håkansson P & Wahlund R, Varumärken från teori till praktik, Graphic
Systems i Stockholm AB, Stockholm 1996.

Johansson Lindfors, M.B. Att utveckla kunskap, Studentlitteratur, Lund,
1993.

Kenneth C. Laudon & Jane P. Laudon, Essentials of Management
Information Systems, Third Edition, Prentice-Hall, New Jersey, 1999.

Kerin Roger A, Varadarajan P. Rajan & Peterson Robert A., First-Mover
Advantage: A Synthesis, Conceptual Framework, and Research
Propositions, Journal of Marketing, Vol. 56, sid 33-52, October 1992



108

Kotler Philip, Marketing Management – Analysis, Planning,
Implementation and Control, Ninth Edition, Pretice-Halll, Upper Saddle
River, New Jersey 1997.

Lekvall Per & Wahlbin Clas, Information för marknadsföringsbeslut, IHM,
Göteborg, 1993.

Merriam, B.S. Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, Lund,
1994.

Misner, Ivan R. & Devine Virginia, The world´s best-known marketing
secret: building your business with word-of-mouth marketing. Second
Edition, Bard Press, Canada, 1999.

Molander, B, Vetenskapsfilosofi, Thales, Stockholm, 1988.

Popper, K., Objective knowledge, ur Molander B., Vetenskapens filosofi,
Thales, Stockholm, 1993.

Rogers Everett M, Diffusion of innovtions, New York, 1983.

Törnebohm, H, Carrying, knowing, and paradigm, Göteborg, 1986.

Urban Glen L. & Hauser John R. Design and Marketing of New Products,
Second Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1993.

Windham, L. & Samsel, J. Dead Ahead, the Web dilemma & the new rules
of business, New York: Allworth Press, 1999.

Zeff Robbin & Aronson Bradley, Advertising on the Internet, Second
Edition, Wiley Computer Pubishing, Canada, 1999.

Zimmerman, Markerting on the Internet, Fourth Edition, Maximum press,
Canada, 2000.

Ödman, P.J., Tolkning, förståelse, vetande; hermeneutik i teori och praktik,
AWE/Geber, Stockholm, 1979.



109

Tidskriftsartiklar

Bellman Steven, Lohse Gerald L & Johnson Eric J, Communications of the
ACM, Association for Computing Machinery, vol 42 (12), sid 32-38,
december 1999.

Butler Patrick & Peppard Joe, Consumer Purchasing on the Internet:
Processes and Prospects. European Management Jounal, vol 16, No 5,
oktober 1998.

Dagens Industri, ”Framtids- fabrikören”, 1999-08-28.

Deighton John, The Future of Interactive Marketing, Harvard Business
Review, november – december 1996.

Dempsey Michael, How to cut down the undergrowth and find those sour
”lemon sites”, Financial Times e-Business Europe, 2000-02-02.

Fiore Frank, Viral Marketing: Spread a cold, catch a customer, Business
Journal (Phoenix), Vol 19, No 37, 1999-06-25.

Foster Ed, ”Viral marketing goes one step too far to a place where friends
spam friends”, InfoWorld, Framingham, 2000-02-07.

Grande Carlos & Brown Kevin, US invaders show size doesn´t matter,
Financial Times e-Business Europe, 2000-03-01.

Jakobsson Henrik, ”Skräppost som ingen vill ha”, Computer Sweden,
1999-12-08.

Leonard Dorothy & Rayport Jeffrey F, Spark Innovation Through
Empathic Design, Harvard Business Review november –december 1997.

Lundblom L, Brist på nytänkande design och tid kan bli svenska företags
död, Vision, 1999-12-08.

McCroy Anne & Judge Jargon, How can ”viral” mean something good?
Computerworld, 1999-07-26.

Michael Dempsey, How to cut down the undergrowth and find those sour
lemon sites  FT-IT review, Finacial Times 2000-02-02.



110

Miles E Raymond, Snow Charles C, Meyer D Alan & Coleman JR, J
Henry, Organizational strategy, structure and process, The academy of
management review, vol 3, No 3, July 1978.

Oberndorf Shannon, ”When is a virus a good thing?”,
Catalog Age, Vol. 17, New Canaan, USA, Januari 2000.

Price Christopher, Company size no indicator of true online brand value,
FT-IT review, Finacial Times, 2000-02-02.

Steward S & Videlo I.. Intelligent on-line purchasing. British
Telecommunications Engineering, vol 17, part 1, sidan 26-42, april 1998.

Thorén Mats, Du är iakttagen, Veckans affärer, 2000-02-21.

Veron Mark, Translating ”brandequity” online is a big challenge,
FT-IT review, Finacial Times 2000-02-02.

Waters Richard, Rival views emerge of wireless internet, FT-IT review,
Finacial Times 2000-03-01.

Wheelwright Geoffrey, How to win loyalty when choice is overwhelming,
FT-IT review, Finacial Times 2000-02-02.

Wisten Eva, Skräck grogrund för virusmarknadsföring, Dagens Media
Sverige, 1999-10-12.

Rapporter

Reklam- och medieprognos 2000, Institutet för reklam- och mediestatistik
(IRM)

Andersen Consulting, Swedish Market Survey, WAP

Internetkällor:

Burton Jonathan, Venture Capital´s Wunderkind
www.drapervc.com



111

2000-01-24

Dunås Elin, Ny gratistjänst för mobil gruppkommunikation
www.idg.se
2000-05-17

Foley Marty, Essentials of Word of Mouth Marketing
www.tsbj.com
2000-01-27

Fortin Michel, Why Word-of-Mouth Works Wonder
www.eboz.com
2000-02-03

Godin Seth, Permission Marketing
www.emarketer.com
2000-02-03

Heyman Darian SR, The Basics of Viral Marketing
www.clickz.com
1999-12-27

Jason Zien, Viral Marketing for Internet Web Sites
www.internet.about.com
2000-02-14

Jurvetson Steve & Draper Tim, Viral Marketing: Marketing of, by and for
people
www.viralmarketer.com
2000-01-24

Levinson Conrad, Gaining Word-Of-Mouth Marketing
www.promover.org
2000-01-27

Loskot Wanda, Word-of-Mouth or Referrals
www.loska.com
2000-01-27

Sansoni Silvia, Word-of-modem
www.forbes.com



112

2000-02-03

Wilson Dr. Ralph F, The Six Simple Principles of Viral Marketing
http://www.emarketer.com/enews
2000-02-07

Wixe Susanne, Drunkna inte i skräp-mejlen
www.aftonbladet.se
2000-05-01

Word-of-Mouth Drives Ecommerce
www.nua.ie/surveys
2000-02-21

Zien Jason, Viral Marketing for Internet Web Sites
www.internet.about.com
2000-02-03

www.beenz.se
2000-05-08

www.bluemountain.com
2000-01-24

www.cookiecentral.com
(2000-05-04)

www.hotmail.com
2000-05-17

www.incirco.se
2000-05-02

www.internet.about.com
2000-02-07

www.I-B-Net.com
2000-02-18

www.mjardevi.se
2000-04-13



113

www.nike.com
2000-05-17

www.o-a.com
2000-03-18

www.tenagra.com
2000-03-18

Muntliga källor

Intervju, Micael Dahlén,
Doktorand Handelshögskolan i Stockholm, 2000-04-06.

Kontinuerlig kontakt med Niclas Ekdahl,
Marknadschef, Incirco

Kontinuerlig kontakt med anställda på Incirco



Bilaga 1

Frågor till intervju med Micael Dahlén

1. Vad tycker du att begreppet viral marknadsföring innebär?

2. Vad är skillnaden mellan word of mouth och viral marknadsföring?
Finns det egentligen någon viral marknadsföring eller är det egentligen
bara ett annat namn för word of mouth marknadsföring?

3. Hur ser du på interaktiviteten i marknadsföring på Internet?

4. Hur viktigt är det att den marknadsförda produkten har någon
anknytning till marknadskanalen?

5. Vad tror du om förutsättningarna för att bedriva viral
marknadsföring med avseende på:

• Produkt?
• Marknad?
• Köparnas kunskap och behov?
• Tillgängliga marknadskanaler?

6. Vad är de som karaktäriserar de konsumenter som tar till sig nya
internetrelaterade produkter och tjänster?

7. Hur ser du på skillnaden mellan internetbaserad marknadsföring och
traditionell marknadsföring?
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Enkätundersökning

Förklaring: Hur respondenterna besvarat frågorna visas inom
parentes. (antal/procentuell andel)

Denna undersökning är en del i vårt examensarbete som behandlar ämnet
viral marknadsföring. Vi är mycket tacksamma om ni vill låna oss ett par

minuter för att besvara enkäten.
1. Kön

(52/57) Man
(40/43) Kvinna

2. Ålder
(2/2) 0-20 år
(44/48) 21-30 år
(23/25) 31-40 år
(11/12) 41-50 år
(12/13) 51 år eller äldre

3.a. Har du någon gång skickat email med tips om en webbsida, produkt
eller tjänst till dina vänner eller arbetskamrater?

(84/91) Ja
(8/9) Nej

Om du svarat nej på frågan ovan gå till fråga 4, annars fortsätt med
frågorna 3b och 3c.

3.b. När du skickar rekommendationer med email, till hur många
skickar du i allmänhet då?

(28/33) 1
(35/42) 2-4
(14/17) 5-10
(7/8) till fler än 10

3.c. Hur ofta har du hittills skickat rekommendationer?
(10/12) 1 gång per vecka
(12/14) 1 gång varannan vecka
(22/26) 1 gång per månad
(37/44) mer sällan
(3/4) har endast skickat rekommendationer 1 gång
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4.a. På många företags webbsidor finns numera en funktion som gör det
möjligt att skicka ett färdigskrivet rekommendationsbrev om företaget till
någon du känner. Har du någon gång använt en sådan funktion?

(80/87) Aldrig
(6/7) 1-2 gånger
(6/7) 3-6 gånger
(0/0) mer än 6 gånger

Om du svarat ”aldrig” på frågan ovan fortsätt med fråga 5, annars
gå till fråga 4b.

4.b. Vilken eller vilka typer av produkter/tjänster gällde
rekommendationen? (Tillåtet att besvara med båda alternativen)

(10/56) Produkter/tjänster som har med mitt arbete att göra
(8/44) Produkter/tjänster som har med min fritid att göra

5. Hur brukar du reagera på rekommendationer som du får av vänner eller
arbetskamrater via email om webbsidor, produkter eller tjänster? (Tillåtet
att besvara med mer än ett alternativ)

Rekommendationer gällande arbetet:
(7/6) Blir irriterad
(6/5) Raderar innan du ens läst meddelandet
(17/15) Öppnar och läser meddelandet men blir lite irriterad
(58/53) Är nyfiken på innehållet i brevet
(22/20) Angelägen om att läsa meddelandet

Rekommendationer gällande fritiden:
(4/4) Blir irriterad
(7/6) Raderar innan du ens läst meddelandet
(22/20) Öppnar och läser meddelandet men blir lite irriterad
(59/54) Är nyfiken på innehållet i brevet
(18/16) Angelägen om att läsa meddelandet



Bilaga 2

6. Hur viktiga är följande marknadskanaler för att du ska köpa något över
Internet eller besöka en viss webbsida? (1 =  inte alls viktig, 5 = mycket
viktig)

1 2 3 4 5
Muntliga rekommendationer: (2/2) (3/4) (14/17)(27/33)(35/43)

Rekommendationer som skickas 1 2 3 4 5
med email: (10/11)(18/20)(36/40)(19/21)(7/8)

Artiklar i massmedia eller 1 2 3 4 5
inslag i TV: (10/11)(23/26)(38/43)(17/19)(1/1)

Traditionell reklam 1 2 3 4 5
(annonsering, direktreklam): (22/25)(31/35)(25/28)(7/8) (4/4)

1 2 3 4 5
Webbreklam (banners): (45/51)(29/33)(8/19) (5/6) (1/1)

7. Vilka kriterier är viktigast för att du via email ska rekommendera en
produkt/tjänst för dina vänner eller arbetskamrater? (1 = inte alls viktig, 5
= mycket viktig)

1 2 3 4 5
Den ska vara ny på marknaden: (24/28)(23/26)(17/20)(15/17)(8/9)

1 2 3 4 5
Den ska ha stor praktisk nytta: (8/) (10/11)(15/17)(28/31)(28/31)

Den ska vara unik eller 1 2 3 4 5
uppseendeväckande: (12/13)(16/18)(21/24)(26/29)(14/16)

1 2 3 4 5
Produkten/tjänsten ska vara gratis:(16/18)(23/26)(22/25)(18/20)(10/11)

Det ska gå att köpa produkten/
Tjänsten till ett lägre pris på 1 2 3 4 5
Internet än i traditionell handel: (7/8) (13/15)(13/15)(27/31)(28/32)

Annat:…………………………………………….
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8. Hur ofta brukar du klicka på Banners (webbreklam)?

Banners gällande arbetet: Banners gällande fritiden:
(37/41) Aldrig (31/36) Aldrig
(39/43) Sällan (37/44) Sällan
(6/7) Varje månad (9/11) Varje månad
(7/8) Varje vecka (8/9) Varje vecka
(1/1) Dagligen (0/0) Dagligen
(0/0) Flera gånger varje dag (0/0) Flera gånger varje dag

Tack för din medverkan!

Fredrik Isaksson Johan Ekberg
0708-871804 0707-222046

Om du är intresserad av resultatet av denna enkätundersökning, ange din
email-adress nedan. Du kommer då att få resultatet inom kort och din
adress kommer självklart inte att lämnas ut till någon.

Email-adress:……………………………………………………….

Viral marknadsföring är en ny typ av internetbaserad marknadsföring. Det mest
kända exemplet på framgångsrik viral marknadsföring är den som gjorde att
Hotmail.com på kort tid kunde registrera ett stort antal nya användare trots en
liten marknadsföringsbudget. Fallföretaget i vår studie är ett nystartat företag
med verksamhet inom mobiltelefoni och Internet. Om du har några frågor
gällande enkäten eller fallföretaget når du oss på telefonnumren nedan.
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First Mover Advantage

Figuren nedan visar på ett flertal faktorer som bestämmer kraften i ett first
mover advantage. Modellen samt följande förklaringar är hämtade ur
artikeln ”First-Mover Advantage: a synthesis, conceptual framework and
research propositions163.

                                          
163 Kerin, Varadarajan & Peterson, (1992)
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Möjligheter som omvärlden erbjuder

Nya trender och den tekniska utvecklingen i omvärlden ger ofta möjlighet
att uppnå first mover advantage. Både externa och interna faktorer är dock
av betydelse för att ett företag ska kunna utnyttja de möjligheter som ges.
Vissa av dessa faktorer kan företaget påverka och andra inte. Enligt Miles
och Snow går det att kategorisera företag som prospectors, analyzers eller
defenders164. En prospector har kompetens och resurser som gör dem till
mästare på att utveckla nya produkter och inta nya marknader. Defenders
ägnar sig normalt inte åt att utveckla nya produkter utan har en organisation
som lämpar sig bäst åt att försvara en marknadsposition. Analyzers är en
blandning av prospector och defender. De eftersträvar inte lika mycket
stabilitet som defenders men är inte heller lika benägna att följa nya trender
som prospectors.

För företag som besitter den kompetens som en prospector brukar ha, kan
det vara gynnsamt att gå in som pionjär på en ny marknad eller att utveckla
en ny produkt. En organisation som däremot under lång tid kännetecknats
av att vara en defender har sannolikhet inte den kompetens som krävs. För
att på lång sikt kunna upprätthålla first mover advantage krävs det även
tillräckliga resurser. Efterföljarna består ofta av väletablerade företag som
kan avsätta stora resurser för att bli konkurrenskraftiga. Ju bättre företagets
kompetens och resurser passar ihop med möjligheterna som ges i
omvärlden, ju större möjlighet har företaget att utnyttja inträdesordningen
för bli konkurrenskraftigt på lång sikt.

Lågkostnads- eller differentieringsstrategi

För att upprätthålla konkurrensfördelar mot efterföljare måste en first
mover välja strategi. Det som avgör om lågkostnads- eller
differentieringsstrategi lämpar sig bäst är ekonomiska faktorer, möjligheter
att utnyttja förköpsrätt, teknologiska faktorer och beteendet hos kunderna.

De ekonomiska faktorerna består till största delen av möjligheten att kunna
hålla nere kostnaderna tack vare stordriftsfördelar. Om de ekonomiska
faktorerna är övervägande är det lämpligt med en lågkostnadsstrategi.

                                          
164 Miles, Snow, Meyer & Coleman, (1978)
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Det som bestämmer storleken på de ekonomiska fördelarna är:
• Osäkerhet i efterfråga.
• Minsta volym som krävs för att täcka alla kostnader.
• Hur mycket marknadsföring som krävs.
• Hur lång tid det tar innan det kommer efterföljare.

First movers har ibland möjligheten att skriva långsiktiga kontrakt med
leverantörer som försäkrar dem om ett billigare pris än vad efterföljarna får
betala. De kan också ha möjlighet att lägga under sig alla tillgängliga
marknadskanaler eller all tillgänglig geografisk yta. Om företaget har
ensamrätt på exempelvis viktiga marknadskanaler kan differentierings-
strategi vara bäst. Om långsiktiga kontrakt försäkrar dem om lägre
produktionskostnader än konkurrenterna kanske det däremot är bättre med
lågkostnadsstrategi.

Det som bestämmer vilka möjligheter en first mover har att ytnyttja
förköpsrätt är:
• Osäkerhet i efterfråga och långsiktiga investeringar.
• Produktkaraktär.

De teknologiska faktorerna kan gälla innovationer av produkter eller
processer. Även organisationen kan vara betydelsefull för vilken strategi
som bör väljas. Om tekniken eller organisationen gör det möjligt att
producera annorlunda och bättre produkter än konkurrenterna är en
differentieringsstrategi att föredra. Teknologi och organisation kan också
betyda att produktionen är så kostnadseffektiv att en lågkostnadsstrategi är
den bästa. Det som avgör de teknologiska faktorerna är:
• Karaktären hos den teknologiska innovationen.
• Förändrad teknologi.

En first mover kan ibland utnyttja kundernas beteende med en
differentieringsstrategi. Kundernas beteende kan bland annat ge upphov till
så kallade switching costs. Med det menas att det blir jobbigt för kunden att
byta till en annan produkt som han inte är van vid. För en ny produkt kan
tillverkaren själv bestämma vilka kännetecken som ska ges produkten.
Efterföljarnas produkter kommer då att jämföras med pionjärens som blir
en slags standard. Om en first mover har möjlighet att utnyttja switching
costs, standards och rykte om produkten för att skapa lojala kunder bör en
differentieringsstrategi väljas. Det som styr kundernas beteende är:
• Typ av produkt
• Typ av marknad
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• Marknadens utveckling
• Kundernas investeringar i produkter eller tjänster som är beroende av

din produkt.

Hur stor fördel kan en first mover uppnå?

Som beskrivits ovan är det ett flertal faktorer som tillsammans bestämmer
storleken på ett first mover advantage. Mycket beror på den
konkurrensstrategi som pionjären respektive efterföljaren väljer. Strategin
innefattar val av marknad, bredd på produktutbudet, prissättning, satsning
på forskning och utveckling, kapacitetsutnyttjande och resursutnyttjande.

Fördelar som företag kan uppnå genom att invänta pionjären har främst att
göra med låga imiteringskostnader, ”free rider-effekter” och att de kan lära
sig av pionjärens misstag. Pionjären måste ofta satsa stora summor på
legala tillstånd, utbildning av potentiella kunder och på att bygga upp
återförsäljarnätverk.
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Pressmeddelande från Incirco, 2000-04-26

Nu kan du nå en hel projektgrupp med endast ett mobilsamtal
- Världspremiär för ny grupptjänst för mobiltelefoner

Idag lanseras Incirco – en röstbaserad grupptjänst för mobiltelefoner.
Incirco riktar sig till folk i farten som snabbt och smidigt vill komma i
kontakt med flera personer samtidigt. Det kan vara en kollega som vill
ändra en mötestid eller fotbollstränaren som vill ställa in träningen. Med
hjälp av Incirco kan användaren skicka röstmeddelanden till grupper och nå
ett större antal personer på en gång. Det är också möjligt att starta ett
mobilt gruppsamtal för att prata med allihop samtidigt. Det är gratis att
ansluta sig till Incirco och användaren betalar bara för ett samtal oavsett
hur många personer han eller hon vill nå.

Att koordinera aktiviteter för en hel grupp kan ibland bli besvärligt. En
enkel uppgift som att ändra en mötestid med sitt projektteam kan ta onödigt
lång tid. Det har inte funnits något snabbt och säkert sätt att göra detta på
tidigare, säger Jörgen Andersson, VD på Incirco. Att skicka e-mail till
samtliga fungerar ju, men man kan aldrig vara säker på när gruppen läser
sina e-mail. Man vill ju också diskutera vilken tid som passar istället. Med
Incircos nya grupptjänst kan du direkt starta ett gruppsamtal som gör att
alla i gruppen kan prata med varandra samtidigt. På det sättet kan man
spara mycket värdefull tid.

Affärsutveckling på fotbollsplanen

Idén föddes förra våren då Incircos VD Jörgen Andersson arrangerade en
rad fotbollsmatcher på Gärdet i Stockholm under helgerna. Vid flera
tillfällen fick dessa ställas in på grund av dåligt väder. Inbjudan till
matchen gick ut via e-mail till ett 30-tal personer under veckan, men för att
avblåsa matchen med kort varsel dög inte e-mail då man inte kan vara säker
på att folk läser sina e-mail på helgerna. Alternativet var att ringa runt till
alla, vilket Jörgen var tvungen att göra. Det var då tanken föddes – det
måste finnas ett sätt att snabbt skicka ett meddelande till flera
mobiltelefoner samtidigt.
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Så här fungerar Incirco

Användarna ansluter sig till tjänsten utan kostnad på www.incirco.se. Där
skapar de en eller flera grupper och bjuder in vänner, projektdeltagare,
idrottskamrater, kollegor etc.

Alla i den inbjudna gruppen får textmeddelande till mobiltelefonen (SMS)
eller email som välkomnar dem till gruppen och Incircos tjänster. För att
acceptera inbjudan går de in på www.incirco.se. Därefter lämnar
användarna webbplatsen för att använda Incircos tjänster –
gruppmeddelande eller gruppsamtal - via mobiltelefonen.

Gruppmeddelande - man kan skicka röstmeddelande till grupper med upp
till 100 medlemmar samtidigt. För att använda tjänsten ringer man 073-001
00 00 och lämnar ett meddelande till sin grupp. Incirco känner igen
mobiltelefonnumret och vägleder användaren till rätt grupp. Övriga
gruppmedlemmar får ett SMS där det står att de har ett nytt meddelande.
För att lyssna av meddelandet ringer de 073-001 00 00.

Gruppsamtal - det innebär att användarna kan tala med upp till åtta
gruppmedlemmar på en gång. Att starta ett gruppsamtal är enkelt. Man
ringer till Incirco och anger vilken grupp man vill tala med. Därefter
kontaktar systemet samtliga medlemmar med besked att gruppsamtal har
startats och de ombeds samtidigt att ringa in för att ansluta.

Incirco är öppen för alla och att ansluta sig är gratis

Det är gratis att ansluta sig till Incirco och tjänsterna är öppna för alla
mobilanvändare oavsett abonnemang och teleoperatör. Varje gruppmedlem
betalar för de samtal de själva gör och de behöver inga speciella avtal med
Incirco utan betalar sin operatör som vanligt. För att gå med i en grupp
måste användarna tacka ja till inbjudan, de kan alltså inte få meddelanden
från företag eller grupper som de själva inte accepterat. Gruppernas
uppgifter och telefonnummer stannar också inom gruppen.

Expansionsplaner

Incirco lanseras först i Sverige men under sommaren lanserar man även i
Danmark. Därefter väntar Finland, Tyskland, Norge, England, Italien och
Spanien, där förhandlingar med operatörer för tillfället pågår. På något
längre sikt väntar även Asien och USA.


