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Sammanfattning 

Viral marknadsföring har på senare tid blivit allt mer uppmärksammat då många har insett fördelar 

med att kommunicera sitt varumärke via sociala medier. Idag kan ett budskap spridas oerhört snabbt 

via olika kommunikationskanaler och därmed skapa en ”snackis”, vilket naturligtvis är ett önskvärt 

läge för företagen. Det innebär dock inte att denna spridning är lätt att uppnå. För att ett innehåll ska 

bli viralt måste det helt enkelt förtjänas. Termen ”viral marknadsföring” och därmed dess användning 

kan upplevas som tvetydig då några anser att det är möjligt att i förväg utforma en viral kampanj 

medan andra menar att det aldrig i förväg går att veta om någonting kommer att bli viralt eller ej.  

Idag flyter även vår fysiska yta samman med den digitala vilket skapar en dynamisk miljö som företag 

är verksamma inom och som vidare leder till att det krävs ett nytt förhållningssätt för att kunna möta 

denna dynamik. Vi har i undersökningen valt att med hjälp av sense, seize och transform ur 

ramverket Dynamic Capabilities skapa en ökad förståelse och bidra med ett nytt förhållningssätt till 

denna dynamik inom den virala marknadsföringen.  

Nyckelord: viral marknadsföring, sociala medier, word of mouth, buzz, bevakning, dynamik   
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”For those who consume entertainment, news and information online, recommendations from friends 

are important sources for that information. This new online environment is conductive to a new form 

of marketing communication commonly referred to as viral marketing” 

Ho och Dempsey, (2010) s. 1 (1000) 

 

 

 

 

 

“The beauty of ‘viral marketing’ in the Internet economy was that it turned every user into ‘an 

involuntary salesperson” 

Moore, R (2003) s. 349 
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1. Inledning 
 ”Något gammalt, något nytt, något lånat…” hänvisar till en gammal teori - Word of Mouth, något 

nytt är den relativt nya termen: Viral marknadsföring samt, något lånat som syftar till det lånade 

ramverket Dynamic Capabilities som ska hjälpa att analysera dynamiken som vi ser finns inom den 

virala marknadsföringen.  

Viral marknadsföring är ett begrepp som blir alltmer accepterat och använt tack vare de nya 

kommunikationskanalerna. Trots det är det svårt att dra generella slutsatser kring vad det är som gör 

att någonting blir viralt samt om det ens är möjligt att utforma en marknadsföringskampanj med 

syfte att nå en viral framgång, det vill säga få en enorm spridning. I inledningskapitlet ges en 

bakgrund till studien för att sedan leda fram till i ett syfte samt en frågeställning.  

1.1 En gammal metod inom marknadsföringen får liv på nytt 

Sen tidiga 1950-talet har forskare demonstrerat att personliga konversationer och informellt utbyte 

av information bland bekanta, även känt som Word of Mouth (WOM1), inte bara påverkar 

konsumenters val och inköpsbeslut, utan även formar deras förväntningar och attityder kring 

produkter före inköpet samt deras uppfattningar efter köpet. För varje positiv kommentar 

genererades enligt Bains, Fill och Page (2008) tio negativa kommentarer vilket ledde till att Word of 

Mouth en gång var sedd som en dålig och oplanerad kommunikation som dessutom hade dåligt 

inflytande på varumärken.  

Idag är det inte ovanligt att företag försöker styra kommunikationen genom att generera positiva 

kommentarer och differentiera sig på marknaden. Det talas nu även om Word of Mouse som är den 

elektroniska versionen av en konversation. Det som skiljer online feedback, som kan ses som word of 

mouse, från word of mouth nätverken förr, är dess räckvidd samt förmågan för dess designers att 

kontrollera och bevaka sina handlingar tack vare tillgängliga feedback system hävdar Dellarocas 

(2003). 

Företag kan med hjälp av detta bilda sig en bättre förståelse o6m konsumenter och deras behov via 

Internet och andra digitala teknologier. Hoffman och Novak 1996 s. 439 i Bains, Fill och Page (2008) 

menar att interaktionen mellan människor nu är kompletterad av interaktion mellan maskiner.  

                                                           

1
 Hädanefter kommer Word of Mouth ofta att benämnas WOM 
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Förenkling i kommunikationen har lett till att information mellan människor utbyts mycket snabbare 

än vad det tidigare har gjorts. Stagnerade marknader och krävande konsumentbehov utmanar 

tillverkare av kapitalvaror att omvärdera sin affärslogik menar Fischer et al (2010). Det har i sin tur 

medfört till att allt fler företag enligt Kirby och Marsden (2006) tar hänsyn till informationsutbytet 

genom att försöka utforma marknadsföringskampanjer i hopp om att nå en viral framgång. Viral 

marknadsföring kallas också för social media marketing, buzz marketing och Word of Mouth 

marketing (Jarboe 2009).  

Att någonting blir viralt innebär att innehållet får en stor spridning som kan associeras med ett virus 

som startas och sprids och som dessutom är oerhört svårt att kontrollera.  Gladwell (2000) menar att 

denna spridning i många fall kan verka som en epidemi där budbäraren är viktig och som får 

budskapet att spridas. Den specifika egenskapen som budskapet bör ha är ”klibbighet”, som tyder på 

att innehållet ska vara så pass minnesvärt att den kan åstadkomma förändring och sporra någon till 

handling.  

Idag räcker det inte att endast ha en bra produkt, en bra affärsidé eller ett bra pris. Om människor 

inte pratar om ditt varumärke så finns du inte (Skoglund 2009). Företag som verkar inom branscher 

med stora och snabba förändringar väljer ofta att rikta marknadsföringen på själva varumärket 

istället för på produkten eftersom kunder kan ha svårt att ständigt vara uppdaterade vad gäller nya 

produktlanseringar. Lyckas företag få kunden att känna sammanhörighet till varumärket har de 

skapat tillit vilket är en viktig komponent som betyder att företag slipper marknadsföra varje produkt 

lika intensivt. 

Ett exempel på detta är Apple som vid lanseringen av iPod lade ner ca 25 miljoner dollar på reklam 

vilket är en liten summa jämfört med vad andra storföretag investerar. En del menar att Apple 

medvetet inte satsade på den traditionella marknadsföringen och fokuserade istället på att få folk att 

prata om produkten. När iPhone skulle lanseras fanns det redan köer i flera veckor för att få köpa 

den och detta var innan Apple ens hade marknadsfört telefonen. Apple behöver knappt göra någon 

reklam längre eftersom de har lyckats med att utveckla och marknadsföra sina produkter på ett sätt 

som får folk att ständigt vilja ha nya produkter och se fram emot nylanseringar. Att göra stora 

marknadsföringskampanjer är således inte alltid det bästa, ibland är de enklaste lösningarna som ger 

bäst resultat, men å andra sidan kan man tycka att det är lätt för Apple som redan har ett 

väletablerat varumärke och bra produkter. 
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Att med en marknadsföringsmetod av enkelriktad karaktär, som masskommunikation, leverera ett 

otroligt slipat innehåll är idag inte lika effektivt som det en gång har varit. Det finns exempelvis nya 

distributionskanaler tack vare nya teknologer, dessutom har enligt Scott (2009) ett maktskifte från 

producenter till konsumenter inträffat.  I en snabbt föränderlig värld krävs det nya 

marknadsföringsmetoder, exempelvis större fokus på innovation och kreativitet samt utrymme för 

engagemang från kundens sida. Marknadsföringen kan bland annat därför idag inte vara statisk utan 

bör istället ha ett dynamiskt förhållningssätt (Grant 1999). Dahlén (2003) menar också att det krävs 

ett dynamiskt förhållningssätt till marknaden då marknadsföring hela tiden måste förändras och 

förnyas för att den ska vara effektiv.  

1.2 Viral marknadsföring allt mer vanligt men tvetydigt?  

Enligt Christian Grönroos, professor vid Handelshögskolan, har en amerikansk undersökning visat att 

produktionskostnader samt kostnader för ledning och administration inom företag sjunkit sedan 

1940-talet. Däremot har kostnaderna för marknadsföring under samma period fördubblats. 

Fortsättningsvis påpekar Grönroos (2003) att situationen förmodligen ser likadan ut även här i 

Norden.  

Den virtuella världen förs idag ofta samman med den fysiska tack vare möjligheten att ständigt vara 

uppkopplad. Detta kallar Silva (2006) för hybrida ytor. Den hybrida ytan är resultatet av att den 

fysiska och digitala ytan har förts samman på grund av människornas mobilitet genom den fysiska 

sfären och samtidiga uppkoppling till den digitala genom exempelvis mobiltelefoner eller surfplattor. 

På grund av den ständiga utvecklingen har väldigt framgångsrika företag varit tvungna att göra en 

övergång från den konventionella verkligheten till den fiktiva virtuella världen. Internet och dess 

kommunikationskanaler får enligt Schindehutte, Morris och Pitt (2009)  en alltmer framträdande 

plats i marknadsförares ”verktygslåda”.  

Numera finns det miljontals webbplatser, ökad användning av sociala medier såsom bloggar, 

YouTube och Facebook, fler och fler tv-kanaler samt hundratals tidningar fyllda med annonser och 

information. Detta kallas inom reklambranschen för informationsöverflöd eller 

”nedskräpningsproblem”. Skräpet gör det allt svårare att få ett budskap att fastna i konsumenters 

medvetande vilket ökar efterfrågan på kreativitet vid utformningen av reklamkampanjer.  

För att utnyttja dessa kommunikationskanaler på bästa möjliga sätt och för att möta de nya 

marknadsförutsättningarna och kundernas preferenser måste strategier modifieras. När företag ger 
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sig in på en helt ny spelyta där det plötsligt kryllar med olika aktörer, måste de lära sig att hantera 

och utnyttja sina resurser på bästa möjliga sätt.   

De Bruyn och Lilien (2008) skriver att konsumenterna idag upplever en hög nivå av brus i sin 

vardagliga elektroniska kommunikation och därmed finns det ett behov att utforma 

marknadsföringskampanjerna på ett mer effektivt sätt genom att synas och höras i olika 

kommunikationskanaler i hopp om att nå en viral framgång. Det finns därmed behov av att bättre 

förstå vilken typ av information som är ”buzzworthy” eller skapa ”snackis” det vill säga som sannolikt 

kommer att skära igenom surret. För att bättre kunna förstå hur marknadsföring kan bli viral måste vi 

ha en uppfattning om vilka faktorer som påverkar vad det är som driver någon till att vidarebefordra 

eller att tala om något.   

Schindehutte, Morris och Pitt (2009) menar att det inte är lätt att skapa den önskade spridningen 

trots att det finns bakomliggande idéer kring vad det är som får folk att skicka någonting vidare: ett 

tabumässigt innehåll (sex, lögner eller våld), någonting som är annorlunda och som skiljer sig från 

mängden, en överraskning i innehållet, någonting som överträffar ens förväntningar, nya 

innovationer som är värda att prata om, någonting roligt eller ett incitament i form av belöning. 

Enligt Bains, Fill och Page (2008) är speciellt Y- generationen (födda 1982-97) svåråtkomliga.  I den 

virtuella världen tenderar denna generation att snabbt filtrera bort det de inte anser vara relevant 

och blir snabbt uttråkade. För att nå deras men även andras uppmärksamhet krävs återigen stor 

fokus på kreativitet. 

Om man frågar marknadsförare om ”buzz” kommer de flesta att rycka på axlarna då de menar att det 

endast är resultat av tur påstår Dye (2000). Undersökning som har gjorts bland 50 företag av Dye 

(2000) samt kollegor på McKinsey visar däremot att företag faktiskt kan förutse spridningen genom 

att analysera hur olika konsumentgrupper interagerar och påverkar varandra. Managers har också en 

portfölj med marknadsföringstaktiker som de använder sig av när de vill skapa så kallad buzz. Många 

hävdar fortfarande att det inte är möjligt att förutse, styra eller medvetet skapa den önskade 

spridningen och håller sig istället till olika knep som enligt Dye (2000) egentligen anses vara myter 

relaterade till den virala marknadsföringen.  

Intresset kring Word of Mouth, buzz och viral marknadsföring växer sig allt större bland 

marknadsförare vilket inte bara har lett till att flertal myter under åren har identifierats utan även en 

mängd olika tips (Kottler och Keller 2006). Trots det är det fortfarande relativt svårt att finna stöd för 

vissa antaganden och förklaringar till hur och varför en marknadsföring blir viral anser De Bruyn och 
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Lilien (2008), vilket förmodligen också är anledningen till att det idag ses mer som en konst än som 

vetenskap.  

Vi har efter genomgång av litteratur kring ”viral marknadsföring” upptäckt att det råder en 

tvetydighet kring termens innebörd, dess karaktär men framför allt dess användning. Därmed anser 

vi att det finns ett behov av att klargöra denna tvetydighet. Som vi nämnt bör det finnas ett 

dynamiskt förhållningssätt till marknadsföringen idag, därför kommer vi att med hjälp av Teece 

(2007) Dynamic Capabilities ramverk försöka tydliggöra denna dynamik.   

Ordet Dynamic som Teece (2007) beskriver det syftar till att beskriva ett läge där företag behöver 

kombinera och styra olika delar inom verksamheten samtidigt. För utomstående parter ska det vara 

svårt att avgöra vad det egentligen är som skapar värde för företaget. Innehav av Dynamic 

Capabilities är i första hand riktat till multinationella företag som befinner sig i en affärsmiljö som 

karakteriseras av särskilda förhållanden. Vanligtvis är det stora företag som exempelvis är 

exponerade för en internationell miljö där hot och möjligheter associeras med snabb teknologisk 

förändring.  

Trots att det ursprungligen är tänkt att beskriva förmågor på företagsnivå, exempelvis 

tillverkningsföretag inom stora industriella branscher, anser vi att det finns en möjlighet att applicera 

detta koncept på en funktionsnivå inom företaget som i detta fall marknadsföringsfunktionen. 

Gemensamt för de båda är det dynamiska förhållningssätt till marknaden. Det krävs ständigt en 

skanning av marknaden, ett tillfångatagande av identifierade möjligheter med hjälp av det egna 

resursinnehavet samt en uppföljning av hela processen. Ramverket har en utförlig beskrivning av de 

kärnkomponenter som utgör ett företags behov av att ta hänsyn till den dynamiska miljön vid 

utformningen av olika kampanjer samt dess behov av att vara flexibelt och utforma strategier i linje 

med de förändringar som sker. Nyckelkomponenter som Teece (2007) talar om är ofta resurser i 

form av teknologi samt förmågan att anpassas medan nyckelorden i marknadsföringssammanhang 

ofta är av mer personifierad karaktär på individnivå i form av entreprenörskap, insikt och kreativitet, 

något som Teece inte heller bortser ifrån.   

1.4 Tidigare studier och vårt kunskapsbidrag 

De tidigare arbeten som gjorts (se referenslista) har bland annat syftat till att identifiera fallgropar 

och framgångsfaktorer i samband med viral marknadsföring, att ge en innebörd åt begreppet och att 

undersöka hur man mäter effektivitet av en sådan med hjälp av hypotesprövning. Trots att det finns 
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publikationer som berör ämnet, har det tidigare inte skett en redogörelse för dess tvetydighet samt 

försök till att reda ut denna med hjälp av det ramverk (Dynamic Capabilities) vi använt oss av. 

Vi såg därmed möjligheten att som ett ytterligare led i försöket att minska de tvetydigheter som finns 

vad gäller innebörden av termen och dess funktion, göra ett teoretiskt bidrag genom att använda oss 

av en akademisk artikel, ”Explicating Dynamic Capabilities – the nature and microfoundations of 

(sustainable) enterprise performance ” som utgångspunkt för vår analys av befintliga teorier kring 

ämnet. Efter en noga genomsökning insåg vi att denna tillämpning inte gjorts innan och att det på så 

vis skulle vara en bidragande pusselbit till teorin kring viral marknadsföring.  

Efter vad vi funnit har inga tidigare publikationer släppts som magisteruppsatser inom 

marknadsföringsområdet vid den Företagsekonomiska institutionen där viral marknadsföring 

examinerats ur ett Dynamic Capabilities perspektiv. Något som gör denna uppsats unik i sitt 

avseende och inte heller har möjliggjort för oss som författare att basera forskningen på tidigare 

publikationers förslag till vidare forskningsfrågor inom ämnet. 

1.5 Syfte   

Undersökningen syftar till att öka kunskapen och förståelsen kring viral marknadsföring med 

hjälp av Dynamic Capabilities ramverk.   

1.5.1 FRÅGESTÄLLNING 

 Är det möjligt att med hjälp av planerade marknadsföringskampanjer nå en viral framgång, 

det vill säga uppnå en stor spridning?  

 Ur DC perspektiv, hur kan man identifiera och fånga möjligheter inom 

marknadsföringssammanhang? 
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2. Metod 

2.1 Val av undersökningsdesign 

En undersökningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data. Bryman och Bell (2003) talar 

om fem olika former av undersökningsdesign: experimentell, tvärsnitts-, longitudinell, fallstudie samt 

jämförande design. Den grundläggande formen för en fallstudie innebär en detaljerad studie av ett 

enda fall. Vårt intresse till undersökningen väcktes av två specifika fall/ kampanjer, DDB:s samarbete 

med Volkswagen om rolighetsteorin och IKEAs Facebook kampanj ”IKEA Showroom”. I vår 

undersökning har inte vi gjort en omfattande studie kring de specifika fallen utan vi har snarare 

använt dessa ur ett illustrerande syfte eftersom vi under intervjun/mejlintervjun även har ställt andra 

frågor av allmän karaktär som berör viral marknadsföring.  

Bryman och Bell (2003) skiljer på ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. I en 

ostrukturerad intervju använder sig forskarna av lösa minnesanteckningar för att ställa frågor utifrån 

dessa, där intervjupersonen får svara och fritt associera till ställd/ställda frågor. Denna typ av intervju 

tenderar att likna ett vanligt samtal. En semi-strukturerad intervju o andra sidan, innebär att 

forskarna har förhållandevis specifika teman som ska beröras, en intervjuguide kallas det ofta för. 

Intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och frågorna behöver inte 

komma i den ordning som finns i intervjuguiden. Även frågor som inte ingår i en sådan kan ställas. Vi 

har genomfört en semi-strukturerad intervju på DDB. Vad gäller IKEA har vi via mejl ställt frågor kring 

deras kampanj IKEA Showroom men även, precis som hos DDB, frågor av allmän karaktär som berör 

viral marknadsföring, vilket naturligtvis inte kunnat resultera i ett samtal eller en diskussion. Vad 

detta innebär för denna studie tas upp i källkritiken nedan. 

Den insamlade teorin för denna uppsats baseras på urval av teorier samt artiklar som behandlar 

ämnet viral marknadsföring för att sedan analyseras. Urvalet skedde mestadels med hjälp av 

universitetsbibliotekets sökmotorer samt frisökning på Google. Svensk litteratur kring ämnet är 

väldigt begränsad vilket har gjort att vi under den större delen av studien använt oss av litteratur 

skriven på engelska.  Överlag kommer vår undersökning ha en större tyngdpunkt på den teoretiska 

delen. 
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2.2 Praktiskt tillvägagångssätt – kvalitativ forskningsmetod 

Bryman och Bell (2003) gör en tydlig särskiljning på kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. 

De menar att kvantitativ forskning betonar kvantifiering när det gäller insamling och analys av data, 

där tyngden ligger på prövning av teorier. De kvantitativa undersökningarna, har enligt Seymour 

(1992) sitt ursprung i fysiken. Det har visat sig passa utmärkt för att förutsäga och förstå de konkreta, 

icke känslomässiga fenomen som naturvetenskapliga forskare stöter på. Olyckligtvis som Seymour 

(1992) säger, har marknadsförare och andra samhällsvetare att göra med ett svårstyrbart och 

instabilt fenomen: människan.  

Till skillnad från den kvantitativa metoden ligger tyngdpunkten inom den kvalitativa forskningen på 

ord samtidigt som betoning ligger på generering av teorier. Informationen består av människors egna 

skrivna eller talade ord när de definierar sin värld, Seymour (1992). Kvalitativa metoder tillåter oss att 

lära känna människor personligt och betrakta dem medan de utvecklar sin egen syn på världen. 

Medan en kvantitativ undersökning baseras på ett svarsformulär med bundna, förutbestämda 

svarsalternativ som skapats av undersökaren, utgår den kvalitativa ansatsen från den undersöktes 

eget språk och symboler (Seymour 1992).  

Vi har valt att använda oss av den kvalitativa metoden, då vi haft för avsikt att använda oss av 

befintliga teorier kring ämnet för att sedan analysera dessa ur ett annat, ännu ej använt perspektiv, 

för att på så vis öka kunskapen om ämnet viral marknadsföring. Vi har inte haft för avsikt att pröva de 

befintliga teorierna som behandlar ämnet. Vi har snarare försökt att hitta samband mellan dessa för 

att sedan identifiera gemensamma faktorer utifrån ramverket Dynamic Capabilities och dess 

huvudkomponenter (sense, seize och transform), för att söka klargöra begreppet ytterligare, det vill 

säga generera en ny del till befintlig teori. 

2.2.1 Strategi för insamling av teori  

Forskningsprocessen inleddes med en litteratursökning i biblioteket på Linköpings Universitet, 

däribland bibliotekets sökmotorer (web of science) men vi använde oss även i stor utsträckning av 

Internet för att hitta vetenskapliga artiklar. Detta ledde i sin tur fram till att vi använde oss av 

snöbollstekniken, vilket innebär att man går vidare till källhänvisningar i en bok eller artikel, för att på 

så vis få bredare kunskap om vad som tidigare skrivits inom ämnet. Vi insåg ganska snart att denna 

sökmetod skulle vara av stor nytta vad gäller insamling av teori.  
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Vi tog även kontakt med professorn Rick Duque som föreläser i kursen vi båda tog under vår 

utlandstermin New Media, Society and Technology vid Universitetet i Wien. Vi ansåg att Rick kunde 

ge oss bra tips på vetenskapliga artiklar kring viral marknadsföring, vilket han också gjorde.  

2.2.2 Strategi för insamling av empiri 

Val av respondent 

Intresset för respondenterna uppstod då vi läste en artikel på Forbes Magazines hemsida om de 20 

bästa sociala media kampanjerna genom tiderna.  Ett av bidragen var reklambyrån DDB vars bidrag 

gick ut på att omvandla trappan i Stockholms tunnelbana till pianotangenter vilket resulterade i att 

66 % fler människor använde trappan istället för rulltrappan, (se bilaga 3). Kampanjen sponsrades av 

Volkswagen som skulle uppmärksamma körglädjen i miljöbilar och fick stor spridning världen över 

och klassades av Forbes Magazine på plats nummer sex. Detta var den primära anledningen till varför 

vi ansåg att DDB var lämpligt att studera i synnerhet då de arbetar med en rad olika företag 

verksamma inom olika branscher. På så vis ansåg vi att även andra frågor kunde ställas, utan att 

nödvändigtvis enbart behöva vara relaterade till denna specifika kampanj.   

Även vår andra respondent, IKEA, genomförde en ovanlig kampanj och klassades av Forbes Magazine 

på plats nummer nio. De använde sig av Facebook för att skapa en ”snackis” om en nyöppning av en 

butik i Malmö (se bilaga 2).  

Vi kommer i vår beskrivning av dessa två att presentera svar från de båda, men fokus kommer att 

ligga på den information vi samlat in från DDB eftersom vi haft möjlighet att genomföra en personlig 

intervju som har gett oss möjligheten att föra en diskussion och på så vis fått en mer djupgående 

informationsinsamling. 

Intervjuförfarande 

Vi har valt att genomföra en semi-strukturerad intervju på reklambyrån DDB i Stockholm. 

Representanten, Michael Bugaj arbetar som social media director/planner och är väl insatt i ämnet 

”viral marknadsföring” då mestadels av hans arbete går ut på att leda företag genom sociala medier. 

Vi anser att detta är en tillförlitlig källa och lämplig representant för företaget, då personen i fråga 

dagligen arbetar med frågor kring marknadsföringskampanjer. 
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Intervjun med Michael Bugaj var väldigt avslappnad och varade i drygt en timme. Vi skickade i förväg 

frågor för att ge honom en bild av vilken typ av frågor vi hade tänkt ställa. Vi upplevde att vi fick ut 

väldigt mycket av intervjun och det faktum att det spelades in var till stor hjälp för oss under själva 

intervjun men även senare under sammanställningen av den. Det innebär att vi ordagrant har kunnat 

återge respondentens svar och därmed kunnat försäkra oss om att ingen information gått förlorad 

samt att vi kunnat återge information på ett så korrekt sätt som möjligt. 

Vi använde vi oss av intervjuguide med öppna frågor för att i minsta mån leda respondenten och 

således ge denne en möjlighet att själv styra utvecklingen av intervjun samt för att respondenten inte 

skall vara alltför låst till frågan för att en diskussion skall kunna vara möjlig.  Vi har lyssnat på 

inspelningen av intervjun separat vilket innebär att den transkriberats på två olika håll, för att 

undvika eventuella missförstånd. Sedan har vi gått igenom hur vi båda har tolkat svaren och på så vis 

jämfört dessa för att öka trovärdigheten av vår tolkning.  

Vi har mejlat våra frågor i flera omgångar till Sara Zakariasson på IKEA dels för att följdfrågor har 

uppstått och dels för att undvika oklarheter.  Vi har båda tagit del av svaren på olika håll för att sedan 

jämföra och diskutera om vi uppfattat svaren på samma sätt.  

Vårt syfte med studien är inte att jämföra dessa två eller på något vis försöka dra generella slutsatser 

om hur företag arbetar baserat på enbart dessa två exempel, varför en komparativ design inte var ett 

alternativ för vår uppsats. Kampanjerna som presenteras i empirin har snarare en illustrerande roll 

som visar hur företag i praktiken kan arbeta och hur dessa två faktiskt arbetar. Vi anser att läsaren 

lättare kan förstå den teoretiska delen, som är vår primära fokus, om denne kan relatera till två fall 

som studerats.   

2.3 Källkritik  

2.3.1 Kritik av Teoretisk insamling 

Vad gäller information på svenska kring ämnet är det överlag dåligt med, såväl vetenskapliga artiklar 

som böcker. Det finns exempelvis ingen bok på svenska som heter viral marknadsföring. 

För att få en bredare teoretisk referensram har vi förutom böcker använt oss av vetenskapliga 

artiklar, där vi bland annat har fått tips av en tidigare professor på för studien relevanta artiklar men 

vi har naturligtvis även gjort en sökning i skolans databas. Då det är enkelt och smidigt, har vi även 

använt oss av fri sökning via sökmotorn Google.  Vi har därmed använt oss av elektroniska källor, där 
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vi framför allt försökt att hitta exempel eftersom litteratur kring ämnet ofta visat sig vara begränsad. 

De flesta gånger som vi har gjort en sökning på viral marknadsföring eller marknadsföring via sociala 

medier har resultat uppkommit på olika Internetsidor. Denna typ av material kan ofta skapa en 

känsla av opålitlighet, men vi har ändå valt att använda denna eftersom vår referensram inte enbart 

består av dessa. Vi vill därför klargöra att vi inte använt oss enbart av elektroniska källor som någon 

grund för vidare analys eller diskussion utan snarare försökt att komplettera vår litteratur med dessa.  

2.3.2 Kritik av Empirisk insamling 

Vi är väl medvetna om att resultaten från vår kvalitativa undersökning i form av en enskild intervju 

inte på något sätt motsvarar en hel population eller bidrar till en generell förståelse för ämnet, men 

det ger oss en möjlighet att illustrera de teorier som presenteras och analyseras samt hur de kan 

hänföras till viral marknadsföring för att på så vis försöka klargöra en ytterligare del i en större 

helhet.  

Det finns alltid en risk att representanten från företaget förskönar bilden av den egna verksamheten 

och att svaren på så vis påverkas. Vi ser dock i vårt fall att det finns en ytterst liten sannolikhet att 

detta har varit fallet, då frågorna varit av mer generell karaktär, det vill säga för att samla information 

om viral marknadsföring och inte utformade för att få svar på ”känslig” information om företaget.   

Då vår intervju kompletteras av en mejlintervju med Ikea måste hänsyn tas till de faktorer som kan 

påverka utfallet. En intervju via mejl innebär att en diskussion kring en fråga kan bli svår att uppnås 

som skulle kunna vara av värde för studien. En sådan intervju leder även till att observation av 

kroppsspråket hos respondenten såväl som tvekan och ansiktsyttryck gås miste om.  

2.4 Arbetets fortsatta disposition 

Vår disposition i arbetet kommer att se ut som figuren nedan illustrerar. För att läsaren ska få en 

övergripande bild av viral marknadsföring kommer vi i kapitel tre till en början att beröra den 

traditionella marknadsföringen för att sedan komma till framväxten av den virala. Vi kommer även 

att beskriva viktiga beståndsdelar inom den virala marknadsföringen såsom sociala medier och word 

of mouth.  

I kapitel fyra presenteras empirin som har en illustrativ roll. Då vi vill öka kunskapen om viral 

marknadsföring anser vi att det blir mer trovärdigt för läsaren att läsa om två fall, då vi inte enbart 

presenterar sekundär data utan även bidrar med utomstående parters åsikter och uppfattningar om 
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specifika kampanjer men även generella åsikter om viral marknadsföring.  Empirin skall även bidra 

med stöd för den senare analyserande delen.   

Kapitel tre och fyra ska vara ett underlag för kapitel fem som är vår centrala del och därmed vårt 

bidrag.  

När läsaren kommer till denna del, skall denne förhoppningsvis ha en tydlig bild av vad viral 

marknadsföring är. Vi kommer att presentera vad vi ser som motsvarigheten till sense seize och 

transform inom viral marknadsföring, vilket innebär att ny information kommer att tillkomma. 

Anledningen till detta är att kapitel tre, som nämnt ovan, skall fungera som en förklarande del, 

kapitel fyra som illustrerande och kapitel fem som analyserande. Utifrån vår studie och våra 

iakttagelser, teoretiska samt empiriska, har vi för avsikt att förklara vad som kan ses som dynamiska 

förmågor (Dynamic Capabilities) inom den virala marknadsföringen.  

Vi avslutar med kapitel 6 där vi presenterar vår slutsats.  

  

 

  
 
 

 

 

 

 

Figur 1: Arbetets disposition 
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3. Vad är viral marknadsföring? 
I detta kapitel kommer vi ge en närmare bild kring vad viral marknadsföring egentligen är. Vi kommer 

att börja med att presentera teorier inom den tidigare marknadsföringen för att sedan komma till hur 

marknadsföringen ser ut idag. Vi kommer även att beskriva nya kommunikationskanaler som 

uppkommit som kan ses som en av de bidragande orsakerna till att förändringar har inträffat.   

 

3.1 Old School Marketing 

I mitten på 1950-talet skiftade företag från att vara produktorienterade och följa en ”tillverka och 

sälja” filosofi, till att vara kundorienterade och började använda sig av ”identifiera och reagera” 

filosofin (Kottler och Keller 2006). Man såg ett behov av att arbeta med marknaden och dess 

skiftningar, att känna efter vad som skedde för att sedan reagera på detta. Den största skillnaden på 

marknadsföring sen dess är företagens syn på kunden. Vid massmarknadsföring låg fokus på att värva 

så många nya kunder som möjligt medan många företag idag försöker att vårda sina nuvarande 

kunder och ge dem ett värde, vilket har visat sig vara mest lönsamt. Man har kommit i underfund 

med att kunder har olika behov och handlar med känslan snarare än förnuftet (Skoglund 2009). 

Den klassiska AIDA- modellen (Awarness, Interest, Desire och Action) förklarar de olika stegen en 

konsument går genom innan denne till slut gör ett köp. Den utvecklades 1925 och har varit 

välanvänd då den är enkel och lämplig inom marknadsföringen. Trots det har den flera brister då 

människor inte alltid går igenom de olika stegen innan de utför ett köp (Bains, Fill och Page 2008). 

Ofta händer det att konsumenter gör ett impulsköp på grund av emotionella känslor riktade mot ett 

varumärke.    

Jerome McCarthy formulerade begreppet The Marketing Mix 1960 som fortfarande är det 

dominerande synsättet inom traditionell marknadsföringslitteratur. Hans modell går ut på att man 

med hjälp av tillgängliga konkurrensmedel (4P) blandar insatser riktade mot en bestämd marknad 

eller målgrupp (Magnusson och Forssblad 2003). 

Produkt: Vilka produkter säljer du? 

Pris: Vad ska produkten kosta? 

Plats: Var kan kunderna nå dig? Vilken marknad finns du på? 

Påverkan: På vilken sätt ska du påverka kunder att köpa 

dina varor? 
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Enligt denna syn ses marknadsföringen som en funktion och ett väldefinierat beslutsområde istället 

för en process. Ju bättre marknadsmix ett företag har, desto bättre kommer det att gå men 

problemet är att marknadsmixen inte alls fungerar så bra längre (Skoglund 2009).  

3.2. Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation handlar om att kommunicera med olika målgrupper på marknaden så att 

företaget når sina mål (Mårtensson 2009). Syftet med marknadskommunikation är att förbättra den 

nuvarande situationen för varumärket (Dahlén och Lange 2009). Att få kunden att gå från ett tillstånd 

där denne ignorerar det som företaget erbjuder till besluts- och handlingstillstånd är enligt Mackay 

(2005) marknadskommunikationens roll.  

Dahlén och Lange (2009) menar att en viktig period i marknadskommunikationens historia är tiden 

efter andra världskriget då mycket ny reklam skapades. Den kreativa revolutionen började på 

Madison Square Garden i New York på 1960-talet där det fanns en stor mängd reklambyråer, som 

utmanade bilden av hur reklam tidigare hade producerats. Innan dess hade reklam i väldigt stor 

utsträckning handlat om att visa produktens attribut och inte lika mycket om att berätta en historia 

om varumärket eller att utnyttja perceptuella effekter för att skapa unika varumärken (Dahlén och 

Lange 2009).  

Organisationer planerar, utvecklar, implementerar och utvärderar ständigt nya 

marknadsföringsstrategier så att de på ett effektivt sätt kan nå sina kunder genom olika 

kommunikationskanaler. När företag (sändare) försöker att kommunicera ut sina meddelanden är 

mottagarens (kunder) respons en viktig indikator för att processen ska vara fullbordad. En affisch 

som syns på gatan går att läsa och förstå, det går även att tycka att den är underhållande men ingen 

omedelbar möjlighet finns att besvara den (Bains, Fill och Page 2008). Den här formen av enkelriktad 

kommunikation förklaras av ”The Linear Model of Communication”. Modellen utvecklades av Wilbur 

Schramm år 1955 och är den grundläggande modellen för masskommunikation enligt Bains, Fill och 

Page (2008). Detta kan ses som den traditionella marknadsföringsmiljön, som är av linjär karaktär. 

Med linjär menas att de olika stegen i processen inträffar efter varandra (Bishop 1998). I denna miljö 

genomför företag marknadsundersökningar för att avgöra vilka produkter eller tjänster som 

efterfrågas av konsumenterna. Försök görs även till att lista ut vad konkurrenterna gör. Sedan följer 

processen av att distribuera produkten och marknadsföra via TV exempelvis och efter en tid får 

företag rapporter om försäljning. Feedback processen inom traditionell marknadsföring kan sträcka 

sig över flera månader eller år menar Bishop (1998).  
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Den enkelriktade modellen utvecklades när radion och TV:n var de enda tillgängliga mediekanalerna. 

Idag finns det hundratals TV kanaler, Internet, mobiltelefoner och ett ständigt ökande antal 

teknologiska verktyg för att styra framstegen vad gäller kommunikationen. Detta har medfört att den 

enkelriktade modellen idag anses som otillämplig (Bains, Fill och Page 2008).  

Idag påverkas marknadsföringstillämpningar och konsumenternas beteende mycket av den digitala 

revolutionen (Dahlén och Lange 2009). Nu kan organisationer och privatpersoner ingå i dialoger i 

realtid genom exempelvis chattrum, som finns tillgängligt för människor med gemensamma intressen 

där de kan utbyta åsikter och information.  

Alla de inblandade parter, från sändare till mottagare interagerar med varandra. I ”The Interaction 

Model of Communication” flyter kommunikationen mellan dessa inblandade parter samman och 

resulterar i ett kommunikationsnätverk (Bains, Fill och Page 2008). Massmedia är alltså inte den enda 

källan för kommunikation. Budskap kan färdas genom olika kanaler vilket betyder att människor, som 

har tillgång till alla dessa kanaler, kan påverka dess riktning och betydelse. Interaktion underlättar 

respons. För varje enskild situation är det upp till företaget att välja vilken typ av 

marknadsföringskommunikation som kommer att bli aktuell. Det handlar om att utveckla och 

förmedla ett budskap så att ens målgrupp på bästa möjliga sätt kan förstå det. Olika 

marknadskommunikationsaktiviteter spelar olika roller menar Mårtensson (2009) som bör 

samordnas i vad som kallas integrerad marknadskommunikation.  

Som en kontrast till det traditionella tillvägagångssättet för marknadsförare finns den digitala 

marknadsföringsmiljön, där marknadsundersökningar, produktutveckling och kundfeedback sker 

parallellt. I denna miljö blir konsumenten en integrerad spelfigur (Dellarocas 2009).  

3.2.1 Sociala medier och konsumentens engagemang 

Bishop (1998) menade redan då att digital media blir allt mer framträdande och det innebär att 

annonsering via media av mer traditionell karaktär, TV, radio, kommer att bli dyrare i relation till de 

nya kanalerna. Han ansåg att företag bör använda traditionella mediekanaler för att övertyga 

människor om att besöka de digitala kanalerna, såsom sociala medier. 

Av naturen söker människor efter konversation och att dela med sig till andra med liknande åsikter 

(Ho och Dempsey 2010). Sociala media plattformer kan ha ett inflytande i form av att samarbeta 

kring ett gemensamt mål såsom ökning av försäljning, skapa innehåll, engagera konsument feedback, 

vårda en gemenskap, förstärka marknadsföring eller utveckla vänskapsband. Ho och Dempsey (2010) 
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refererar även till en modell som kallas för FIRO2. Denna förklarar vad det är som driver människor till 

att dela med sig av någonting. De menar på att motivationen till att sprida någonting är på grund av 

tre faktorer: behov av att vara del av en grupp eller behov av uppmärksamhet (inclusion), visa 

uppskattning och omtänksamhet för andra (affection) och behov av att utöva makt i en individs 

sociala miljö (control). Individer kommer med större sannolikhet att sprida ett buskap om produkter 

som är nära förknippade med en individs självbild, det vill säga produkter som talar om för andra 

vem personen är.  

Typiskt sett är en konversation i sociala medier okontrollerad, oorganiserad, och inte alltid uppnås 

heller det tänkta målet. Web 2.0 är en tvåvägs konversation som har kommit att bli en demokrati av 

informationsanvändning med en liten ”touch” av kaos (Denegre 2009). Web 2.0 tillåter individer att 

sprida budskap med hjälp av allt ifrån bilder, video, och text, ju högre nivå av engagemang desto mer 

ökar chanserna att innehållet blir viralt.  

De senaste tio åren har både media- och IT-industrin övergått från en mer traditionell push-stategi 

som annonseringsmiljö (TV och Tidning) till att använda sig av en mer interaktiv pull- strategi (sociala 

medier). De dagar av dominans från annonsörer omvandlas till en demokratiseringsprocess där 

innehåll i annonser integreras, delas och betygsätts. Demokratiseringsprocessen innebär att 

konsumenten kontrollerar och har möjlighet att rekommendera produkter och tjänster till sitt 

nätverk (Denegre 2009). Sociala medier är därför inte enbart en marknadsföringskanal, det 

underlättar Word of Mouth. Samtidigt som det medför kommunikations- och försäljningsmöjligheter 

för marknadsförare, medför det även brist på kontroll vad gäller marknadsföringsbudskap (Miller och 

Lammas 2010).  

Förtroende bygger lojalitet menar Denegre (2009) i sin e-bok om viral marknadsföring via sociala 

medier. Det finns inget mer kraftfullt och förtroendegivande än när en god vän ger en 

rekommendation. Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer menar liksom flera andra, att värdet av 

reklamen är jättestort när distributionen sker vänner emellan, inte minst om det skapar ”snack” 

utanför internet (Kulle 2008). 

I en era där marknadsförare kritiskt ifrågasätter kostnad och effektivitet av äldre media, finns det 

uppgifter som tyder på en kraftig uppgång vad gäller annonsering i sociala medier enligt Miller och 

                                                           

2
 FIRO, Fundamental Interpersonal Relations Orientation 

Figur 1: Konsumentengagemang 
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Lammas (2010). Även i Sverige har användning av sociala medier blivit allt mer märkbart då drygt en 

fjärdedel (26 procent) av svenskarna använder sociala medier en genomsnittlig dag (Forsberg 2010). 

Konsumenter som söker efter information online, om en produkt eller ett varumärke får tillgång till 

recensioner, åsikter, och kommentarer från andra konsumenter. Sociala medier har gett 

konsumenterna en egen röst, inte som passiva respondenter utan som aktiva medlemmar av ett 

varumärkesnätverk. Miller och Lammas (2010) menar vidare att marknadsförare därmed bör ställa 

sig frågan hur de kan engagera konsumenter att tala för deras produkt till en specifik gemenskap på 

ett trovärdigt, kontrollerat och kostnadseffektivt sätt.  

För att en kampanj via sociala medier skall vara effektiv krävs det att marknadsförare tillhör ett stort 

antal nätverksgrupper, istället för att koncentrera sig på en online grupp med ett stort antal 

medlemmar. Det finns således ett behov av att ständigt bevaka och verkligen tillhöra dessa forum, 

vilket vi senare återkommer närmare till. Precis som offline behöver marknadsförare även online 

tänka på att lösa kunders problem och erbjuda lösningar för att underlätta deras vardag (Miller och 

Lammas 2010).  

3.3 Marknadsföringen idag 

Inom marknadsföringen idag har sociala medier som vi ovan nämnt kommit att spela en allt större 

roll.  Länge ansågs AIDA vara de olika stegen som behöver genomgås innan ett köp genomförs men 

det har nu visat sig att attityder mot ett speciellt varumärke är en mycket viktig aspekt (Edelman 

2010). Bains, Fill och Page (2008) introducerar tre steg vid attitydformning (1) Konsumenter måste bli 

informerade, syftar till kognitivt lärande. (2) De måste känna någonting emotionellt till varumärket, 

identifiera sig med det. (3) Beteendeaspekten, bli stimulerad till handling.  

Bains, Fill och Page (2008) menar att beteendeaspekten idag har förändrats. När konkurrensen 

tidigare inte var lika intensiv, när produktlivscyklerna var långa och innovationen långsammare var 

det lättare för företag att överleva på marknaden.  Mycket har förändrats vilket har gjort att företag 

idag inser att de behöver en bredare verktygslåda inte enbart vad det gäller att stimulera till ett köp 

utan snarare vad det gäller att bli sedda och hörda.  

Grant (1999) hävdade redan då att varumärken spelar en starkare roll i det moderna samhället, de 

börjar allt mer efterlikna tradition som ger människor värderingar att leva efter. För att kunna ha nya 

marknadsföringsidéer måste man se varumärken och konsumenter på ett nytt radikalt sätt.  Nedan 

kommer ett par punkter som han klassar som en del av den så kallade nya marknadsföringen: 
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- Har ett mer kreativt innehåll och en annorlunda stil 

- Den behandlar varumären som levande idéer som kan förändra människor 

- Har en entreprenöriell anda 

- Uppmuntrar en konstant förändring 

- Har ett mer humant och mindre vetenskapligt inslag   

- Är spännande att vara delaktig inom  

- Den kan erbjuda kostnadseffektiva lösningar  

- Den sker här och nu (realtid) 

Kunden har tagit kommandot då det har blivit allt vanligare att integrera kunden i 

marknadsföringssammanhang. Som en effekt av detta har marknadsföraren istället blivit kundens 

agent och inte företagets. Internetanvändningen fortsätter att öka och dess användare fortsätter att 

upptäcka nya kraftkällor, där de kan vara sammankopplade med hjälp av endast ett klick. Detta 

innebär att kunden förbiser marknadsförares propaganda. Det finns ett värde för managers i att 

identifiera de aktörer på marknaden som samlar information och sprider den (Ho och Dempsey 

2010).  

Silva (2006) menar att vi inte längre kan skilja mellan fysisk och digital yta, istället har det uppstått en 

ny yta, den så kallade hybrida. Den hybrida ytan är mobil och skapad av användare som bär med sig 

redskap (mobil/surfplatta) överallt i vardagen och som ständigt möjliggör en uppkoppling till 

webben. Detta skapar också ett dynamiskt förhållande till Internet som automatiskt blir en del av 

vardagen utanför hemmet. Möjligheten att alltid vara online är relaterad både till den sociala 

interaktionen samt den ständiga informationstillgängligheten.  

Marknadsföring är och kommer alltid att vara i förändring menar Mossberg och Johansen (2006). Det 

är beroende av influenser från andra områden i samhället, förändringar som omtolkar, omdefinierar 

och påverkar marknadsföringen. I den moderna ekonomin handlar det om att konsumera och 

producera livsstilar och drömmar. Olika varumärken fylls med känsla och mening genom sina 

berättelser och i vår varumäkta värld är mottot ”Syns du inte så finns du inte” (Mossberg och 

Johansen 2006 s.11). Detta gäller även på individnivå då konsumenterna känner ett behov av att visa 

vem de är och berätta sina historier genom olika varumärken.  
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3.3.1 Från 4P till 4C 

Vi har i det inledande avsnittet i kapitlet nämnt att 4P teorin inte är lika relevant längre då mycket 

har förändrats sen den först introducerades på 1960- talet.  Schindehutte, Morris och Pitt (2009) 

menar att det traditionella 4P synsättet blockerar potential eftersom det har en horisontell och 

enkelriktad kommunikationsmekanism. Alltför länge har marknadsförare accepterat de oomstridda 

reglerna som föreskrivs av olika marknadsföringsböcker. Det dominanta synsättet erkänner 

betydelsen av att få och behålla kunder. Det bygger på antagandet att marknadsförare uppnår detta 

genom att segmentera marknaden, positionera produkten och rikta sig till potentiella kunder genom 

att använda sig av 4P. Kunden ses som en fisk som ska fångas och marknadsföraren använder sig av 

de 4P för att locka fisken.  

Denna marknadslogik är dock bruten. Om man tar hänsyn till följande aspekter förstår man delvis 

varför. Information är tillgänglig omedelbart, varje person, kund eller icke kund kan bli hörd och 

hans/hennes online röst har makten att berätta om ett företag för hela världen. Detta betyder att de 

enskilda företagen på marknaden inte längre kontrollerar varumärkeskommunikation. Förändringar i 

produkter eller priser är omedelbara och tillgängliga för konsumenter och konkurrenter i realtid. 

Produkter och tjänster ser alltmer likadana ut och den största skillnaden mellan dessa är oftast 

priset. Alla är sammanlänkade (Skoglund 2009). 

Den nya marknadslogiken kräver ett fundamentalt nytänkande vad gäller de gamla reglerna som 

kunde användas i en värld där det rådde stabilitet och en hierarkisk kontroll (Schindehutte, Morris 

och Pitt 2009). Hastigheten av transaktioner är högre, den är dynamisk. I en efterfrågebaserad 

ekonomi krävs det att marknadsföraren accepterar att kunden är den som har kontrollen och driver 

därmed beslut, inte produkten och definitivt inte marknadsföraren. Det kräver även en 

rekonstruktion av marknadsmixen från ett kundperspektiv till ett kundlett perspektiv. Kunden är inte 

längre säljobjektet eller ett föremål för något lojalitetsprogram (Schindehutte, Morris och Pitt 2009).  

Eftersom skillnaderna mellan produkterna blir allt mindre kommer differentiering allt mer att handla 

om känslor, estetiska symboler, design och historier och mindre om de traditionella 

differentieringsstrategierna som pris, distribution och kvalitet, Mossberg och Johansen (2006).  

För att fånga vad som är viktigt för kunden krävs en övergång från 4P till 4C. Schindehutte, Morris 

och Pitt (2009). Detta är eran av Generation C, där C står för innehåll (content). Denna generation är 

ansluten, kreativ, samverkande och kontextuell (connected, creative, collaborative and contextual).  
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Övergången från de 4P till 4C innebär att ledorden ändrats till medskapande, gemenskap, anpassning 

och val där kunden är i centrum för marknadsföringen. Människor tar kommandot, de blir 

producenter av innehållet, recensenter, mästare, uppfinnare, designers och kritiker. Miljoner 

människor kan vara uppkopplade på nätet och tillsammans aktivt delta i innovationer, 

värdeskapande och social utveckling (Schindehutte, Morris och Pitt 2009).  

Från pris till anpassningsbara  

personliga värden/upplevelser  

 “Don´t presume you can understand me, don´t try 

to capture me; captivate and engage me” 

 

Från promotion till kommunikation  

inom gemenskaper/nätverk 

 

“I am not a cost-to-serve or one of many” 

Från produkt till gemensamma  

Lösningar 

“I want interconnected interactions with like-

minded others, not information” 

 

Från plats till val och bekvämlighet 

 

“I am here; why are you not?” 

 

   

Skoglund (2009) menar att det inte längre fungerar att marknadsföra sig logiskt det vill säga enligt 4P 

tänkandet eftersom allt större fokus läggs på kreativitet. Vi konsumerar inte längre produkter utan 

grupptillhörighet, livsstilar och status. Även Philip Kotler hävdade enligt Mackay (2005) att det krävs 

ett nytt tillvägagångssätt, ”the 4C´s”, inom marknadsföringen eftersom den traditionella 

marknadsmixen inte längre är lika effektiv som den varit.  

3.3.2 Kreativitet 

Kreativitet är valutan som reklambyråer verkar med, (Arden 2003). Men vad betyder egentligen 

kreativitet? Enligt Arden (2003) betyder det helt olika saker beroende på med vem man arbetar med. 

Några vill ha kampanjer utformade som konkurrenternas med en liten förändring och några vill ha 

samma sak som de har velat ha de senaste 20 åren men ändå lite annorlunda. Det är bara ett fåtal 

som efterfrågar ett material som de aldrig tidigare har sett, därför är det viktigt att ta reda på vad 

intressenter exakt menar med kreativitet eftersom definitionen förmodligen skiljer sig ifrån ens egen 

uppfattning (Arden 2003).  

Kreativitet och fantasi är vad som associeras med entreprenörer och deras förmåga att identifiera 

möjligheter. Genom att hävda att nya möjligheter ska upptäckas, avses dock inte nödvändigtvis att 
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det ska vara något revolutionerande utan snarare en kreativ och annorlunda syn på traditionella 

tillvägagångssätt som finns inom verksamheten (Schindehutte, Morris och Pitt 2009).   

Fredrik Härén (2007) argumenterar i sin föreläsning om kunskap och kreativitet att det krävs kunskap 

och information för att vara kreativ. Saker som tidigare var omöjliga har idag helt plötsligt blivit 

möjliga. Fantasi, nyskapande, nya idéer och nytt tänk är vad som efterfrågas. I föreläsningen citerar 

Härén forskningschefen på Akzo Nobel som säger:   

”Jag letar inte efter folk med kunskap, det kan jag köpa i Indien för 18 spänn i timmen. Jag letar inte 

efter folk med information, det kan jag köpa i Kina för 16 spänn i timmen. Jag letar efter folk med 

fantasi, det kan jag betala hur mycket som helst för.”  

Kreativitet är enligt Schindehutte, Morris och Pitt (2009) ett grundläggande överlevnadsverktyg, då 

det möjliggör de framgångsrika innovationerna som hjälper företag att hantera förändring. Medan 

förändringarna på den alltmer globala marknaden oftast upplevs som hotfulla, finns det även ett 

oändligt antal möjligheter. Detta är nyckeln i att förstå marknadsföring under 2000-talet. Segern går 

till de som ser möjligheterna och kapitaliserar på dem genom innovation. Den kontinuerliga 

interaktionen av nya tekniska möjligheter och kunskap om marknaden bland dramatiska växlingar i 

det konkurrenskraftiga landskapet gör att entreprenörskap inte kan ses som ett alternativ utan 

snarare en nödvändighet. Enligt Schindehutte, Morris och Pitt (2009) står varje företag inför tre 

utmaningar samtidigt. Det måste förutse och reagera på förändringar, utnyttja kärnkompetens för 

att utnyttja nya marknadsförhållanden samt lära sig snabbare och förnya bättre för att kunna 

utforska nya territorier.  

3.3 Word of mouth 

Oavsett om det är en saga om prinsar eller prinsessor eller en reklamfilm har människor i alla tider 

fascinerats av historier (Mossberg och Johansen 2006). Det finns alltid en skara åhörare som lyssnar 

och betraktar. Ju mer underhållande och fängslande berättandet är, desto populärare blir personen 

bakom och desto större blir berättandets kraft. Berättelser kan vara skriftliga, muntliga eller bildliga. 

Historier involverar människor känslomässigt, de stimulerar föreställningar, de kommunicerar 

kunskap och roar.  Organisationer kan i kommersiella sammanhang bygga sin verksamhet runt en 

historia. Historien används då i marknadsföringssyfte och det handlar således mycket om 

differentiering. Detta kallar Mossberg och Johansen (2006) för ”Storytelling”. De menar att denna 

möjliggör för företag att kunna skapa en helhetsbild av sitt koncept, gestalta sitt varumärke och ge 
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kunderna en upplevelse. Det kan ses som ett konkurrensmedel som når nya dimensioner, något 

tidigare former av marknadsföring lämnat ganska orört.  

Baserat på litteratur är de flesta överens om att WOM är den mest effektiva 

marknadsföringsmetoden som idag får en allt större betydelse (Schinduette, Morris och Pitt (2009); 

Kirby och Marsden (2006); Dellarocas (2003) m.fl.).  

Arndt (1967) s. 50 i Wiedemann (2007) tycker att WOM nästan kan ses som oemotståndligt då det 

anses vara mer kraftfullt än traditionell massmedia såsom television eller annonsering. Det har även 

visat sig att det kan vara mer övertygande vad gäller att påverka konsumentens ursprungliga attityd 

till en produkt. WOM kan med andra ord påverka individens beteende att handla i en annan riktning.   

3.3.1 e- WOM 

Word of mouth har fått en ny signifikans. Internets framväxt har bidragit till att fler möjligheter för 

konsumenter att samla produktinformation från andra konsumenter, (Hennig-Thurau et al 2004). 

Detta har lett till att online feedback blivit allt mer vanlig, något som företag bör se över. Feedback 

systemen är extra intressanta då man talar om onlinemarknader, som förmodligen inte ens hade 

existerat utan dessa (Dellarocas 2003).  

Managers i dagens nätverksorganisationer behöver komma till insikt om att feedback system har en 

påverkan på en rad aktiviteter inom organisationen, varav en sådan är kommunikationskanalen som 

värvar och behåller konsumenter, ett komplement till annonseringen. Samtidigt kan dessa kanaler 

snabbt eliminera dåliga nyheter som kan skada ett varumärke menar Dellarocas (2003).  

Med tanke på de tydliga kännetecken som Internetkommunikationen har (exempelvis riktad till 

flertal personer och som finns till förfogande för andra konsumenter under en obegränsad tid) 

förtjänar e-WOM seriös uppmärksamhet av marknadsförare menar Hennig-Thurau et al (2004).  

WOM ses som trovärdig, pålitlig och inflytelserik, ju fler som yttrar sig om en produkt/tjänst/resa 

desto större inverkan kommer detta att ha på andra konsumenter. Konceptet ”information från en 

säker källa” påstår Schindehutte, Morris och Pitt (2009) har kommit att få en helt ny betydelse tack 

vare den nya median. Meddelanden som flödar runt i den virtuella atmosfären skapas av 

konsumenter så att de kan dela med sig denna med andra, för dem helt främmande människor som 

finns närvarande online. Denna information är alltså betrodd, vi litar på det som någon främmande 

människa skrivit online om en produkt eller annat som är av intresse för oss.  Detta innebär att 
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konsumenter på ett ögonblick kan få tillit till produkten eller tillverkaren vilket är något som 

marknadsförare i åratal försökt att uppnå med olika knep, oftast dyra sådana (Schindehutte, Morris 

och Pitt 2009).   

Enligt en undersökning, har det visat sig att majoriteten av WOM interaktioner faktiskt sker offline 

(Keller E. och Berry J. 2006). Face-to-face kommunikation och telefonsamtal uppgår till 72 % 

respektive 18 %. När det kommer till WOM online, det vill säga via bloggar, chattrum etc. var det 

endast 7 % av total WOM konversationen som skedde online. Douglas Ruskhoff (2007) i 

Schindehutte, Morris och Pitt (2009) menar att anledningen till detta är människor inte har Internet 

för att interagera med maskiner, utan för att det tillåter oss att interagera mer effektivt med andra 

människor. Online interaktioner formar offline konversationer men ersätter alltså inte dessa. 

3.4 Viral marknadsföring – “word of mouth on speed” 

 

 

I figuren förklaras konsumenternas nivå av engagemang kring ett varumärke eller 

produkt/tjänst/händelse på x-axeln, det vill säga hur mycket konsumenterna är villiga att anstränga 

sig. På Y-axeln förklaras hur något blir viralt vilket innebär att denna är beroende av x-axeln. Ju större 

engagemang hos konsumenten desto större är chansen att någonting blir viralt.  

Figur 2 – Viral marknadsföring och konsumenters engagemang (figuren har vi själva gjort men 
den är inspirerad från en liknande i Denegres e-bok, se referenslista) 

 

(egen figur inspirerad av Thomas Degenres e-bok s. 7,se källförteckning)  
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Tidigare har vi talat om traditionell marknadsföring, där vi sagt att den är statisk, eller som vissa 

författare (Bishop, 1998) kallar det, linjär. Det är ofta en process där de olika stegen, från planering 

till genomförande och feedback är långa och inträffar i en speciell ordningsföljd. Nivå av engagemang 

från konsumentens sida är väldigt låg, vilket innebär att företag främst fokuserar på att skapa 

igenkännande för sitt varumärke. Vi har även talat om att historier är något som driver människor att 

sprida något vidare, något som är roligt exempelvis och på så vis engagera sig mer än en gång kring 

någon produkt/tjänst eller händelse, konsumenten repeterar handlingen. När innehållet blivit socialt, 

kan man säga att tillräckligt många har tagit del av det, exempelvis skrivs det om det på olika bloggar, 

som i sin tur influerar sina läsare.  I fjärde stadiet har innehållet blivit viralt, det vill säga det har 

spridits utan några gränser och utan att man vet om det finns ett slut på spridningen.  

Termen ”viral marknadsföring” uppkom som tidigast 1989 i en artikel kring PC användning men 

försvann igen för att sedan återvända 1996 i samband med introduktionen av Hotmail (Kirby i Kirby 

och Marsden 2006).  

 

 

 

 

 

Bland andra tidiga efterföljare som också fick enorma spridningar och genererade buzz var det oftast 

slumpen som avgjorde framgången istället för planerade kampanjer och processer kring varumärkets 

förstärkning.  

 

 

 

 

Filmen Blair Witch Project från 1999 som också anses vara en av de bästa virala kampanjerna 

genom tiderna. Marknadsföringen skedde via olika internetkanaler och sades vara en sann 

historia kring tre försvunna ungdomar vars kamera hade blivit upphittad i skogen. Den påhittade 

händelsen stimulerade folk att prata om filmen och i själva verket utföra marknadsföringen 

kostnadsfritt åt filmskaparna. Filmen kostade 22 000 dollar att göra men genererade i slutändan 

240 miljoner dollar. Ingen dålig ROI kan man tycka. 

 

När Hotmail först lanserades den 4 juli 1996 växte antal användare från noll till tolv miljoner på 

bara 18 månader och detta med en marknadsföringsbudget på endast 500 000 dollar.  Detta 

anses inom viral marknadsföring vara en av de bästa kampanjerna någonsin och är ett exempel 

som nämns i majoriteten av all tillgänglig information kring ämnet. Man kan säga att det var 

lanseringen av Hotmail som ledde till att viral marknadsföring uppmärksammades på riktigt och 

var denna gång här för att stanna.     
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De tidiga kampanjernas framgång ledde till att många försökte replikera de virala taktikerna med 

kreativitet i fokus som idag är en viktig insats men detta resulterade i nedskräpning på Internet då 

alla ville nå denna virala framgång. Skräpet gjorde det allt svårare för kampanjer att sticka ut (Kirby i 

Kirby och Mrsden 2006).    

Idéer om hur ett budskap blir mer smittsamt är någonting det ständigt råder en diskussion om. 

Gladwell (2000) menar att det svåra med kommunikation är ofta att försäkra sig om att budskapet 

inte går in i ena örat och ut genom det andra.  

Paretoprincipen som även är känd för 80/20 principen eller ”law of the vital few” innebär enkelt 

uttryckt att 20 procent av orsakerna ofta står för 80 procent av verken. Det vill säga att ofta är det ett 

fåtal människor som står för en stor del av verken. Samma resonemang gäller också för den virala 

marknadsföringen. Många tror som sagt att det är viktigt att nå så många människor som möjligt på 

en gång för att ett material ska bli viralt men oftast räcker det med att nå de rätta människorna från 

första början som sedan gör jobbet åt en. Vidare menar Gladwell (2000) att det krävs koncentration 

av resurser på ett fåtal områden för att starta ”epidemier”.  

Det är så kallade Förenare, Vetgiriga och Säljare som startar mun till mun epidemier, vilket innebär 

att man bör inrikta resurser enbart på de grupperna. Ingen annan betyder något. Gladwell (2000) 

beskriver förenarna som de människor som har ett brett kontaktnät och bred umgängeskrets. 

Vetgiriga är de som kan lite mer än de flesta vad det gäller exempelvis marknaden och dess 

förändringar, de vet extra mycket om olika produkter och priser. Säljaren är den karismatiska 

övertygaren, som har en förmåga att manipulera känslor, påverka attityder då det råder en trivsel att 

vara i säljarens omgivning.  

En bergfast tro på att förändring är möjligt är det som måste ligga till grund för framgångsrika 

”epidemier”. Människor kan radikalt förändra sitt beteende eller sina föreställningar med de rätta 

incitamenten och uppfattar ofta sig själva som självständiga och samvetsstyrda men påverkas i själva 

verket starkt av personer i sin omgivning (Gladwell 2000).  

Sedan 2002 har den virala marknadsföringen utvecklats. Den ständigt tekniska anpassningen har 

framförallt gjort Internet till ett underhållningsmedium menar Kirby och Marsden (2006). Företag har 

insett att de måste investera mer i realistiska budgetar vad gäller den strategiska planeringen vid 

implementering av virala marknadsföringskampanjer. De har också insett att de måste vara mer 
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banbrytande och kreativa i sin användning av digitala medier. Viral marknadsföring används inte bara 

till att skapa buzz kring varumärket utan naturligtvis även till att bidra med ökad försäljning.  

Som tidigare nämnt är konsumenter idag mer involverade än någonsin vad det gäller att kontrollera 

kommunikationen och leverera meddelande på en global nivå och detta tack vare den digitala 

median. Fler och fler företag inser att den mest kraftfulla idé- och produktförsäljningen sker från 

konsument till konsument och inte från marknad till konsument. Viral marknadsföring fokuserar 

därför på personliga upplevelser och kan vara tilldragande då kampanjerna brukar vara av icke- 

avbrytande karaktär som TV reklam oftast är (Schindehutte, Morris och Pitt 2009).  

De Bruyn och Lilien (2007) anser att målet med viral marknadsföring är att använda sig av 

konsument-till-konsument kommunikation i hopp om att sprida information kring en produkt eller 

tjänst, som därigenom ska leda till ett snabbare och mer kostnadseffektivt godkännande av 

marknaden. Konceptet går ut på att marknadsförare kan utnyttja makten som interpersonella 

nätverk har, för att göra reklam för en produkt eller tjänst. Möjligheten ges till konsumenterna att 

proaktivt kunna välja att integrera med budskapet.  Denna ”bottom-up” framtoning gör så att 

konsumenterna har kontrollen att leda den virala spridningen.  

Kirby och Marsden (2006) påstår att skillnaden mellan att en kampanj lyckas medan en annan 

misslyckas har att göra med förmågan att knyta an och inspirera konsumenterna och få dem att 

interagera med marknadsföringsmaterialet. Andra fördelar med viral marknadsföring är att den kan 

bidra med ökad ROI3, den har ingen slutpunkt och kan bidra med växande ROI under en lång period. 

Den kan användas på produkter eller tjänster som inte har en ”WOW- faktor” (tandkräm, öl osv.) 

genom att skapa buzz (”snackis”) kring den virala kampanjen istället för produkten i sig. 

Dye (2000) menar att alltmer pekar mot en värld där buzz eller ”snackisar” kommer dominera 

utformningen av marknader men faktum är att buzzskapande redan blivit en industri i sig. Företag 

verkar allt mer online med syftet att skapa konsumentdiskussioner kring produkter i hopp om att nya 

potentiella kunder skall kunna hitta information kring produkten online och att de i bästa fall ska leda 

dem till ett köp. Företag som inte kan kontrollera buzz kring sina produkter, tjänster eller varumärket 

i sig, kommer enligt Dye (2000) inom en snar framtid att upptäcka att fenomenet kring surret 

kommer att kontrollera dem alltmer. 

                                                           

3 Return on Investment 
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En väl utformad viral marknadsföring kommer att söka efter gemensamma emotionella triggers för 

att motivera en person till handling, menar Thomas Denegre (2009). Det kan vara glädje, humor, 

avundsjuka, stolthet eller girighet. Människor tycker om känslan av exklusivitet och makten att bjuda 

in vänner till en klubb. Det får dem att känna sig coola, precis som om de vore en av 

insidemänniskorna. Under Facebooks tidiga skede förstod annonsörerna att medlemmar sällan 

klickade på deras annonser, men att de gladeligen deltog i olika event.   

Enligt Denegre (2009) kan man med hjälp av direktmarknadsföring förutse utfallet medan viral 

marknadsföring vara en träff eller en miss. Traditionell media är inte att avfärda hävdar han då det 

kan komma att behövas för att expandera virala budskap.  

3.5 Vad åtskiljer de olika medierna? 

 

MEDIA 

 

DEFINITION 

 

EXEMPEL 

 

BETYDELSE 

 

PROBLEM 

KÖPT BETALAR FÖR ATT FÅ 

TILLGÅNG TILL 

KANALEN, 

TRADITIONELL 

REKLAM 

TV-REKLAM, 

TIDNINGSANNONSERING 

VÄCKER 

UPPMÄRKSAMHET, 

RÄCKVIDD 

MEDIEBRUSET, 

MINSKAD RESPONS 

ÄGD VARUMÄRKET 

KONTROLLERAR 

MEDIET 

EGEN WEBBSAJT, 

BLOGG,  

VARUMÄRKET 

BYGGER LÅNGSIKTIG 

RELATION MED 

KUNDERNA 

INGA GARANTIER, 

TIDSKRÄVANDE, 

MISSTÄNKSAMHET MOT 

FÖRETAGSINFORMATION 

FÖRTJÄNAD KUND/ANVÄNDARE 

ÄR MEDIET 

VIRAL, WORD OF 

MOUTH, BUZZ 

LYSSNANDE OCH 

BESVARANDE, 

RESULTAT AV 

KAMPANJ I ÄGD OCH 

BETALD MEDIA 

INGEN KONTROLL, KAN 

GE NEGATIV 

UPPMÄRKSAMHET, 

SVÅRT ATT MÄTA 

Tabell 1: Skillnad mellan olika media (Tabellen är inspirerad från ett nummer av tidskriften, 

Civilekonomen,  (se Referenslista).  
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Som framgår i tabellen kan man tydligt konstatera att viral marknadsföring är ett resultat av att 

någonting är väl utfört. Ett företag måste göra sitt varummärke förtjänt för att konsumenter faktiskt 

ska prata om det. Om något utförs väl i de andra mediakanalerna kommer det också att 

uppmärksammas och skapa snackis och på så vis resultera i förtjänad media, ytterligare ett tecken på 

att en mix av de olika (medierna) är att föredra. 

 

Som nämnt i inledningen anser vi att viral marknadsföring präglas av en dynamik och vi har tagit 

hjälp av Dynamic Capabilities ramverk för att tydliggöra denna i studien vars syfte är att öka 

kunskapen om ämnet viral marknadsföring. Som en sista del i detta kapitel presenterar vi därför kort 

Dynamic Capabilities ramverk och dess tre huvudkomponenter. 

 

3.5 Dynamic Capabilities 

Ett företags förmåga att anpassa sig till förändrade kundpreferenser och tekniska förutsättningar är 

vad Teece (2007) i sin artikel (”Explicating Dynamic Capabilities – the nature and microfoundations of 

(sustainable) enterprise performance ”) kallar för Dynamic Capabilities.  

I detta ramverk syftar Teece till att förklara ett företags förmåga och kapacitet att vara innovativt 

genom att identifiera och fånga möjligheter som är av värde för företaget för att därigenom skapa ett 

överlägset resultat på marknaden. Med andra ord innefattar Dynamic Capabilities kompetensen att 

identifiera ett behov eller en möjlighet och föra det till förändring.  

De traditionella elementen där kontroll av kostnader, innehav av specifika fysiska tillgångar, 

upprätthållande av kvalitén, optimering av inventarier är fortfarande lika viktiga men räcker inte för 

att företaget ska bevara en överlägsen prestationsförmåga. Komponenterna av Dynamic Capabilities 

involverar formandet av miljön och inte endast anpassning till den, vilket innebär att miljön är av 

entreprenöriell karaktär av naturliga skäl. Det krävs goda immateriella resurser eller snarare 

intellektuellt kapital för att uppnå konkurrenskraft, som associeras till den enskilda individen och 

dennes nyckelroll inom företag.Teece delar upp ramverket i tre huvuddelar vilket också är de 

områden vi kommer att fokusera vidare på. 
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Trots att Dynamic Capabilities som vi i inledningen nämnde, ursprungligen är ett ramverk som är 

tänkt att beskriva förmågor på företagsnivå som exempelvis tillverkningsföretag inom stora 

industriella branscher, anser vi att det finns en möjlighet att applicera detta koncept på en 

funktionsnivå inom företaget som i detta fall marknadsföringsfunktionen. Gemensamt för de båda är 

det dynamiska förhållningssätt till marknaden vad det gäller att vara alert och upptäcka samt fånga 

möjligheter men också att förnya det som krävs.  

Vi anser till följd av detta att Teeces ramverk kan bidra med att förtydliga det ständigt anpassbara 

och förändrliga förhållningssättet som fordras inom marknadsföringen idag. Den grundläggande 

principen i Teeces ramverk men även inom marknadsföringen bygger just på företagets behov av att 

vara närvarande och lyssna till konsumenterna för att kunna identifiera och fånga möjligheter, 

samtidigt bör utrymme finnas för nödvändiga justeringar inom verksamheten i synnerhet då 

marknaden ständigt förändras.       

Sensing 

 

 

Seizing  

 

 

Transforming 

An entrepreneurial set of capabilities that involves exploring technological 

opportunities, probing markets, and listening to customers.  

 

Include capabilities to capture value, satisfy customers and gather necessary 

human resources 

 

Continues renewal. Capabilities that are needed most when radical new 

opportunities are to be addressed. 

 

DYNAMIC CAPABILITIES 

Figur 3: Dynamic Capabilities 
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4. Hur gör de? En studie av 
reklambyrån DDB och IKEA 
Nedan kommer vi främst att utgå ifrån vår personliga intervju som vi genomfört med Michael Bugaj 

på DDB men vi har även under arbetets gång haft en mejlintervju med Sara Zakariasson på IKEA och 

till följd av detta kommer även hennes svar att begrundas där relevans finns.   

 

DDB Worldwide Communications Group Inc. är en internationell reklambyrå grundad 1949 

på Manhattan i New York av James Edwin Doyle, Maxwell Dane och Bill Bernbach. 2004 öppnade den 

fjärde i ledet av underbyråer till DDB Worldwide i Sverige. Tidigare byråer som arbetat under DDB är 

Falk och Pihl, Carlsson och Bohman och Paradiset. Nu är det kort och gott DDB Stockholm. Det är en 

del av världens mest kreativa reklamnätverk. Deras vision är att kreativitet är den starkaste kraften i 

näringslivet. Exempel på kunder som DDB arbetat med är McDonalds, Telia, Cloetta, Bosch, 

JohnsonJohnson, Microsoft, Bjurfors, Scan, Becel, Trygghansa, VW, Unilever, Svt, Willys, Zoegas. 

4.1 Om ordet Viral 

Michael Bugaj arbetar som social media director på DDB Stockholm, han är PR ansvarig, skriver 

artiklar och hanterar företagets närvaro i sociala medier. (I bilaga 1 finns de fullständiga frågorna som 

vi hade som utgångspunkt under intervjun): 

Vi började intervjun med att fråga Michael vad viral marknadsföring egentligen är då vi anser att det i 

litteraturen är oerhört tvetydigt. Michael höll med om att det var tvetydigt och svårt att definiera.  

”Viral marknadsföring, kan aldrig vara ett syfte, snarare ett mål. Vårt syfte kan inte vara att få en 

viral kampanj utan målet är att göra den idén vi har till att den blir viral”. 

”...dels så finns det inget rätt eller fel, YouTube har bara funnits i fem år, det är inte så att vi kan se 

hur människor beter sig, vi kan dra lärdomar av de fem åren, men det är ingen sanning än..det växer 

och har fortfarande inte nått sin fulla potential, så det är inte konstigt att det är tvetydigt..” 

Ordet viral är bara någonting som sprider sig väldigt fort genom andra människor. Han ser det inte 

som ett virus, då ett virus associeras till något negativt, utan snarare material som sprids av 

människor och som är positivt. Han går vidare med att säga att sociala medier exempelvis bara är ett 

verktyg, underförstått att hans arbete kretsar kring sätt för människor att kommunicera med 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Reklambyr%C3%A5
http://sv.wikipedia.org/wiki/Manhattan
http://sv.wikipedia.org/wiki/New_York
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Edwin_Doyle&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Maxwell_Dane&action=edit&redlink=1
http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Bill_Bernbach&action=edit&redlink=1
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varandra eller föra människor nära varandra.  Företag inom sociala medier måste oftast hanteras 

som personer och inte som en stor gigantisk juridisk person, det handlar om personlig touch på det 

hela. Han fortsätter att tala om det sociala Internet, som vi har i våra mobiltelefoner, vilket gör att 

vår vardag är lika virtuell som verklig. Det är möjligt att stå och googla i en affär om vad en produkt 

innehåller, allt finns överallt och informationen finns tillgänglig i och med att den digitala 

infrastrukturen byggs upp.  

”En viral var väl viral för 2000 år sedan också, det är på samma sätt som en historia, någon drog ett 

skvaller och sedan blev det viralt för människor berättade det och det vanligaste medlet för sociala 

medier är ju att man pratar om det...” 

Michael menar att skillnaden med dagens spridning och den som fanns förr i tiden, är att om man 

står och föreläser idag framför 20 - 200  personer och de kan skriva något om det, en bloggpost eller 

en artikel i en större tidning, så kanske 100 000 personer ser det och inte bara de som var 

närvarande under föreläsningen. Skillnaden är alltså att forumet finns och att tekniken finns, som gör 

att allting sprids mycket snabbare. Vidare talar han om att han ser att sociala medier är ett sorts stöd 

för den virala spridningen snarare än att det är den virala spridningen i sig.   

Han hävdar att de inte går att styra någonting när det väl finns ”där ute”. Vad ska dem göra, stänga 

av nätet? Du kan alltid ta bort YouTube video, det kommer att göra större skada. Det handlar om att 

vara smart och det är svårt. ”People are the new media”. Du kan inte bestämma vad människor ska 

tycka och tänka. Vidare säger han att ”Good advertising will make a bad product fail faster”. Har du 

en dålig produkt, kommer folk skriva att den är dålig, skapar du fantastisk reklam kring en dålig 

produkt kommer folk kritisera ännu mer hur dålig den är för då är det detsamma som att man ljuger. 

Produkten är alltid kärnan.  

”Jag tror inte på termen viral marknadsföring, tror mer på att viral är resultat av att man gjort något 

bra och som därmed har lett till en spridning.” 

DDB har fått många önskemål från kunder, där de uttryckt att de vill göra en viral men Michael säger 

att de inte kan lova att någonting blir viralt. Det enda de vet är att det finns lärdomar från vissa saker.  

Man pratar om den gamla kommunikationseran inom DDB, bomba våra kunder överallt med 

budskap. Nu går man över till att hitta idéer som engagerar människor, att de ska vilja sprida.  
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4.2  Marknadsföring via traditionell media 

Vidare tror han inte på att traditionell marknadsföring som vissa författare hävdar är ineffektiv. 

Sociala medier kommer aldrig att ersätta traditionella medier. Däremot kommer vi kunna använda 

den på annat sätt på grund av tekniken. Han hävdar att man skapar så kallade momentum vid 

lansering av nya produkter och köper media, som är oerhört dyrt att göra. Skillnaden är att vid 

traditionell media så slutar den efter ett tag att nå fler människor medan sociala medier är precis 

tvärtom. Man försöker som företag att hitta elementen som gör att man kan nå människor fler och 

fler gånger istället för att varje gång behöva betala för att nå dem. Om man har tre miljoner 

Facebookmedlemmar, som exempelvis Coca Cola, kan man lägga upp lite grejer här och där så att 

alla kan se det, vilket då innebär att man inte behöver lägga lika mycket pengar på traditionella 

media menar Michael.  

Även när vi frågade Sara på IKEA om hur de ställer sig till den traditionella marknadsföringen svarade 

hon att då de riktar sig till många människor, måste de även använda sig av många olika typer av 

medier för att nå dessa. Därför anser hon att traditionella medier alltid kommer vara aktuella men 

däremot väljer de att anpassa sitt budskap beroende på vilken kanal de går i. Vidare frågade vi vad 

det innebär för IKEA när någon ”gillar” de på Facebook. Att någon ”gillar” IKEA på Facebook ser de 

som ett gott betyg, de har nått framgång i sociala medier. Att jobba med Facebook är fortfarande en 

lärandeprocess, de testar nya saker och har en plan angående införandet just nu, men är inte helt i 

mål. 

Vi ville även ta reda på vad det innebär för företaget rent ekonomiskt att genomföra en sådan typ av 

marknadsföring (via sociala medier exempelvis). Att arbeta med sociala medier innebär en relativt 

hög kostnad för tillfället menar Sara, då de ständigt behöver en bevakning av spridningen för att 

alltid vara på framfarten men samtidigt är det enormt värdefullt.    

På samma fråga svarar Michael på DDB: 

”Det kan bli billigare men man måste mixa. Genom att fler delar med sig blir det billigare på grund av 

att vi når ut till många. Allt handlar om att hitta mixen mellan traditionell och sociala medier. Hur kan 

jag använda sociala medier som support? Det beror också på vilken kundgruppen är och vad det är 

för produkt. Det gäller att förstå var målgruppen finns. Var finns konsumenterna, var kan vi nå dem, 

vilket budskap är de mottagliga i och var? ” 
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4.3 Samarbetet med Volkswagen och rolighetsteorin.  

Anledningen till att vi uppmärksammande DDB var på grund av deras framgångsrika kampanj om 

rolighetsteorin och samarbetet med Volkswagen. Rolighetsteorin har inte köpt reklamplats i media 

men däremot har den fått 23 miljoner träffar på Youtube, har en egen Facebookgrupp med 37000 

medlemmar, den har uppmärksammats oerhört mycket världen över. Med rolighetsteorin vann DDB 

guldägget 2010 i kategorin ”Event” och silverägget i teorin ”Media”. Vi ville därför veta mer om 

kampanjen och dess utformning. 

Michael inledde med att säga att det rent generellt anses vara tråkigt att köra miljövänligt.  De satt 

med Volkswagens produktutvecklare, deras sätt att arbeta på och tillverka produkter bygger på att 

bilarna ska vara roliga att köra, de ska alltså skapa körglädje. Där föddes idén kring rolighetsteorin, 

det vill säga utifrån sättet de utvecklar sina produkter på. 

Michael fortsätter med att säga att VW vill att en miljöbil ska vara lika rolig att köra som en vanlig bil. 

Människor ska inte behöva kompromissa på körglädjen när de köper miljöbil från VW. Den andra 

insikten säger han, är att människor oftast behöver belöning för att de ska vara villiga att göra 

någonting.  

”Vi är oftast lata av naturen. Vi behöver någon form av trigger, något som motiverar oss och vi insåg 

ganska snabbt att det inte är någon hemlighet, det här har alla vetat om genom alla tider, att gör 

något lite roligare så kommer det göras.  Man matar barn genom att göra flygplansljud, det var bara 

det att ingen hade satt namn på det. Då kom vi på rolighetsteorin.” 

De beslutade sig för att testa den genom flera experiment, där pianotrappan var en av dem. Så 

kampanjen gjordes mest med syftet att testa teorin. VW sponsrade det hela och DDB har skapat en 

webbsajt, rolighetsteorin.se.4 Fortsätter vi väcka intresse så kommer folk till slut undra vad det är 

menar Michael. Det intressanta är att de har haft 23 miljoner visningar på alla filmer de gjort, de har 

haft över 2,5 miljon besökare på sajten vilket innebär att tio procent av alla ändå undrar vad det är. 

Målet var alltså inte att genomföra en viral kampanj utan det var mer ett sätt för DDB att engagera 

och involvera kunder och andra människor i någonting. Michael säger att om man skulle dundrat ut 

att det var VW så hade nog människor inte varit lika intresserade och nyfikna.  

                                                           

4
 http://www.rolighetsteorin.se/ (pianotrappan) 
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”Vi är inte Nike som gör tio viraler om året, vi har inte råd med det. Så vi tänkte se om man kan väcka 

intresse istället och använda innovationstankarna på andra sätt i samhället. ” 

Rolighetsteorin hade inte blivit lika stor om de gjort den för Coca Cola säger Michael. Den växer just 

för att det är Volkswagen. Han tror att rolighetsteorin och den kampanjen definierar den nya typen 

av kommunikation som är banbrytande. De startade den för två år sedan och gör nästan ingenting 

men den blir bara större o större. 

Rolighetsteorin är gratis sett ur mediakostnad men produktionskostnad är ganska hög. När folk delar 

med sig så når de fler så att det i slutändan blir billigare än traditionell media om man tittar på 

räckvidden. Vad DDB gör med rolighetsteorin nu är att hitta sätt att använda den i köpta medier 

också för att få ännu större effekt på dem.  Allt handlar om att hitta mixen mellan traditionell media 

och social media. 

4.4 IKEA showroom 

Det hela började med att en profil på Facebook skapades, i butikschefens namn. Sedan lade man upp 

bilder på showrooms där vem som helst kunde ta del av samt ”tagga” sig själv på valfri produkt som i 

sin tur innebar att personen som först ”taggade” sig själv fick produkten gratis.  

När vi frågade Sara hur det kom sig att de använde just den typen av marknadsföring svarade hon att 

de valde kanalen för att de ville nå ut till fler än bara kunderna i Malmö, de ville att hela Sverige och i 

bästa fall världen skulle veta om att de skulle öppna ett nytt varuhus.  

Detta är ett sätt där redan existerade verktyg används i syfte att skapa medvetenhet genom 

människors personliga nätverk på Facebook. Enkelt sätt men ändå så effektivt.  

När de sedan stängde ner sidan valde de att starta upp IKEA Sveriges fanpage för att fortsätta 

informera kunder om vad som händer på IKEA. 

Anledningen till att sidan stängdes ner var på grund av att Facebooks verktyg inte får användas i 

sådana sammanhang. När vi frågade Sara om de var medvetna om det vid lanseringen svarade hon 

att när de lanserade kampanjen var det ok, men under de 2 veckorna som kampanjen IKEA Facebook 

Showroom pågick, valde Facebook att ändra sina regler kring vad man får och inte får göra på sidan. 

Man får exempelvis inte bedriva tävlingar som går ut på att använda Facebooks verktyg, så som 

taggning, kommentar eller gilla. Men en tävling kan bedrivas i en flik på fanpage, eller på en extern 

sida som man länkar till. 
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4.5 Lyckade kampanjer? 

Under litteraturgenomgången stötte vi ofta på ordet ”lyckade” kampanjer. Vi undrade vad man i 

praktiken anser vara en lyckad kampanj och hur en sådan mäts.    

Michael svarade att det skiljer sig åt beroende på om man gör en viral eller ett program. Man kan 

mäta allt från share of social, det vill säga hur mycket av diskussionerna där ute som handlar om just 

mitt varumärke gentemot konkurrenternas i procentsats, till return on engagement. ROE innebär att 

om jag gör någonting, hur många som kommenterar detta och hur många skickar det sedan vidare? 

Det går att mäta, det gäller bara att veta vad man vill. På frågan om hur man mäter return on 

engagement svarar han, antal followers på Facebook eller Twitter. Det kan vara allt från hur många 

likes och kommentarer man får till hur många människor som delar med sig av budskapet. Det man 

hela tiden vill se är en ständig ökning. Det gäller att närvara på ett sådant sätt som ska få människor 

att engagera sig och vara villiga att ta del av och prata om varumärket.  

Vi ville få svar på hur man utformar en kampanj för att denna skall skära igenom bruset som 

människor kan uppleva i sin vardag. Michael menar att det inte finns någon sanning kring det hela. 

Det beror på vilken kampanj det handlar om, vilken produkt, vilken målgrupp och framför allt var den 

finns. Det viktigaste är att alltid grunda idéer kring insikter om hur man kan göra en människas 

vardag lite bättre. Insikten är alltid det viktigaste, vad ska vi överhuvudtaget göra? Hur ser människor 

på den här produkten, det här varumärket? Vi fungerar likadant som privatpersoner, det gäller just 

att förstå vad det är som triggar igång människor, vad de tycker är intressant och vad de vill dela med 

sig. 

Sen handlar det mycket om att förstå problemet bakom problemet, som Michael uttrycker det, för 

att skapa en idé som kan fungera i alla kanaler, det vill säga inte bestämma media innan så att man 

bara trycker ut budskap. Inom det digitala handlar det framför allt väldigt mycket om belöningar. 

Status är någonting som är väldigt viktigt inom ens egna nätverk: att hitta ett YouTube klipp först, 

och sen posta det och få likes. 

När vi vidare frågade om det är så att endast upprörande eller vågade kampanjer som exempelvis 

antyder på sex skapar buzz anser han att det inte nödvändigtvis behöver vara så. 

”Så fort aftonbladet använder sex i rubriken, så har det statistiskt sätt visat sig att det får fler läsare, 

men det finns ingen generell sanning i att det ska resultera i någonting. Det kan öka intresse men inte 
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nödvändigtvis mer än så. Allt handlar om att vara relevant i vad det är man vill sälja. Vårt jobb är att 

se till att kunders produkter och tjänster säljs.” 

Sara Zakariasson på IKEA höll heller inte med om att endast vågande kampanjer skapar buzz. Hon 

tror att det är det oväntade, det överraskande som skapar buzz, det som inte är typiskt för IKEA 

exempelvis. Vidare tror hon inte heller att ”snackisar” bara inträffar eftersom de varje vecka skickar 

pressmeddelande om nya produkter eller skriver om miljö och socialt ansvar, alltså planterar ett 

budskap som ska förmedlas till intressenter, så som bloggare, tidningar och opinionsbildare. 

Kreativt material, bra distribution och uppföljning, är något som sägs gälla alla kampanjer för att de 

ska få störst spridning. Vi frågade hur de resonerade kring detta.     

Sara anser att kreativitet absolut är viktigt, dessutom är det viktigt att vara innovativ och skapa en 

trend istället för att haka på en men Michael håller inte helt med. Han ansåg att det är jättebra att 

vara först men det är egentligen mer fördelaktigt att lyckas göra någonting bättre genom att 

exempelvis lära av andras misstag.  

Distribution är viktigt och uppföljning är jätteviktigt. Kreativ idé, att skapa något annorlunda är 

jättebra. Han anser att kreativitet handlar om allt från hur man jobbar med att ta fram insikten. Man 

kan ha en kreativ strategi men det behöver inte nödvändigtvis vara en kreativ idé. Kreativitet behövs 

självklart men det är inte nödvändigtvis ett nyckelkoncept för att göra en viral film exempelvis. 

Michael hävdar att viral marknadsföring i sig inte är något nytt fenomen. Det är snarare en del av 

konceptet co-creation, som innebär att företag utvecklas tillsammans med sina kunder, att de 

försöker förändra beteenden och hitta det emotionella i något.  

4.6 Bevakning/Monitoring  

”Sociala Medier handlar väldigt mycket om monitoring, att proaktivt leta upp vad som sägs om oss.” 

Michael säger att det finns olika företag som levererar den typ av service som innebär bevakning. 

Den fungerar som Googles sökmotor, där man skriver in en term och på så vis får man överblick över 

vad som sägs om dem. Han säger också att det är dyrt med tjänster som dessa. Bästa praxis är att 

genomföra den(bevakning) innan, under och efter en kampanj, menar Michael eftersom man vill ha 

en kontinuerlig närvaro.  
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På frågan om de arbetar med att motverka negativa kommentarer eller generera positiva sådana 

svarar han att det inte finns något rakt svar. Det man gör med monitoring är att man försöker hitta 

vilka personer det är som är så kallade ”key influencers”, vilka som skriver om företaget, vilka är 

fansen. Man vill försöka lyfta dessa och göra dem större eftersom de har förmågan att utnyttja sina 

personliga nätverk för att sprida sitt budskap om företaget.   

Han går vidare med att berätta att innan man gör något så kollar man på vad som sägs om 

varumärket för att hitta insikterna. Det som de flesta företag misslyckas med i traditionella media är 

att ta tillvara på den relation som byggs upp, människor som faktiskt gillar något, det dör ut. 

Möjligheten med sociala medier är att fånga och stimulera detta så att det inte dör ut.  

Att hantera en PR skandal är dyrare än att upptäcka den två dagar innan den faktiskt händer.  Vissa 

saker börjar diskuteras i ett forum, sen kan media gå och plocka upp det och tona ner det direkt, så 

den investeringen kanske är värd tio gånger mer i slutändan. Monitoring är en viktig del i dagens 

marknadsföring, det är inte den viktigaste delen, men det är en extremt viktig komponent. Vare sig 

om företag vill eller inte, så är monitoring med. Att lyssna är alltid a och o men det är inte grunden 

för viral marknadsföring, hävdar Michael.  

Vi förklarade för Michael hur vi anser att man skulle kunna se på den virala marknadsföringen ur 

Teeces tre huvudbyggstenar sense, seize och transform. Han förstod logiken och hävdade att han 

brukar använda sig av tre faktorer: listen, plan och engage som inte är någonting nytt i grund och 

botten men är möjliggjort på ett helt annat sätt. 

Listen: lyssna och mäta 

Plan: viktigt för företag är att förstå hur sociala medier exempelvis kan hjälpa till med att nå målen. 

Hur man når övergripande företagsstrategi via dessa kanaler. Går det att använda sociala medier som 

ett lojalitetsprogram i relationsskapande syfte? Det finns olika syften att använda det hela, vilket är 

något som beslut bör tas om inom företaget.  

Engage: Hitta aktiviteterna på kort- lång sikt, involvera målgruppen.  

Transform tyckte han var en viktig aspekt då det ständigt krävs en anpassning. Om någonting 

uppenbarligen inte fungerar måste det finns utrymme för förnyelse och förändring.  
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”När du lyssnat och förstår och upptäckt en möjlighet då måste man förändra någonting. Kanske är 

det produkten. Reslutat av vad som sägs där ute kan ge oss en bild av att vi gör något helt fel, vi 

måste förändra det vi gör”. 

4.7 Framtiden inom marknadsföring 

Michael tror att det som redan sker och kommer ske är att människor kommer att se mindre på 

reklam och det kommer bli allt svårare åtkomliga. Allt viktigare blir det att arbeta med och ha fokus 

på hur man kan förbättra människors vardag. Du kommer inte längre kunna skrika billigt, det handlar 

om att skapa mervärde hela tiden. Sedan är också tredjepartsdiskussioner viktiga menar han. 

Människor googlar runt och kollar vad andra säger om en produkt innan de köper den och det är det 

som förändrar marknaden just nu. 

”Fysiska världen och den virtuella håller på att smälta ihop. Ingen av oss tänker att Facebook är 

någonting virtuellt, för oss är det bara en självklarhet.” 

Michael tror också på att det kommer att genomföras mer och mer marknadsföring via sociala 

medier i framtiden. Det är en omställning som sker, istället för att investera pengar i köpt media till 

att skapa tjänster i sociala medier, som bygger på relationen, det är viktigare och kommer bli ännu 

viktigare.  

Socialiseringen av Internet är någonting som bara kommer bli större och större, tror Michael. Även 

Sara på IKEA tror att sociala medier i framtiden kommer bli mer och mer betydelsefulla och få en 

större prioritet i marknadsmixen.  
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4.8 Sammanfattning  

Som en sammanfattning av empirin och introduktion av den teoretiska analysen har vi gjort en tabell 

som illustrerar DDB:s samarbete med Volkswagen kring rolighetsteorin.  Vi vill visa det är möjligt att 

se på den virala marknadsföringen ur Teeces (2007) Dynamic Capabilities tre huvudbyggstenar sense, 

seize och transform som vi också i nästa kapitel mer ingående kommer att analysera. 

 
 

 Sense Seize Transform Resultat 

DDB i samarbete 

med VW – 

rolighetsteorin 

- insikt: det anses 

vara tråkig att köra 

miljöbil 

 

- saker blir gjorda om 

de görs på ett 

roligare sätt 

- skapa en kampanj 

som testar om det 

går att ändra 

människors 

beteende om 

någonting görs 

roligare 

- testa 

rolighetsteorin i 

andra sammanhang 

- skapa nyfikenhet 

bland konsumenter 

(medvetenhet) vem 

ligger bakom 

kampanjen?  

 

- uppmärksammad 

kampanj världen 

över (Forbes 

Magazine)  

Rolighetsteorin växer 

sig allt större 

 
Tabell 2: DDB i Dynamic Capabilities kontext 
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5. Identifiering av sense, seize och 
transform inom viral marknadsföring 
Efter genomgång av teori har vi funnit gemensamma faktorer bland några av de författare som 

behandlar ämnet marknadsföring, i synnerhet viral marknadsföring. Bevakning är något som 

återkommit upprepade gånger tillsammans med entreprenörskap, varför vi valt att se detta som 

sense då även Teece (2007) talar om bevakning av marknad och entreprenörens roll för att det 

överhuvudtaget ska vara möjligt att kunna identifiera en möjlighet.  

Strategier, taktiker men även myter ses som en del av ett företags förmåga och något som påverkar 

ett företags förmåga att kunna fånga möjligheter efter att ha identifierat dem. Således har vi valt att 

kalla detta för seize.  

Slutligen har vi valt att benämna ett företags anpassningsförmåga, samt ”evolutionary fitness”, som 

kortfattat innebär att företag hela tiden behöver förändras oavsett om det är av egen eller 

marknadens vilja, för transform. Det är en förutsättning för att kunna vara verksam på marknaden 

och onekligen en viktig komponent. Den mest intressanta punkten inom denna kategori är just 

anpassningsförmågan, att kunna vara flexibel, det gäller att ha en förmåga att kunna skifta från ett 

läge till ett annat när marknaden kräver det.  

Författare Sense Seize Transform 
Bains, Fill och Page (2008)     

Dahlén (2003)      
Dye (2000)     

Ferguson i Kirby och Marsden (2006)     

Gladwell (2000)     
Goodkind i Kirby och Marsden (2006)      
Ho och Dempsey (2010)     

Jarboe (2009)     

Kirby i Kirby och Marsden (2006)     

Kottler och Keller (2005)       
Nilson (1995)       
Porter och Golan, (2006)     
Schindehutte, Morris och Kocak (2008)     
Schindehutte, Morris och Pitt  (2009)      
Skoglund (2009)     
Snyder i Kirby och Marsden (2006)      
Wilson (2005)     
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5.1 Sense – http:// 007 – Spionera på marknaden  

Ur Dynamic Capabilities perspektiv handlar sense om att söka efter och identifiera hot och 

möjligheter, att lyssna till konsumenter samt om att allokera nödvändiga resurser. Det handlar om 

entreprenörens roll att utforska och hantera tvetydighet. Bevakning eller ”Monitoring” som det kallas 

för inom marknadsföringen handlar om att ständigt ha en översikt över vad som sker på marknaden, 

var kunder befinner sig och vad de säger. Både karakteriseras således av ett snarlikt bakomliggande 

koncept där fokus ligger på identifiering av exempelvis marknadstrender som förhoppningsvis kan 

skapa goda möjligheter för företaget.  Detta är en av de viktigaste och största punkterna i vår analys 

kring sense, eftersom vi bedömer att bevakningen är en oerhört viktig komponent för att 

överhuvudtaget kunna identifiera hot och möjligheter.  

 

 

”The media has the power to turn something relatively small into a monster.” 

Grahman Goodkind i Kirby and Marsden 

(2006) sid. 72 

 

Med över 50 miljoner medlemmar på Linkedin, 75 miljoner på Twitter och nästan 600 miljoner 

medlemmar på Facebook kan marknadsförare vara hundra procent säkra på en sak: Någonstans 

pratar någon om din produkt eller tjänst, (Morgan 2011). Företag utsätts ofta inför olika 

orosmoment, det kan räcka med att ett skvaller börjar cirkulera i form av negativ word of mouth 

(NWOM) och det kan leda till förödliga konsekvenser om median lyckas stöta på nyheterna. Om 

företag inte reagerar snabbt för att motverka den negativa spridningen kan även det leda till panik i 

följd av finansiell skada och dåligt inflytande på varumärket etc. Idag kan en sådan NWOM spridas 

oerhört snabbt genom olika webbkanaler såväl nationellt som globalt. Inom 48 timmar kan en 

händelse vara en vardagskonversation som innebär kris för företaget (Goodkind i Kirby och Marsden 

2006) 

Därför är det viktigt för företag att vara närvarande och befinna sig där konsumenterna är, att bevaka 

vad som sägs för att snabbt kunna reagera. På engelska är det känt som ”buzz monitoring”. Generellt 

sett brukar marknadsförare fokusera på värdet av positiv word of mouth (PWOM) i följd av 
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varumärkesförstärkning, men enligt Ferguson i Kirby och Marsden (2006) har effekten på NWOM inte 

fått i närheten så stor uppmärksamhet som den kanske bör.  

I Civilekonomen läste vi en artikel  ”Så skapas en snackis”, där  det stod att Telia har ett team på 14 

personer som ägnar sina dagar åt att vara närvarande bland alla bloggar, twitter och diverse 

internetforum för att lyssna av och delta i diskussioner. 

När företag arbetar med bevakning sker det i princip som en sökmotor där de skriver in en term och 

får en överblick kring vad som sägs om varumärket. Idealet vore att bevaka konversationer innan en 

kampanjs lansering, under och efter för att på så vis följa hela processen men tjänsten är överlag dyr 

att använda.  

Teece (2007) tar upp vikten av att ta hänsyn till miljön som företaget befinner sig i, att hela tiden 

skanna, söka och utforska marknaden då förändringar sker snabbt. Att bevaka marknaden och 

modifiera företagets utveckling för att försäkra sig om att företaget faktiskt rör sig framåt i rätt 

riktning har kommit att bli viktigt och små justeringar genomförs kontinuerligt. En av de mest 

dramatiska krafterna som formar människors liv är teknologin. Det är just denna som Teece (2007) 

utpekar som den största ”boven” till att företag i allt större utsträckning bör satsa på bevakning av 

marknaden. Ett företags framgång beror mycket väl på interna och externa upptäckter, uppgradering 

i företagsprocesser, introducering av nya affärsmodeller. Det handlar om, som Teece uttrycker det, 

”shaping new rules of the game” 5  på den globala marknaden.   

Bevakning ger alltså företag möjligheten att kunna reagera på vad som sägs via de olika 

kommunikationskanalerna. Inte är det ovanligt heller att företag agerar som en tredjepart på 

webben genom att till exempel motverka negativa kommentarer eller i syfte av att stimulera buzz 

som Edelman (2010) påstår att Amazon har gjort.  

För att uppnå strategiska fördelar inom den tuffa konkurrensen måste man veta vad ens 

konsumenter, konkurrenter och investerare säger om konsumenter, produkter och varumärken. Det 

innebär också att veta hur företag snabbt och effektivt kan besvara och förstå implikationer kring 

buzz, kort- samt långsiktigt. Över de senaste åren har det skett en ökning i användandet av 

Internetbevakning inom en mängd industrier (Snyder i Kirby och Marsden 2006). Allt fler företag 

inser att uppmärksamhet bör ges till konversationer online. När marknadsföringen på webben 

                                                           

5
  Teece (2007) s.1320 
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fortsätter att stiga är behovet av bevakning allt större. Att bevara konkurrensfördelar har därför 

aldrig tidigare varit viktigare än vad det är idag och vad det kommer att vara i den närmaste 

framtiden.     

Enligt Snyder i Kirby och Marsden (2006) finns det en hel industri som bygger på lagring, 

informationssamling och analyssammanställning. Internet förser verksamheter med möjligheter som 

aldrig förr vad det gäller att lyssna till sina konsumenter. De kan uttrycka sig i en mycket större 

utsträckning än tidigare och dela sina åsikter dag och natt, även om ingen lyssnar. En fördel är att 

bevakning kan utvärdera effektiviteten av marknadsföringskampanjer och ge en överblick över vad 

som sägs om konkurrenterna i förhållande till det egna företaget.  

Webb bevakning kan också ge företag en tidig varningssignal, att hantera en PR skandal är dyrare än 

att upptäcka den två dagar innan den faktiskt sker är någonting som Michael på DDB också pratade 

om. Han sa också att det man främst gör med bevakning är att hitta så kallade ”key influencers”, 

personer med breda kontaktnät som dessutom är inflytelserika.  

Nilson (1995) skriver att människor reagerar på information och skapar feedback som den 

ursprungliga avsändaren bör ta hänsyn till. Olika händelser skapar alltid respons. I en 

marknadssituation är det omöjligt att isolera input från konsumenter, eftersom framgång i slutändan 

beror på positiv feedback. Genom att observera hur systemet, alltså marknaden reagerar på 

informationen som feedbacken bidrar med kommer mönster så småningom att utvecklas och dessa 

mönster kommer att tala om för marknadsföraren vad han eller hon kan förvänta sig i framtiden. På 

så vis byggs förståelse kring dynamiken i marknaden upp menar Nilson (1995).  

I debattdelen i tidningen Dagens Industri fanns det en rubrik som löd: ”Tjänstefel att inte twittra på 

jobbet”, där Martin Exner, som arbetar som managementkonsult för PA consulting group, skrev att 

det blivit allt viktigare för banker att befinna sig var deras kunder är, nämligen i sociala medier. Han 

hävdar att detta erbjuder banker och försäkringsbolag en effektiv kanal för marknads- samt 

konkurrentbevakning. Det handlar om att upptäcka trender i tid och att löpande hålla sig uppdaterad 

om konkurrenterna och deras erbjudanden (Exner 2011).  

Bevakning är alltså en viktig del i dagens marknadsföring, det är inte den viktigaste delen enligt 

Michael men det är en extremt viktig komponent. Vare sig om företag vill eller inte, så är bevakning 

med. Att lyssna är alltid a och o men det är dock inte grunden för viral marknadsföring.  
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5.2. Individens förmåga att upptäcka möjligheter 

En möjlighet är en situation där produkter, tjänster, råmaterial, marknader och 

organisationsmetoder kan introduceras och säljas på nya sätt (Schindehutte, Morris och Pitt 2009). 

Det innebär oftast en gynnsam kombination av omständigheter i miljön som skapar ett behov eller 

en lucka för en innovativ affärsidé. Möjligheter finns ute i surret, oberoende av enskilda aktörer. 

Frågan man kan ställa sig då är, varför vissa individer kan upptäcka och dra nytta av dessa möjligheter 

medan andra inte kan? Att kunna se potentialen som är inbäddad i en möjlighet och att kunna 

komma till insikt om idéer till nya verksamhetsområden, bygger på verk av aktörer som interagerar 

med varandra, tekniken och omvärlden (Schindehutte, Morris och Pitt 2009).  

Inom globala och volatila konkurrensmiljöer befinner sig konsumentpreferenser, tekniska möjligheter 

och konkurrensaktiviteter ständigt i ett föränderligt läge. De flesta nya banor, som företag kan rikta 

in sig på är svåra att urskilja. Att känna av och forma nya möjligheter innebär väldigt mycket skanning 

och bevakning av närliggande men också avlägsna marknader. Att göra en bred sökhorisont är 

extremt svårt och dyrt för de som är bundna till redan etablerade kompetenser vad gäller 

problemlösningar, (Teece 2007). Att hitta insikten är någonting som Michael pratade mycket om, en 

anledning till att bevakning över huvud taget görs är i hopp om att hitta insikten om hur ett 

varumärke uppfattas i dagsläget och hur det vidare är möjligt att utforma en kampanj utifrån detta.  

Att upptäcka en möjlighet beror enligt Teece (2007) på två företeelser: 

Entreprenörens tillgång till information  

Ny information och ny kunskap (såväl internt som externt)  

Entreprenörens uppgift är att upptäcka när det råder obalans på marknaden för att kunna ta tillvara 

på detta genom att omvandla det till en fördel för företaget, på så sätt har en möjlighet identifierats.  

5.2.1  Reaktiv vs Proaktiv  

Att ha ett reaktivt handlingssätt innebär att reagera på konsumenters uttalade åsikter och behov.  

Enligt Kottler och Keller (2005) har en reaktiv marknadsorientering visat sig ha goda resultat då det 

naturligtvis är viktigt att ha förståelse för olika åsikter samt förmågan att möta kunders olika behov. 

Detta innebär att företag reagerar på observerade och artikulerade behov för att sedan arbeta i 

enlighet med dessa (Schindehutte, Morris och Kocak 2008). 
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Inom höginnovativa branscher talar man om proaktiva företag där fokus ligger på konsumenters icke 

uttalade behov. Teece (2007) menar att företag, för att kunna överleva inom snabbt föränderliga 

miljöer måste vara proaktiva för att behålla konkurrenskraft. De reaktiva principerna återigen som 

tidigare marknadsföringsböcker talar om, där tillfredsställelse av konsumenters behov och önskemål 

var i fokus, fungerar inte längre speciellt i den virtuella världen där det finns ett oändligt antal företag 

verksamma som faktiskt kan tillgodose dessa (Nilson 1995). Istället krävs det att hela tiden ligga ett 

steg före.   

För att proaktivt kunna förändra marknaden måste företag engagera sig i entreprenöriellt agerande 

vad det gäller möjlighetsupptäckter och exploatering. Att upptäcka möjligheter möjliggör för företag 

att förutse outtalade eller nya behov (Schindehutte, Morris och Kocak 2008).  

Grant (1999) talar om ”marketing mythologies” där han menar att marknadsförare framställer 

påståenden och målar upp bilder för att konsumenterna ska kunna identifiera sig med dem. Kritiker 

menar att de skapar och implementerar önskemål som egentligen inte finns. Detta illustrerar en 

proaktiv strategi, att företag helt enkelt skapar en efterfråga och ett behov som egentligen inte fanns 

från början.  

När en första glimt av en möjlighet upptäcks måste entreprenörer förstå hur de ska utnyttja dessa 

menar Teece (2007), vilka teknologier som behövs samt vilka marknadssegment som är måltavlan. 

De måste även värdera eller skapa antaganden om hur konkurrenterna och konsumenterna kommer 

att reagera. Möjlighetsupptäckter kräver både tillgång till information samt förmågan att identifiera, 

känna av och forma framsteg. Förmågan att känna igen möjligheter beror på individens begåvning 

och dennes kunskap eller överlag organisationens kapacitet att lära. Det marknadsdrivna 

tillvägagångssättet som Schindehutte, Morris och Kocak (2008) talar om, innebär att det kan vara 

proaktivt eller reaktivt, att det innefattar lärande, förståelse samt respons på intressenters 

uppfattningar inom den givna marknadsstrukturen.  

5.2.2 Exploration och Exploitation 

När det finns en efterfråga och ett utbud på marknaden innebär det att det finns ett behov av att 

känna igen möjligheten att sammanföra dessa två.  Den entreprenöriella marknadsföraren kan 

använda redan existerande kunskap om någonting för att matcha och skapa nya kombinationer för 

att tillgodose behov. Denna process uppstår enligt Schindehutte, Morris och Pitt (2009) genom 

identifiering av mönster varvid marknadsföraren kopplar de olika delarna samman för att identifiera 
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de coola platserna dit innovativa konsumenter söker sig för att finna nyheter eller ”the next big 

thing”. Möjligheter upptäcks alltså genom medveten eller proaktiv sökning efter det saknade 

elementet, av ett företag eller en alert individ alternativt en grupp av individer. 

Teece (2007) lägger stor vikt på individens/entreprenörens roll att identifiera möjligheter som kan 

skapa värde för företaget.  Även Schindehutte, Morris och Pitt (2009) lyfter fram värdeskapande som 

är den grund på vilken det entreprenöriella verksamhetsområdet finns. Entreprenörskap består av 

identifiering och exploatering av möjligheter som tillför nyvärde som vidare utgör en grund för nya 

produkter, marknader, nytt välstånd etc. Trots allt så är innovationer ett företags uppgift, ett sätt att 

förbättra konsumenters vardag. Utan något värdeskapande finns det inget entreprenörskap. Man 

kan således konstatera att det är ytterst viktigt att en organisation tillåter individer att vara kreativa 

och utnyttja sin entreprenörsanda.  

Marknaden bidrar med signaler både till entreprenören och till marknadsföraren om vilket värde som 

behövs, när det behövs och hur det bör levereras (Schindehutte, Morris och Kocak 2008). Marknaden 

representerar ett kontrollsystem som avgör om entreprenörer och marknadsförare lyckas eller inte. 

Det finns en tendens menar Schindehutte, Morris och Kocak (2008) att se marknader som givna. 

Således går det anta att en diffus marknad existerar och denna reagerar på entreprenörers och 

marknadsförares insatser. Denna typ av befintliga marknader tenderar att utvecklas och kan vara 

ganska dynamiska, men sådana egenskaper kräver helt enkelt att företag är effektiva och utvecklar 

sina adaptiva förmågor.  

Processen bakom värdeskapandet kan delas in i två delar som överlappar och interagerar med 

varandra på ett dynamiskt sätt; exploration och exploitation. 

Figuren nedan illustrerar relationen mellan dessa två vilket också är anledningen till att vi valt att 

med hjälp av denna figur visa varför vi finner att det är relevant att applicera det dynamiska 

förhållningssättet till den virala marknadsföringen även här.  
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Exploration är en entreprenöriell aktivitet, som behandlar tvetydighet och tolkning av asymmetrier 

(innefattar experimentering, sökning och upptäckt).  

Exploitation är en aktivitet som berör ledningen (management) och som hanterar osäkerhet och 

informationsasymmetrier (verksamhetens effektivitet, förfining av möjlighet, urval och 

implementering).  

Förmågan att omsätta entreprenöriella kapital till marknadsinnovation underlättas av företagets 

dynamiska förmågor (Schindehutte, Morris och Kocak 2008). Således kan man hävda att det är 

ytterst viktigt att tänka i dynamiska termer när det är tal om ett företags olika funktionsområden. För 

att få det att fungera måste hela organisationen se till individens kreativa sida samtidigt som en 

bevakning av marknaden, som nämnt tidigare, kontinuerligt bör ske.  

En entreprenörsanda består enligt Schindehutte, Morris och Kocak (2008) av innovativitet och 

proaktivitet. Det förstnämnda syftar till sökandet av kreativa, ovanliga eller nya lösningar, något som 

även nämnts tidigare. Det andra, proaktivitet innebär uthållighet, anpassningsförmåga samt tolerans 

för motgång.  

Figur 4: Exploration/Exploitation (Vi har själva gjort figuren men den är 

inspirerad från boken ”Rethinking Marketing” av Schindehutte, Morris och 

Pitt (2009) (se referenslista).   
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Den största uppgiften som ett företags management (ledning) ställs inför är enligt Prahalad och 

Hamel (1990) att skapa en organisation som är kapabel till att förse produkter med oemotståndlig 

funktion eller, ännu bättre, skapa produkter som konsumenter behöver men har inte ens föreställt 

sig än. Schindehutte, Morris och Kocak (2008) menar att ledningen står inför en utmaning vad gäller 

att designa en arbetsmiljö som är förenlig med och stärker det entreprenöriella beteendet.  

Teece (2007) o andra sidan påstår att managers (ledning) står inför två utmaningar som de måste 

bemästra, kognitiva begränsningar samt fördomar, det vill säga de bör vara öppna för nödvändiga 

förändringar. Problem som kan uppstå, menar Schindehutte, Morris och Pitt (2009) är att företag 

ofta blir begränsade i sin sökhorisont, eftersom de oftast använt sig av en mall för att genomföra 

saker och ting men som nu kommit att bli disfunktionell. Företaget blir på så vis sin egen fånge, 

genom att antaganden, informationsfilter och problemlösande strategier är djupt rotade i 

organisationskulturen. Teece (2007) menar då att för att undvika att bli fångna i sin egen fälla, 

behöver företag förutom sina operationella förmågor, även dynamiska sådana. 

5.2.3 Exempel: Blendtec 

Ett känt exempel inom viral marknadsföring är företaget Blendtec som säljer mixer, vilket egentligen kan ses 

som en tråkig produkt. Trots detta lyckades Blendtec fånga stora marknadsandelar genom en smart viral 

kampanj. George Wright som är företagets marknadsföringsmanager menar att han stod inför en riktig 

utmaning. Han kunde bombarderat konsumenterna med radio. och TV-reklam men han avstod då det visat sig 

att sådana strategier kommit att bli allt mindre effektiva. Istället valde han online-video marknadsföring. Med 

frågan ”Will it blend?” lade de upp en video på bland anat Youtube där företagets VD Tom Dickson mixar 

ovanliga produkter, allt från basebollar till telefoner (Iphone) för att bevisa mixerns styrka. Vad gäller Iphone 

hade denna redan tidigare skapat en stor buzz på marknaden. När man exempelvis sökte på ”Iphone” på 

Youtube dök även Blendtec’s reklam upp. Några videon har fått över 28 miljoner träffar samt lett till att 

försäljningen har ökat med 700 procent sedan november 2006. Konceptet var ganska enkelt men resulterade i 

att bli en av historiens mest framgångsrika virala kampanjer. 

 

Ovanstående exempel visar hur en redan existerande produkts framgång kan utnyttjas för att skapa 

egen vinning. Exemplet reflekterar återigen vikten av kreativitet och individens förmåga att 

identifiera möjligheter. Det behöver inte vara något revolutionerande, det krävs bara att någon ser 

en möjlighet att använda sig av något, som redan finns för att skapa vinning för det egna företaget.   
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Några anledningar som gör kampanjen ”Will it blend?” så framgångsrik har att göra med att företaget 

humaniseras genom att VD:n (Dickson) ger den en röst. Den är rolig och den är verklig då riktiga 

produkter och dessutom lite ovanliga sådana mixas. Den är interaktiv eftersom Dickson tillåter 

tittarna att ge förslag på produkter de ska använda vilket skapar engagemang från kundernas sida. 

Företag som är alerta och uppmärksammar aktuella trender kan oftast utnyttja produkt- och 

kundledda insatser till att skapa nya möjligheter. Kampanjen distribuerades via olika 

kommunikationskanaler såsom YouTube samt på företagets hemsida och dess blogg.  

Viktigt att inte glömma är att oavsett hur bra en kampanj är genomförd måste även produkten hålla 

måttet för att försäljningen skall stiga. Det sistnämna styrks även av Michael på DDB som 

poängterade att det inte spelar någon roll hur bra kampanjen är om inte produkten håller måttet.  

 

“Wealth will be denied to those that miss big trends (failing to sense), move too slow (failing to seize), 

and are forced to leap off burning platforms (having failed to transform). Dynamic capabilities—the 

sensing, seizing, and transformation that ongoing innovation requires—provides a broader 

framework to help one understand how firms create and capture value over the longer term” 

Teece (2011) s.32 

 

5.2 Seize – respons på sense: hur går man tillväga? 

Hittills har vi talat om hur viktigt det är att bevaka vad som sker på marknaden samt att lyssna på 

konsumenter för att i sin tur kunna identifiera möjligheter. Fortsättningsvis kommer vi nedan att 

presentera strategier och olika tillvägagångssätt för att fånga de identifierade möjligheterna.  Vi 

kommer även att presentera taktiker som är värda att ha i åtanken vid utformning av virala 

kampanjer men även myter då många faktiskt misslyckas med att skapa sådana.    

5.2.1 Strategi 

Vid strategisk planering ska marknadssegmentet och målgruppen avgöras för att därefter välja det 

konkurrenskraftiga tillvägagångssättet (Bains, Fill och Page 2008). Det finns ingen bevisat recept som 

marknadsförare kan använda för att nå framgång men möjligt är däremot att dra nytta av tidigare 

erfarenheter och strategier som säkerligen kommer att fungera bättre än andra.   
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När en möjlighet väl har blivit identifierad måste den bli utnyttjad genom att nya produkter skapas, 

processer eller service och detta kräver ofta nya investeringar i utveckling och kommersialisering 

menar Teece (2007). De viktiga frågorna är inte enbart om var, när och hur mycket investering ett 

tillfångatagande kräver. Det viktiga är också att välja och utveckla en affärsmodell som fastställer 

dess kommersialiseringsstrategi och investeringens prioriteringar. Därför bör det inte vara 

överraskande om ett företag känner igen en möjlighet men misslyckas med investeringen och 

därmed misslyckas med tillfångatagandet. Företag som förlitar sig på rutiner och strategier 

anpassade till redan existerade teknologier är begränsade vad det gäller flexibilitet, anpassning samt 

innovation menar Teece (2007).  

Micco Grönholm är varumärkesutvecklare med internationell marknadsföring som specialitet. I 20 år 

har han hjälpt företag i Sverige och utomlands att hitta ett sant syfte, en inspirerande vision, ett 

särskiljande kunderbjudande och en magisk attraktionskraft, som han beskriver det på sin personliga 

blogg. Han skriver ett inlägg om skillnaden mellan strategi och taktik, där han hävdar att de två ofta 

förväxlas, inte minst då sociala medier kommer på tal. Det mesta på Internet är enligt Micco inte 

strategi utan snarare taktik, där skillnaden mellan begreppen är tidshorisonten.  

Strategi är ett perspektiv. Det handlar om att se helheten, att förstå på vilket sätt ett företag eller 

varumärke kan vara konkurrenskraftigt på lång sikt och var de mest lönsamma affärerna kommer att 

finnas. Det är ramverket för alla aktiviteter inom företag, som hjälper företaget att fatta rätt taktiska 

beslut längs vägen. Micco förklarar skillnaden mellan de båda som att strategi är ett resultat av 

förmågan att välja rätt slagfält och manövrera en armé, medan taktik är målmedvetna handlingar 

som är ett resultat av förmågan att agera rätt i fiendens närvaro. Tillsammans överbygger de båda 

gapet mellan verksamhetens mål och medel. Han menar att om ett företag vet var det vill att dess 

varumärke skall befinna sig vid en specifik tidpunkt i framtiden, är det relativt enkelt att tänka ut 

vilken strategi som krävs.  

Kirby i Kirby och Marsden (2006) menar att följande punkter bör beaktas under en kampanjs 

utformningsprocess:   

1. Hur ser marknaden ut idag vad det gäller exempelvis försäljningskanaler, media, 

konsumentbeteende etc. och vad kan vi göra som är annorlunda? 

2. Vilka visuella utformningar fastnar lättast i minnet? 

3. Vad händer i världen idag? Vilka trender kan identifieras och hur kan vi knyta an dessa?  

4. Hur uppfattar våra konsumenter egentligen vårt varumärke, produkt eller tjänst? Hur skulle 

de kunna uppfatta det?  
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5. Vilka är våra unika egenskaper som utmärker oss och vilka andra skulle vi kunna identifiera?  

Idéerna kan ibland komma genom att koncentrationen läggs på några av ovanstående frågor men 

ibland krävs det att lika stor tyngd läggs på alla. Arbetskollegorna spelar också en stor betydelse då 

möjlighet att bolla fram och tillbaka med idéer ska finnas.  

Snyder i Kirby och Marsden (2006) påpekar också att det inte bara är viktigt att lyssna på vad som 

sägs, vikten ligger också i att formulera en strategi. Att transformera analys till handling. Om ett 

företags mål är att spåra konsumenters medvetenhet kring varumärket under en ny 

marknadsföringskampanj kan processen se ut som följande:  

- De bör förstå var deras konsumenter befinner sig och vilken målgrupp de vill nå. 

- Sammanställa data kring varumärkets uppfattning innan kampanjens lansering för att på så 

sätt se vad som i dagsläget sägs om det och var surret är som mest intensivt.  

- Spåra volymen av diskussionerna online, innan lanseringen men också under för att på så 

sätt följa brusets upp och nedgångar.    

Genom att bevaka var och vad konsumenter pratar om innan lanseringen av en ny produkt 

exempelvis kan man på så sätt skräddarsy kampanjen för att på ett så effektivt sätt som möjligt nå 

den rätta målgruppen. Detta kan eliminera timmar av värdefull tid som vanligtvis läggs ner på 

förberedelser (Snyder i Kirby och Marsden 2006) 

Enligt Nilson (1995) sträckte sig planeringshorisonten tidigare över en längre tidsperiod; förr 

bestämdes media budgeten för en tolvmånaders period, produktlanseringar planerades i detalj ett 

eller två år innan lansering. Många företag genomför fortfarande den här typen av planering och är i 

regel inte så framgångsrika.  Vad man skall göra är ett beslut som bör tas så sent som möjligt baserat 

på så många och tillgängliga alternativ som möjligt. Ju senare det beslutet tas desto mer sannolikt att 

informationen för beslutsfattarna är relevant eftersom sannolikheten för att någonting kommer att 

förändras mellan beslutsfattandet och implementeringstillfället då är lägre, i synnerhet i dagens 

snabbt föränderliga miljö. En mer turbulent marknad kräver fler alternativ för eventuella beslut. Om 

miljön är extremt volatil, finns det flera möjliga lösningar som man kan överväga vad gäller ett 

problem eller en möjlighet. Förr räckte det ofta att man övervägde exempelvis två eller tre 

positioneringskoncept för en produkt, men i en dynamisk och föränderlig värld kan det krävas många 

fler.  
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5.2.2 Taktiker  

Taktik är närtid och en sådan beskriver hur ett företag skall besegra sin fiende, klara en utmaning och 

uppnå mål här och nu menar Grönholm (2010). Det vill säga resultatet av en taktik skall kunna mätas 

och vara enkel att kopiera. Om ett företag gör någonting som visar sig vara framgångsrikt kan 

konkurrenterna högst sannolikt göra likadant eller härma det. Så fort detta sker, är den taktiska 

konkurrensfördelen förlorad. Taktiken präglas av kortsiktig lönsamhet, konsekvensen av detta är att 

företagets taktik i praktiken styrs av omvärlden, vilket äventyrar den långsiktiga framgången. Varje 

taktisk åtgärd bör därför värderas med utgångspunkt i hur den bidrar till den långsiktiga strategin.  

Inom marknadsföringen finns det en mängd knep och idéer som ska vara till hjälp för att leda till 

framgång men trots det kan man aldrig vara hundra procent säker på om någonting kommer att 

fungera för det enskilda företaget. Enligt Kirby i Kirby och Marsden (2006) är det tre 

kärnkomponenter som gäller för alla virala marknadsföringskampanjer, (1) Kreativt material (skapa 

den virala agenten som ska förmedla budskapet i digitalt format), (2) Distribution (Företag försöker 

skapa buzz bland människor som har störst potential att influera andra) och (3) Uppföljning (Någon 

form av mätning av en kampanjs resultat för att på så vis identifiera graden av framgång). 

Teece (2007) lyfter fram kreativitet och individens roll inom företaget. Det räcker inte att enbart 

samla information och kunskap. Förmågan att individuellt kunna filtrera bort det oväsentliga, 

identifiera det som skapar värde för företaget och utföra någonting kreativt med innehållet är vad 

som krävs. Information finns inte alltid tillgänglig i den form som passar just det egna företaget vilket 

kräver att man måste tolka den på egen hand för att på så vis skapa en hypotes om den sannolika 

utvecklingen vad gäller kunders preferenser och marknadens svar på dessa. Det nya ersätter det 

gamla: entreprenören skapar förändring genom att bryta sig loss från existerande 

konkurrensförmågor för att urskilja en konkurrensfördel i den nya marknadsmiljön. 

Ett misstag är att skapa ett kreativt innehåll, presentera det på passande distributionskanaler där 

marknadsföringen antas ske och tro att jobbet är klart. I åtanke måste man ha att kampanjen måste 

skapa konversation då distributionsprocessen ska leda till att innehålet blir viralt menar Kirby i Kirby 

och Marsden (2006).  

Tusentals företag har genom åren angivit förslag på vad de anser med stor sannolikhet kommer att 

leda till en spridning. Ian Greenlight är Social Media Manager på Bazaarvioce och är skeptiskt mot 

viral marknadsföring som har fört med sig titlar som, viral brander, viral manager, viral marketing 
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planner och viral strategist. Om ens arbetsuppgifter går ut på att skapa ett viralt innehåll, kommer 

man att med 99,9% av fallen misslyckas, (Greenleigh 2010). Ingen mängd av blod, svett och tårar kan 

göra så att någonting blir viralt. Om framgång går att återupprepa, måste det finnas ett recept menar 

Ian. Företag kapitaliserar på publiken som de nådde vid första framgångsrika omgång. Därför spelar 

det ingen roll om andra kampanjen inte är lika fantastiskt som den första så länge den marknadsförs 

inom samma nätverk. Innehållet gör inte någonting viralt, utan det gör människor som delar med sig 

menar Solis (2010).  

Nedan följer några taktiker av Porter och Golan, (2006) och Wilson (2005) som tips på vad som kan 

göra att ett innehåll blir viralt. Viktigt att ha i åtanken däremot är att alla taktiker inte fungerar på 

varje verksamhet, då mycket beror på bransch samt vilken situation ett företag befinner sig i.   

Involvering: Att skapa engagemang är ett av de bästa sätten för att stimulera word of mouth men 

trots det är många företag rädda att involvera sina konsumenter. Engagemang hjälper konsumenter 

att få ett ökat informationsvärde kring produktens eller tjänstens kvalité. Personliga upplevelser 

skapar positiva känslor som är underliggande faktorer till vidare konversationer.   

Förmåner: är ofta någonting som startar en diskussion kring ett företags produkt exempelvis. Goda 

förmåner leder ofta till goda rykten. Vid skapandet av gott rykte bör företagare aldrig sluta att 

utveckla förmåner kring aktuella produkter och tjänster.  Ännu kraftfullare metod för att 

åstadkomma ”snackisar” är om man kan erbjuda någonting gratis!  

Distribution: Gör budskapet enkelt att spridas genom att bland annat placera kampanjen i olika 

kommunikationskanaler för att få så stor räckvidd som möjligt.  

Provokativt innehåll: När någonting är provokativt och antyder på sex, nakenhet eller våld är det 

ingen nyhet att det uppmärksammas.  

Humoristiskt innehåll: Någonting som är universellt tilltalande och som därmed ofta resulterar i viral 

framgång är när innehållet är roligt.     

Överraskningar: Konsumenter tycker om att bli överraskade. Att lägga till ett oväntat värde i 

innehållet kan vara populärt. Ett värde inom produkten, tjänsten eller en underhållning i själva 

köpupplevelsen. 
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Reklam: skapar oftast word of mouth genom att simulera eller stimulera. Ett exempel på simulation 

är att använda citat från tidigare konsumenters utsagor som indikerar på bevis på kundnöjdhet. 

Denna metod bidrar även med förhoppningar om ökat förtroende från konsumenternas sida. 

Förnyelse: Konsumenter förväntar sig att se utveckling inom kvalitén. När företag ständigt förbättrar 

sina produkter och tjänster måste även andra företag hänga med och visa varför just deras produkter 

är att föredra.  

De mest förekommande punkter som vi under vår undersökning har stött på är involvering samt 

humor som är kraftfulla metoder och kanske till och med är de viktigaste inom viral 

marknadsföring. Företag kan involvera konsumenterna online så väl som offline. DDBs 

samarbete med Volkswagen kring ”rolighetsteorin” visar just på ett experiment där 

människor är villiga att delta när de tycker att någonting är roligt eller annorlunda. Då det i 

detta fall handlade om att de omvandlade trappor till pianotangenter var det en involvering 

som skedde offline. Online blir människor involverade automatiskt när de hjälper till med att 

sprida ett innehåll som då måste vara av en sådan karaktär att personen i fråga stimuleras till 

att skicka vidare någonting och därmed skapa e- WOM.   

Förmåner och överraskningar är också viktigt för att styra någon till handling då det som vi tidigare 

nämnde inte alltid räcker med att enbart ha en bra produkt eller pris eftersom det idag kryllar med 

aktörer på marknaden. Det handlar om att ständigt försöka skapa ett mervärde för kunden för att 

den över huvud taget ska informera sina vänner exempelvis. Förmodligen har de flesta stött på mejl 

eller liknande som säger ”Gilla oss på Facebook så får du 50 kr att handla för”.   

Ho och Dempsey (2010) menar att med hänsyn tagen till allt skräp som finns på Internet, måste ett 

framgångsrikt viralt marknadsföringsmaterial inte endast attrahera uppmärksamhet utan bör även ge 

åskådaren en anledning till varför denne skall dela denna information med andra. En viral 

marknadsföringskampanj har en större chans att ses som lyckad om marknadsföraren är benägen att 

utforma en kommunikationsstrategi som resonerar med målgruppen, det vill säga som tilltalar de 

viktigaste motiven för att dela information, där motiven kan vara behov av uppmärksamhet, 

grupptillhörighet eller uttrycka känslor. 

Kirby i Kirby och Marsden (2006) menar att det finns tre nyckelfaktorer som ökar sannolikheten till 

lyckade virala kampanjer.  
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1. Strategisk planering som genererar mätbara varumärkesfördelar. 

2.  ”Wow- faktorer” i kampanjen som motiverar människor att prata om och skicka vidare 

innehållet av egen fria vilja.  

3. Specialister som kommer att distribuera marknadsföringen på rätt ställe med hög möjlighet 

att nå influensrika personer.     

En bra marknadsförare kan känna av vad som med stor sannolikhet kommer att uppmärksammans 

av median vilket är viktigt men räcker inte fullt ut. Kampanjer eller historier ska man inte bara ha läst, 

sett eller hört, de ska stimulera konversation i vardagslivet. Därför är det ännu vikigare att på bästa 

sätt kunna sammansätta resurser inom det egna företaget eller från en utomstående part 

(reklambyrå) som kan bidra med ett sådant utfall.   

 

 

 

 

Detta exempel visar just hur en kampanj kan generera buzz och bli viral trots att produkten inte har, 

som ovan nämnt, en ”wow- faktor” som bör öka sannolikheten för spridning. Produkten behöver 

alltså inte alls vara ”buzzworthy”, så länge man skapar en smart kampanj som väcker 

uppmärksamhet kan medvetenhet ändå skapas bland konsumenterna. Detta leder oss in på myter 

kring den virala marknadsföringen.  

Teoretiskt fungerar viral marknadsföring enligt följande: Välj ett par människor ”key influencers” som 

skickar innehållet vidare, se till att den blir viral och titta på medan det sprids till miljoner. I praktiken 

är det inte riktigt så då många försök misslyckas (Watts and Peretti 2007). Nedan kommer vi därför 

att presentera myter som finns kring den virala marknadsföringen eftersom vi anser att det inte går 

att bortse ifrån dessa då de med stor sannolikhet kan skapa begränsningar och förvirring. I vårt 

försök att skapa kännedom kring termen viral marknadsföring blir det således relevant för analysen. 

 

5.2.2 Myter inom viral marknadsföring 

Dye (2000) skriver att människor tycker om att dela med sig av sina erfarenheter med varandra, 

restaurangen de besökte, filmen de såg och datorn de precis köpt. När erfarenheterna är bra skapas 

snöbollseffekten av rekommendationer som för den omtalade produkten innebär goda nyheter. 

När ett tyskt företag vid namnet Condomi mellan 2002 och 2003 försökte etablera sig på den brittiska 

marknaden fick det till kännedom att en tredjedel av kondomerna köptes av kvinnor. Med en enkel slogan ”size 

him up” och en hemsida med samma namn lyckades företaget nå en viral framgång. Besökarna tipsade 

varandra och pratade om de roliga verktygen på hemsidan. Den första månaden fick hemsidan över en miljon 

besökare som använde sig av deras roliga verktyg och det pratades aldrig tidigare så mycket om något annat 

kondomsortiment som det tyska företagets.  
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Marknadsförare har under åren försökt skapa så effektiva kampanjer som möjligt i hopp om att 

starta konversationer.  

Till följd av detta har många motsägelsefulla försök och knep presenterats kring vad det är som med 

störst sannolikhet gör att någonting blir viralt. Dye (2000) hävdar att bland dessa finns det också 

några uppenbara myter som har introducerats. Även Jean-Francois Belisle som är en Ph.D. kandidat 

inom marknadsföring och har expertis i strategisk marknadsföring, webb analysering och bevakning 

har identifierat ett antal myter, (Belisle 2009). Nedan kommer en sammanfattande tabell för de olika 

myter som har introducerats och sedan följer en närmare beskrivning av de som är mest relevanta 

för vår studie. 

Myter om viral marknadsföring 

Myt 1: Endast upprörande eller vågade produkter skapar buzz 

Myt 2: Buzz inträffar bara  

Myt 3: De som sätter igång ”snackisen” är dina bästa konsumenter 

Myt 4: För att skapa vinst genom buzz måste du vara först och agera fort  

Myt 5: Det krävs media och annonsering för att skapa buzz 

Myt 6: Virala marknadsföringskampanjer är kostnadsfria 

Myt 7: Utfallet av virala marknadsföringskampanjer är svåra att mäta 

  

Buzz inträffar bara  

Buzz är växande resultat av noga styrda marknadsföringsprogram. De mest kraftfula taktikerna är att 

använda sig av exempelvis kända personer som förespråkar produkten vilket leder till att andra 

konsumenter identifierar sig med personen i fråga.  En annan taktik är att endast tillverka eller 

erbjuda något i en liten skara, använda sig av begränsat antal distributörer, endast en till en början, 

för att det ska kännas exklusivt. Det får en otrolig effekt på efterfrågan (denna metod användes vid 

lanseringen av Gmail och Spotify).  

Att buzz bara inträffar håller även Sara Zakariasson på IKEA med om att det bara är en myt eftersom 

de ofta skickar pressmeddelande om nya produkter eller skriver om miljö och socialt ansvar och 

planterar alltså ett budskap som ska förmedlas till intressenter, såsom bloggare, tidningar och 

Tabell 1: Myter 
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opinionsbildare. Att få stor spridning på Youtube är inget som bara händer menar Peter Arnesson 

strateg på mediabyrån Bizkit i en intervju för DN.  

De som sätter igång ”snackisen” är dina bästa konsumenter 

Ofta vänder sig företag till influensrika personer till att börja med men strategin är inte alltid den 

bästa eftersom spridning ibland kan ske från de mest oväntade hållen. Allt fler sofistikerade modeller 

med hjälp av tekniken försöker identifiera hur konsumenter interagerar med varandra och hur högt 

de värdesätter andras informationskällor samt beteende.  

Trots att Dye (2000) hävdar att influensrika personer inte är de viktigaste håller inte vi riktigt med. I 

teorin har vi tagit upp 80/20 principen där Gladwell (2000) menar att företag bör koncentrera sina 

resurser på ett fåtal områden, det vill säga på de viktigaste personerna med stora kontaktnät 

exempelvis för att få ett budskap att spridas. Även Michael pratade om vikten i att hitta ”key- 

influencers” som med större sannolikhet kan åstadkomma en stor spridning. Bevis på detta är hur till 

och med stora kändisar som 50 Cent och Jennifer Aniston utnyttjar samma person som har fått stor 

publicitet på Youtube (Keenan Cahill) för att i 50 Cents fall marknadsföra sig själv (Nordström 2010) 

och i Jennifer Anistons fall marknadsföra vatten6. (i videon gör de en parodi på några taktiker som vi 

presenterat ovan). Detta har i sin tur medfört att personen i fråga har fått ännu större publicitet, 

varje video han lägger upp har fått flera miljoner träffar.   

Det krävs media och annonsering för att skapa buzz 

Media kan självklart sätta kol i spridningen men att involvera median för tidigt eller i en allt för stor 

grad kan leda till motsatt effekt. Konsumenter kan uppleva annonsering som påträngande och 

trendsättarna kommer förmodligen att avslå produkter då den redan är överexponerade.    

Denegre menar också att traditionell media fortfarande är viktigt då det kan komma att behövas för 

att expandera virala budskap. Båda Michael och Sara höll med och hävdade att sociala medier 

exempelvis enbart har blivit ett nytt redskap men vilken marknadskommunikationskanal man väljer 

att använda beror på vilken målgrupp intresset ligger i att nå. Internet och sociala medier utesluter 

alltså inte andra kommunikationskanaler utan blir snarare en del inom marknadsmixen.  

                                                           

6
 http://www.youtube.com/watch?v=1n8e5VXkfak 

http://www.youtube.com/watch?v=1n8e5VXkfak
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Virala marknadsföringskampanjer är kostnadsfria 

Vissa organisationer kan tro att viral marknadsföring är nästintill kostnadsfri och att det enda som 

behövs är (1) en databas (2) ett bra innehåll och (3) ett budskap som kommer att skickas ut till så 

många som möjligt. Även då det stämmer att man kan starta virala kampanjer med dessa tre 

komponenter så kan det vara stora pengar inblandade i processen. Som vi har upptäckt genom bland 

annat våra intervjuer så är bevakning, som ofta krävs inom den virala marknadsföringen allt annat än 

billigt. Viral marknadsföring är som ett arkitekturprojekt, kostnaderna är högre än förväntade och är 

relaterade till kvalitén.  

Det är en myt att det är gratis marknadsföring. Det är konsulter som jobbar med det, säger Peter 

Arnesson. Han säger att konsulterna är virala marknadsförare med uppdrag att strö ut reklamen som 

ett virus med hjälp av Internets användare. Uppgiften är att i inledningsfasen av en kampanj se till att 

filmerna får så stor spridning som möjligt. Det gör konsulterna genom att plantera reklamen på 

sociala mötesplatser på Internet och få i gång snacket. Sedan sköter användarna resten – om filmen 

”är rätt”. 

Utfallet av virala marknadsföringskampanjer är svåra att mäta 

Överlag bör utfallen av virala marknadsföringskampanjer inte vara svåra att mäta. Vad som sker på 

företagets webbsida är inte svårt att mäta då det generella målet är att öka trafiken med exempelvis 

antalet unika besökare. Andra mätbara faktorer är att se hur mycket försäljningen har ökat med hjälp 

av kampanjen och att undersöka varumärkets position på webben genom program som mäter 

varumärkets rykte online etc. 

För att skapa vinst genom buzz måste du vara först och agera fort 

Företag som sätter trender må generera buzz men följarna kan också dra enorma fördelar. Många 

företag har inte rätta resurser att på ett effektivt sätt följa trendsättarna, trenden hinner dö innan de 

överhuvudtaget lyckats upptäcka spridningen. För att vara framgångsrik följare och för att snabbt 

kunna anpassa sig måste man utveckla strategier för att hänga med i surret.  

Att vara först är heller inte i alla situationer eftertraktat eftersom företag inte alltid kan dra fördelar 

av att vara ledaren menar Jarboe (2009).  Ledarna står ofta inför höga FoU:s kostnader samt 

marknadsföringskostnader eftersom då måste skapa produkter och marknader från grunden. Därför 

väljer många företag att istället använda strategier som tillåter de att vara snabba följare. Snabba 
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följare lär från ledarna vad som fungerar och vad som inte fungerar för att i sin tur dra nytta av 

informationen och förhoppningsvis fånga större marknadsandelar.  Sara från IKEA ansåg att det är 

viktigt att vara innovativ och skapa en trend istället för att haka på en medan Michael på DDB hade 

andra åsikter. Han ansåg att det är jättebra att vara först men det är egentligen mer fördelaktigt att 

lyckas göra någonting bättre genom att exempelvis lära av andras misstag.  

Att utforma ny affärsmodell kräver kreativitet, insyn, information kring konkurrenter och 

konsumenter. Managers måste göra många antagande kring de olika intressenternas beteende, 

konsumenternas olika behov och villighet att betala för produkter. Vidare krävs det specifik 

information kring försäljningscyklar, distributionskostnader, konkurrenternas position samt deras 

respons. Annorlunda uttryckt menar Teece (2007) att utformningen av en bra affärsmodell skulle 

kunna likställas med konst. Oavsett hur bra ledarskap som finns inom företaget är sannolikheten liten 

att uppnå framgång om fel affärsmodell är implementerad. Bra affärsmodeller uppnår fördelaktiga 

strukturkostnader samt genererar värde åt konsumenterna.  
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5.3 Transform  

Som vi kort presenterade i inledningen, har vi valt att behandla förändring i den omedelbara miljön 

och anpassning från företagens sida under ”Transform”. Den ökade komplexiteten i konsumenternas 

behov driver företag till förändring. Transform förutsätter förnyelse, omstrukturering samt flexibilitet 

inom ett företag när nya möjligheter blir upptäckta men även då förändring sker externt oberoende 

av ett enskilt företag.  

 

Då det blir aktuellt att fånga nya radikala möjligheter som har upptäckts måste företag ha förmågan 

att anpassas i det läge det krävs. För att kunna upprätthålla stadig tillväxt talar Teece (2007) om 

vikten av att kunna kombinera och konfigurera resurser samt omstrukturera organisationen vid 

teknologiska samt marknadsförändringar. Det handlar om en ständig anpassning och förnyelse för att 

kunna fånga olika möjligheter, det samma gäller inom marknadsföringen. Ständigt måste strategier 

modifieras beroende på målgrupp, produkt, kommunikationskanal etc.   

Idag finns allt fler aktörer på marknaden jämfört med marknadsföringens tidiga skede . Sedan 2003 

har enligt Företagsregister (2010) antalet företag i Sverige i näringslivet ökat med ungefär 120 000, 

vilket är en ökning på cirka 15 procent. Globaliseringen har vidare lett till att fler aktörer är 

verksamma globalt vilket har medfört till att inhemska företag nu även konkurrerar med ett stort 

antal utländska aktörer.  

Det har inte enbart bidragit till att det finns ett större antal företag verksamma på marknaden. Till 

följd av detta finns det även fler produkter tillgängliga, speciellt om hänsyn tas till den allt snabbare 

utvecklingen vad gäller tekniken, som exempelvis har möjliggjort massproduktion på ett mer effektivt 

sätt. Produkter anpassas inte längre bara till sitt syfte, utan även för kundernas personlighet, 

intressen och image för att underlätta valet för kunden bland en mängd olika produkter med samma 

grundläggande användning Skoglund (2009). Med den snabbt utvecklande tekniken förändras också 

marknaden snabbt. Korta produktcyklar och föränderliga kundpreferenser kräver att företagen är 

snabba i att exploatera nya möjligheter, investera i ny teknologi samt ha förmågan att vara flexibla.  

Tidigare ekonomisk teori talar om ett läge i ekonomin där alla faktorer befinner sig i jämvikt, där 

utbud och efterfrågan möter varandra, och att det är läget som man bör sträva efter att uppnå. Men 

Nilson (1995) menar på att detta inte är någonting som bör eftersträvas då det utan någon 

förändring inte skulle finnas några framsteg och utan framsteg finns det ingen möjlighet till att 
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förbättra livsstandarden. Företagare, vars uppgift är att tillgodose kundernas behov och därmed öka 

livsstandarden hade därmed inte haft något arbete kvar.  Således är förändring någonting önskvärt 

sett ur ett företagsperspektiv.  

Att komma till insikt om att miljön alltid kommer att förändras är det första steget enligt Nilson 

(1995) till framgångsrik marknadsföring i en dynamisk miljö. Att veta vad som ska göras och när för 

att lyckas är nästa och huvudsakliga utmaning. Därmed krävs en välutformad strategi. Enligt 

Schindehutte, Morris och Pitt (2009) har olika globala trender och den accelererade 

förändringstakten resulterat i en dramatisk osäkerhet.  

Det är allt svårare att skapa prognoser då det inte finns några klara företags och industrigränser.  Det 

krävs att man bortser från de traditionella marknadsföringsprinciperna samt att omstrukturering av 

företaget, som tillåter förändring och hjälper till att skapa en förändring, sker. På en elementär nivå 

behöver chefer rutinmässigt bevaka förändringar i det globala företagsklimatet och utforska nya 

tankesystem för att uppnå framgång. Marknader är skiftande, överlappande, fragmenterade. 

Distributionskanaler blir omformade, företag samverkar som konkurrenter, kunder och 

samarbetspartners i en global, kunskapsbaserad ekonomi och kunder blir mer krävande än någonsin. 

Likaså krävs det att chefer som är ansvariga för ett företag verksamt inom en global miljö, balanserar 

spänningen mellan global effektivitet och multinationell flexibilitet. Det finns även ett behov av att 

ständigt utforska innovation och utnyttja kunskap över hela världen, Schindehutte, Morris och Pitt 

(2009). 

3.6.1 Evolutionary Fitness 

Det är viktigt att uppnå en strategisk balans samt att företag utvecklas genom relativt långsamma 

förändringar så att de inte reparerar någonting som egentligen inte är trasigt. Det vill säga, det är 

naturligt att företag genomgår en förändring i takt med evolutionen, en så kallad evolutionär 

förändring. Vad gäller den evolutionära förändringen hanterar företaget en långsam och bestämd 

process vad gäller exploateringen av innovationer. Innovationstakten är relativt långsam och varje 

värdefull fördel utnyttjas till dess fulla värde. Många innovationer inom denna typ av förändring är 

kundledda, det vill säga marknadsanalyser avslöjar kundernas behov och preferenser som företaget 

sedan utnyttjar för att tillgodose dessa, allt sker i en bestämd ordning. 

Teece menar att Dynamic Capabilities är kontextberoende och det primära konceptet för att mäta de 

dynamiska förmågornas prestation är som han kallar det ”Evolutionary fitness”. Denna beror på hur 
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väl de dynamiska förmågorna matchar miljön i vilket företaget är verksamt i. Grunden i Dynamic 

Capabilities handlar om att forma och inte bara anpassas till miljön som har med den 

entreprenöriella andan att göra. Schindehutte, Morris och Kocak (2008) hävdar att ”market-driving 

behavior”, som förklarar ett företag som formar struktur, preferenser och beteenden för samtliga 

aktörer på marknaden, är en dynamisk fördelskapande förmåga som reflekterar en stark 

entreprenörsanda. En entreprenörsanda spelar en avgörande roll vid fastställandet av övergångar 

mellan olika strategiska inriktningar över tiden.  

Det handlar om att göra rätt saker menar Teece (2007, 2011), om rätt saker görs på ett bra sätt, som 

är både svåra att göra och att imitera, kommer konkurrensfördelar att följa. Att uppnå ”evolutionär 

fitness” är idag svårare än vad det har varit innan millennium och det just på grund av miljön där 

företag är verksamma i förändras allt snabbare.   

Vidare anser Teece (2007) att ett företag är format men inte nödvändigtvis fångat av det förflutna. 

Därmed är ramverket delvis, dock inte helt underbyggt av evolutionsteorin. Den är passande i de 

sammanhang då man ska söka förklara ett företags konkurrensfördelar inom områden som präglas 

av snabba teknologiska förändringar. Den visar på grunder som förklarar i vilken utsträckning som ett 

företag utvecklar och använder sig av en överlägsna icke imiterbara Dynamic Capabilities, vilka 

kommer att avgöra andelen immateriella tillgångar ett företag skapar och därmed hur hög vinsten 

blir.   

 

 “A firm’s assets must also be kept in alignment to achieve the best strategic “fit” – from firm to 

ecosystem, and from structure to strategy. Complementarities need to be constantly managed 

(reconfigured as necessary) to achieve such evolutionary fitness” 

Teece (2011) s.19 

När fokus istället ligger på revolutionär förändring, utforskar företaget innovationer som guldgrävare 

utforskade floder förr i tiden. Mycket av vad som hittas är smuts och damm, men emellanåt kommer 

en innovation att upptäckas precis som en stor guldklimp. Företaget satsar på många upptäckter väl 

medvetna om att många av dem kommer att resultera i en förlust, men samtidigt kommer en möjlig 

vinst med rätt satsning att mer än kompensera för de förluster som tidigare utforskning resulterat i.  

Denna typ av innovation är sällan kunddriven som den föregående. Den är snarare ett resultat av en 

filosofi som förespråkar: ”Tillverka det och kunder kommer” som tror på makten som en innovation 
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har: att uppvakta och förföra kunder. Den revolutionära förändringen associeras ofta med 

entreprenörer, då det är de som chockar och stör jämvikten i en ekonomi menar Schindehutte, 

Morris och Pitt (2009). Entreprenörskap är vad som driver förändring inom företaget. Sådan 

förändring skapas genom nya kombinationer av resurser, eller innovation, som tids nog kommer att 

ersätta befintliga produkter och processer genom så kallad kreativ destruktion, som rubbar den 

ekonomiska jämvikten. Det finns därmed en paradoxal spänning mellan att upprätthålla en 

evolutionär förändring och att uppnå en revolutionär (Schindehutte, Morris och Pitt 2009).  

Att kunna anpassas till nya förutsättningar är en viktig egenskap för företag om de vill sträva efter att 

behålla sin position på marknaden, både vad gäller identifierade möjligheter eller naturlig förändring 

som sker oberoende av att något radikalt inträffar. Det är viktigt att man i början av processen är 

flexibel menar Teece (2007) för att möjlighet till anpassning ska finnas. Hur och vid vilken tidpunkt 

företaget placerar sina spelfigurer beror på konkurrensen på marknaden och på ett företags 

identitet. Därför tyckte även Michael på DDB att det är viktigt med transform, det vill säga att företag 

är flexibla och anpassar sig. Det måste finnas utrymme för förnyelse och förändring.  

När ett företag inte lyckas möta marknadens förändrade förutsättningar kommer det att få 

svårigheter att återhämta sig från en förlorad position. Dock kan de genomgå önskad förändring med 

hjälp av ett bra ledarskap. Kottler och Keller (2006) menar på att ett företags hälsa är starkt 

beroende på dess vilja att utforska den förändrade miljön och att implementera nya mål och 

handlingssätt. Detta innebär naturligtvis inte att företag måste uppfinna nya saker hela tiden utan 

det handlar snarare om små modifikationer. Anpassning innebär heller inte enligt Nilson (1995) att 

allting måste ändras, framgångsrika projekt utvecklas och förändras i takt med omgivningen.  

Poängen är alltså att förnya marknadsföringen och göra det lite svårare för människor att bortse från 

den menar Dahlén (2003). Det räcker dock inte att bara göra saker nya och annorlunda, det måste 

också göras smart. Det gäller att förstå att förändringar bör vara många och ske relativt ofta men de 

behöver däremot inte vara stora. Det krävs ofta mycket små förändringar för att ändra mönster och 

utmana vanor men behöver således inte ske från grunden.  

Gladwell (2000) menar att ”epidemier” kan vända, nå en brytpunkt genom att man mixtrar med 

detaljer i den omedelbara miljön. Möjligheten till en vändpunkt sker först vid förändring av de små 

bakomliggande faktorerna eftersom det är de små detaljerna som verkligen betyder något.  Genom 

att välja rätt affärsmodell, ta de rätta strategiska investeringsbesluten samt uppnå kontinuerlig 
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innovation kan det leda till att ett företag är framgångsrikt under flera decennier förutsatt att 

marknaden är stabil.  

Men dagens marknad är allt annat än stabil. Sociala medier och annan digital 

marknadskommunikation är i många fall möjlighetsskapande för företag men de kan försvinna lika 

snabbt som de uppkommit eller kan helt enkelt inte utnyttjas på samma sätt som tänkt från början.  

Ett bra exempel i detta fall är IKEAs kampanj, som hann pågå i två veckor innan reglerna kring hur 

Facebooks verktyg fick användas ändrades. Detta är en väldigt kort period och för IKEA innebar det 

att de fick lägga ner Facebookkampanjen. Istället startades en blogg, som visar på ett företag som är 

anpassbart och som inte ”kör sitt eget race” utan förändras i takt med omvärlden. Detta är ett 

exempel av många sådana, som beskriver vilken typ av marknadsmiljö dagens företag har att göra 

med. 

Michael på DDB tror också på att det kommer att genomföras mer och mer marknadsföring via 

sociala medier i framtiden. Det är en omställning som sker menar han, istället för att investera 

pengar i köpt media skapar man tjänster i sociala medier, som bygger på relationen som är viktigt 

och kommer att bli ännu viktigare. Socialiseringen av Internet är någonting som bara kommer bli 

större och större. Även Sara på IKEA tror att sociala medier i framtiden kommer bli mer och mer 

betydelsefulla och få en större prioritet i marknadsmixen.  

Vare sig om det blir så eller ej så är det en sak alla är överens om och det är att företag måste vara 

flexibla och utrymme för anpassning måste således alltid finnas eftersom världen idag förändras i en 

mycket snabbare takt än vad den tidigare har gjort.  
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6. SLUTSATS 
När en kampanj har fått miljoner träffar och siffrorna bara fortsätter att stiga, sägs den ha blivit viral. 

Detta är ett drömläge för de flesta företag då det ofta resulterar i framgång i form av ökad 

medvetenhet bland konsumenterna och därmed varumärkesförstärkning eller i många fall även ökad 

försäljning. När den virtuella världen allt mer flyter samman med den fysiska kan den önskade 

spridningen inträffa oerhört snabbt. Dock är denna snabbhet inte en synonym till lättuppnåeligt, 

vilket innebär att det krävs en hel del arbete för att lyckas.   

Den på senare är den allt mer använda termen ”viral marknadsföring” vad som skapar förvirring då 

många kan missta sig och tro att det garanterat går att utforma en kampanj som kommer att bli viral. 

Visserligen finns det ett antal uppfattningar och taktiker som vi också har presenterat och som kan 

hjälpa till med att skapa idéer kring utformningen och distributionen av en kampanj men fortfarande 

är det ingen hundraprocentig säkerhet till viral framgång. Viktigt att veta är att det är människorna 

som är den drivande motorn till att någonting sprids. Oavsett hur fantastiskt innehållet är måste 

människor blir stimulerade att konversera och därmed dela med sig till andra. 

Sociala medier används idag i allt större utsträckning och det har blivit allt vanligare och enklare att 

dela mig sig av sina upplevelser och erfarenheter. Därför har vikten av bevakning ökat då negativa 

kommentarer kan ha förödliga konsekvenser för varumärket. Samtidigt ökar bevakning 

sannolikheten för att trender och ”snackisar” upptäcks och således skapar stora möjligheter. 

Möjligheter finns ute i surret. För det enskilda företaget gäller det att upptäcka de och att agera först 

eller snabbt följa efter, vilket är strategiska val som är olika fördelaktiga beroende på situation. 

Genom att bevaka och tillåta entreprenörer utnyttja sin entreprenörsanda, utforma en strategi för 

hur de identifierade möjligheterna skall omsättas till värde för företaget är kortfattat vad som krävs 

för att företag skall kunna identifiera och fånga möjligheter, sett ur ett Dynamic Capabilities 

perspektiv.  

Det gäller även för företag är vara flexibla och inte alltför låsta till existerande tillvägagångssätt för 

att de ska kunna anpassas till den dynamiska miljön. Det går dock att konstatera att oavsett inom 

vilken bransch företag bedriver sin verksamhet, kan de räkna med att marknaden kommer att 

förändras och när den väl gör det kommer de att ha ett behov av att granska och ändra sin strategi 

genom att exempelvis vara mer flexibla eller kreativa. Dock handlar det sällan om stora 
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rekonstrueringar utan snarare små justeringar. Det handlar om att ha ett nytt förhållningssätt vars 

regelbok ännu inte är helt färdigskriven.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vi har under vår studie upptäckt att det är ett relativt svårstuderat ämne eftersom det i dagsläget 

inte finns så mycket svensk litteratur om viral marknadsföring. Vi har kommit fram till att det är ett 

dynamiskt förlopp vi talar om när vi beskriver viral marknadsföring och vi anser till följd av detta att 

det vore intressant att vidare undersöka hur processen ser ut då en kampanj utformas med syfte att 

nå en viral framgång.  

Att det är ett svårstuderat ämne, kan förklaras just av att det är så pass dynamiskt och således väldigt 

föränderligt. Något som är inne idag är ute imorgon. Vi ser därför att man skulle kunna genomföra en 

liknande studie om ett par år. Ett exempel är att studera beteendeaspekten om något år då 

tidsintervallet blir bredare sedan Youtube kom till och då det förhoppningsvis blir lättare att studera 

förändrade beteende och tydligare se olika tendenser för att kunna dra slutsatser.   

Slutligen ser vi att det skulle vara intressant att möjligtvis studera viral marknadsföring i 

utvecklingsländer, där sociala medier och Internetanvändningen överlag blir allt större.    
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Frågorna användes som en utgångspunkt för intervjun, men efterföljdes inte ordagrant eller i den 

ordning som de är i nedan. 

1. Vi har under arbetets gång upptäckt att den traditionella markandsföringen blir allt mer 

ineffektiv och att det krävs nya marknadsföringsmetoder. (Mer fokus på relation istället för 

massmarknadsföring ex.) Vad anser ni idag är den största skillnaden på marknadsföringen 

jmf innan?  

2. Man pratar nu istället om så kallad ”Ny Marknadsföring” med exempelvis individens roll och 

kreativitet i fokus, samt större inflytande på varumärk. Anser ni att man skulle kunna placera 

viral marknadsföring som en del av den nya marknadsföringen? Om ja, Varför?  

3. Vad associerar ni med begreppet viral marknadsföring?  

4. Hur ser ni på viral marknadsföring som fått allt mer uppmärksamhet på senare tid? Har ni 

märkt att det ökat i betydelse, om Ja, varför och sen när?  

5. Vi uppmärksammade kampanjen ni gjorde i samarbete med VW i Forbes Magazine som sen 

av de bästa virala kampanjerna genom tiderna. Vad gick denna kampanj ut på? 

(Utformningen? Rolighetsteorin? Varför just den typen av marknadsföring? 

Kommunikationskanal?) 

6. Vad ser ni som lyckad kampanj? Vad grundar ni detta på? ROI? Medvetenhet? Buzz? Hur vet 

ni att budskapet nått fram i den form som den var tänkt? 

7. Konsumenterna upplever idag en hel del brus i sin vardag och alla intressenter försöker fånga 

deras uppmärksamhet. Vad tror ni är det bästa sättet att urskilja sig från mängden idag? 

Finns det något ”recept” för det? Hur gör ni?  

8. Hur ser ni på användning av sociala medier, såsom Facebook? Ser ni det som en trend eller 

något som är här för att stanna? 

Enligt viss teori finns det tre kärnkompetenser som gäller för alla virala marknadsföringskampanjer: 

- kreativt material 

- distribution 

- uppföljning 

9. Hur viktigt är kreativitet, är det en huvudsak? Hur bestämmer ni er för vilka kanaler 

lanseringen sker på?  

10. Hur sker bevakning/uppföljningen av en kampanj exempelvis? Är den kostsam? 

11.  Är det viktig att vara innovativ (proaktiv), skapa en trend eller reaktiv, haka på trenden 

snabbt? 

12. Endast upprörande eller vågade produkter skapar enligt en myt buzz, håller ni med om det? 

Spridning inträffar bara, och kan inte påverkas eller styras, instämmer du på det? 

13. Vad anser ni är viktigast, generera positiv WOM eller motverka NWOM kring en 

kampanj/produkt? 
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14. Vilka frågor ställer ni er själva, i den inledande delen vid utformningen av en kampanj, vad är 

viktigt att tänka på? Hur stort utrymme ges den enskilda individen?  

15.  Egna exempel på lyckade/smarta kampanjer? 

16. Hur ser ni att teknologin påverkat marknadsföringsstrategierna? 

17. Oftast är det enligt teorin viktigast att lyckas få folk att prata om produkt/tjänst/upplevelse. 

Till följd av detta har det uppkommit ett par tips om hur man på bästa sätt skapar WOM. 

Involvering av konsumenter samt skapa engagemang eller belöning, är några av dem, kan ni 

hålla med eller har ni några egna tips eller idéer som ni kan tänka er är viktiga för generering 

av WOM?  

18. Vad innebär det för företaget rent ekonomiskt att genomföra denna typen av 

marknadsföring? 

19. Hur ser ni på framtiden inom marknadsföring, tror ni att den kommer förändras ytterligare 

och hur? 

20. Hur tar man hand om den feedback som finns tillgänglig? 

 

 

 



 

80 

 

 

Bilaga 2 – Ikea Facebook Showroom 

 

 

 

 

 

 

Tillgänglig på: http://creativity-online.com/work/ikea-facebook-showroom/17962 

http://creativity-online.com/work/ikea-facebook-showroom/17962
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Bilaga 3 – DDB och VW – Fun Theory piano staircase 

 

 

 

 

Tillgänglig: http://creativity-online.com/work/volkswagen-fun-theory-piano-staircase/17522 

http://creativity-online.com/work/volkswagen-fun-theory-piano-staircase/17522

