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En ny värld har skapats med Internets möjligheter till marknadsföring med sociala medier i 

centrum. Det har satt marknadsföraren på okänd mark då sociala medier introducerar helt 

nya prövningar då konsumenten själv kan styra över det publicerade materialet som ett 

företag väljer att lägga ut. Kommunikationens tillvägagångssätt mellan en kund och ett 

företag har förändrats, och därmed även beteendemönstret för respektive part. Detta leder 

till många frågetecken som; hur går företaget tillväga? Behåller vi ett traditionellt 

angreppssätt? Aggressivt eller passivt? Viralt eller direkt?  

 

Studien tar an ett kvalitativt angreppssätt där två aktuella aktörer på marknaden har valts ut 

och därefter intervjuats. Det är två företag verkande inom varsin social medie-

marknadsföring strategi, nämligen viral marknadsföring respektive direktmarknadsföring. 

Som primär informationsdata har delvis strukturerade frågor använts. 

 

Till hjälp för att besvara forskningsfrågorna och övriga frågetecken i problemdiskussionen 

har teorier utvecklats utifrån studiens grundteorier, viral och direktmarknadsföring.   

 

Båda av de intervjuade företagen tycks vara medvetna om att det nödvändigt att följa med i 

utvecklingen med social medie marknadsföring. De båda företagen tycks också bedriva 

framgångsrika marknadsföringskampanjer inom de båda marknadsföringsstrategierna viral 

och direkt marknadsföring.  

Kommunikationen är en gemensam nämnare för de båda marknadsföringsstrategierna. Det 
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är även viktigt att nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Det går att hitta risker med båda 

nämnda strategier, men de ser ganska olika ut för respektive strategi. Att kunna definiera 

störningsmomentet och ta itu med det kan underlätta för budskapet.  

 

Viral och direktmarknadsföring är två vitt skilda strategier som används inom sociala medier. 

De båda tycks ändå vara framgångsrika strategier med stor utdelning då de verkar på rätt 

plattform. Det återstår att se hur social medie-marknadsföring kommer att formas i 

framtiden. 
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Abstract 
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A new world has been created by Internet marketing opportunities with social media in the 

front edge. It has set the marketer in an unknown position when social media introduces all-

new trials where the consumer has control over the published material that a company 

chooses to publish. Communication methods between a customer and a company have 

changed, and therefore also behavior pattern of each party. This leads to many question as: 

How should the company proceed? Do we maintain a traditional approach? Aggressive or 

passive? Viral or direct?  

 

The study takes a qualitative approach in which two current players in the market have been 

selected and then interviewed. There are two companies acting in the opposite of a social 

media marketing strategy, namely, viral marketing and direct marketing. As the primary 

information data, semi-structured questions were used.  

 

In assistance to answer research questions and other questions in the problem discussion, 

theories have been developed out of the study’s ground theories, viral and direct marketing. 

 

Both of the interviewed companies seem to be aware that it is necessary to keep up with 

developments in social media marketing.  

Communication is a common denominator for the two marketing strategies. It is also 

important to reach the right audience at the right time. You can find risks in both of these 

strategies, but they look quite different regarding each strategy. Being able to define the 

disturbance and deal with it may ease the message.  
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Viral and direct marketing are two completely different strategies which are used within 

social media. Both of them still seem to be successful strategies since they are operating on 

the right platform. It remains to see how social media marketing will be shaped in the future.  
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Begreppsdefinition 

Social medie-marknadsföring: Författarna har myntat begreppet ”social medie-

marknadsföring” som stöd för undersökningen. Med avseende till begreppet menar 

författarna att internet är grunden till denna marknadsföringsstrategi. Det är numera vanligt 

att internet fungerar som en kommunikationskanal för företag då de insett värdet av detta. 

Det är dock ingenting nytt då internet funnits ett bra tag, men strategin har kommit att 

uppmärksammas under senare tid. Två ledande strategier inom social medie-marknadsföring 

är direkt- och viralmarknadsföring. 

 

SNS’s: SNS:s är en förkortning för social network sites, översatt på svenska till sociala 

nätverkssidor och är ett allmänt vedertaget begrepp. Rent teoretiskt kan begreppet förklaras 

som webb-baserade tjänster som tillåter individer att: 

1. Skapa en offentlig/delvis offentlig profil inom ett slutet system.                       

2. Skapa en vänlista på andra användare som är sammankopplade i systemet.                     

3. Se vänners listor.1 

Smartphone: En telefon som är lik en dator med pekskärm(touchscreen) och tillgänglighet till 
applikationer.2  
 
PC: Personal Computer. Översatt till svenska; Personlig dator3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Journal of Computer-Mediated Communication, Artikel, 17 DEC 2007 DOI: 10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x,  

Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, danah m. boyd, School of Information University of 
California-Berkeley Nicole B. Ellison Department of Telecommunication, Information Studies and Media, 
Michigan State University s.214 
2
 http://www.mobil.se/tester/smartphone-med-budgetpris-1.397632.html 2012-01-12 

3
 http://www.historylearningsite.co.uk/personal_computer.htm 2012-01-12 

http://www.mobil.se/tester/smartphone-med-budgetpris-1.397632.html
http://www.historylearningsite.co.uk/personal_computer.htm
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1. Inledning 

I detta kapitel lägger författarna grunden för uppsatsen. Som inleds med en övergripande bakgrund 

som följs av problemformulering. Därefter presenteras studiens syfte i samband med 

forskningsfrågor. Avslutningsvis i kapitlet presenteras avgränsningen.   

 

      ————————————————————————————— 

 

En ung entreprenör med stora drömmar och passion för produktförsäljning gör sig redo att 

knacka dörr i bostadsområdet. Han har köpt in flera kartonger fyllda med vykort för alla 

ändamål, med visionen om att göra det stora klippet. Från dörr till dörr går den unge 

entreprenören med sitt försäljningsknep; knacka och någon kommer att öppna. 

Entreprenören introducerar sig själv, visar vykorten och frågar om någon möjligtvis fyller år, 

är sjuk eller har gått bort, och lika snabbt som dörren öppnats framför ögonen på den unge 

entreprenören, så smälls den igen. Lyckligtvis, finns det alltid ett annat hus att gå till. Dock 

inser snart entreprenören att efterfrågan på utbudet är nästintill obefintlig och att det krävs 

en omvärdering av det nuvarande produktkonceptet: Försäljningsstrategin gällande döda 

och sjuka var möjligtvis inte tilltalande, eller låg felet på produkten? Trots en tydlig och 

målinriktad vision gav det inte resultat. Baserat på värdefull information från kunden, byts 

till slut försäljningsstrategi. Julvykorten uppgraderas med kundens namn och ett personligt 

meddelande. Voila! Allt den unge entreprenören nu behövde göra var att hålla fram boxarna 

och säga; Detta år, behöver du inte signera 100 vykort! Denna gång blev det en succé! 

Intresset visade sig även utökas till köparens bekanta.  

Det som upptäcktes var att om erbjudandet får en positiv association är sannolikheten stor 

att budskapet kommer att spridas vidare.4 Denna historia ger typiska exempel på 

marknadsföringskonster som ännu idag är lika aktuella. På sociala medier såsom Facebook 

finns olika funktioner, där det enkelt går att sprida åsikter och ge tips till vännerna. 

Företagens förhoppningar är självfallet att de ska bli omnämnda i ett positivt sammanhang. 

Dessa marknadsföringsstrategier som användes kan benämnas som viral marknadsföring och 

direkt marknadsföring.5  

 

1.1 Ämnesval 

Kandidatuppsatsen är en studie som inriktat sig mot företag och dess strategiska processer 

gällande marknadsföring inom sociala medier. Författarna lägger tyngd på att studera 

skillnaden mellan direktmarknadsföring, i samband med klassisk marknadsföring, respektive 

viral marknadsföring. De båda har stora potentiella utvecklingsmöjligheter. Tack vare sociala 

medier kan direktmarknadsföring skräddarsy sin annonsering och nå sin precisa målgrupp. 

Med viral marknadsföring kan kommunikationen effektiviseras och den huserar inom ett 

                                                           
4
 Henning, Thorsten (ed.) 2004, Electronic Word-Of-Mouth via Consumer-Opinion Platforms: What motivates 

consumers to articulate themselves on the internet, Wiley s. Introduktion 
5
 Evans, Dave 2008, Social Media Marketing, An Hour a Day, Sybex. S16 
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forum som inte förbises av kunden och kan därför lättare accepteras. 

 

Sociala medier är det forum som författarna valt att lägga studiens fokus på då det är något 

fått stor uppmärksamhet under senare tid. Detta är ett område där avsevärt lite forskning 

bedrivits då det är ett relativt nytt fenomen. Författarna har därför valt detta ämne för 

närmare tolkning och ökad förståelse.  

 

1.2 Bakgrund  

I detta avsnitt har författarna valt att ge läsaren en större förförståelse för det forum som de 

valda marknadsföringsstrategierna verkar inom, nämligen sociala medier. Därefter går 

författarna in på de olika marknadsföringsstrategiernas framväxt och betydelse i dagens 

samhälle. 

1.2.1 Sociala medier 

En explosion har skett bland företagen och sociala medier, då de alltmer har börjat använda 

sig av internet på en mängd olika sätt. Sociala medier går att användas som en 

informationskanal, försäljningskanal, distributionskanal, kommunikationskanal och 

framförallt som ett sätt att ha tillgång till konsumenter dygnet runt.6 Undersökning visar att 

80 procent av europeiska internetanvändare idag har köpt en produkt eller tjänst online7.  

 

Sociala medier även kallat för SNSs (Social Networks sites) är något som har kommit att 

revolutionera det moderna informationssamhället.  Vad som är så revolutionerande med 

SNSs är att de har fått en naturlig plats i gemene mans vardag. Det första SNSs påstås ha 

uppkommit 1997. SixDegrees.com var namnet på webbsidan och där fanns applikationer 

som en egen användarprofil och möjligheten till en vänlista. Efter detta har en rad olika SNSs 

tillkommit.  Bland dessa utmärker sig framförallt ett socialt forum, nämligen Facebook. 8 

1.2.2 Socialnomics 
Marknadsföraren Eric Qualman har myntat begreppet Socialnomics. Han menar att en socio-

ekonomisk skiftning sker i samband med att sociala medie-plattformar alltmer får en större 

betydelse i det moderna samhället. Det är inte ekonomin som styr samhället utan det är 

samhället, det vill säga folket, som styr ekonomin. Tillvägagångssättet hur konsumenter och 

företag kommunicerar har förändrats, och därmed förändras också företags och 

                                                           
6
 Kotler, 2009, Marketing Management, european edition, pearson education limited. s120 

7
 www.eiaa.net/research/research-details.asp?SID=1&id=382&lang=6&origin=media-consumtpion.asp 2009-

01-01 
8
 Journal of Computer-Mediated Communication, Artikel, 17 DEC 2007 DOI: 10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x,  

Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, danah m. boyd, School of Information University of 
California-Berkeley Nicole B. Ellison Department of Telecommunication, Information Studies and Media, 
Michigan State University s.214 

http://www.eiaa.net/research/research-details.asp?SID=1&id=382&lang=6&origin=media-consumtpion.asp
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konsumenters beteendemönster. Qualman betonar också betydelsen av att företag måste 

följa med i utvecklingen för att lyckas.9  

Kelly Lois påtalar även detta fenomen i sin bok “The next generation of word of mouth-

marketing”. Lois delar uppfattningen av att en ny tid är här och att det gamla sättet att 

marknadsföra är inaktuellt och att det gäller att hänga med i utvecklingen. Lois medger att 

det är viktigt att förstå sig på de nya digitala kommunikationskanalerna, men menar att det 

är konversationen som är det allra mest väsentliga. Med det går det att tolka som att Lois 

syftar på kommunikationen.10
 

 

1.2.3 Uppkomsten av Facebook  

Det var runt 2003 som SNSs började expandera och bli en självklarhet. Med MySpace i täten 

spred sig SNSs som en löpeld runtom i världen. Olika sociala nätverk för olika sorters 

målgrupper började poppa upp. År 2004 kom Facebook till, och det var principiellt enbart till 

för Harvard-studenter. Med tiden expanderade nätverket och är nu uppe i mer än 800 

miljoner aktiva användare.11 Det går att jämföra med att Facebook skulle vara det tredje 

största landet i världen räknat på befolkningsmängd.12 Då antalet användare är stort så har 

även företagen börjat inse den vinstdrivande potentialen som finns att hämta inom detta 

område.13  

1.2.4 Barack Obama’s vinst tack vare viral marknadsföring  

Under presidentvalet 2008 använde sig Barack Obama och hans stab främst av viral 

marknadsföring. Strategin var ännu inte etablerad och han lyckades därmed ta stora 

konkurrensfördelar. Videoklipp utnyttjades flitigt på sociala nätverkssidor såsom 

YouTube(www.youtube.com) och detta ledde till att Obama snabbt kunde vinna popularitet 

på en relativt kort tid. Joe Trippi, en politisk konsult, menar att dessa videoklipp var mer 

effektiva än annonsering på television. Publiken valde med egen vilja att titta på 

videoklippen alternativt fått dem länkade av bekanta, istället för att bli avbrutna under en 

                                                           
9
 Qualman, Eric, (ed.) 2011, Socialnomics [electronic resource] : how social media transforms the way we live 

and do business, Utgivning Hoboken, N.J. : Wiley, s. Introduktion 
10

 Kelly, Lois, 2007, Beyond Buzz : The Next Generation of Word-of-Mouth Marketing, New York : AMACOM. s. 
5-6 
11

 http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 2011-11-10 
12

 Qualman, Eric, (ed.) 2011, Socialnomics [electronic resource] : how social media transforms the way we live 
and do business, Utgivning Hoboken, N.J. : Wiley, s. Introduktion 

13
 Journal of Computer-Mediated Communication, Artikel, 2007-12-17 DOI: 10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x,  

Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, danah m. boyd, School of Information University of 
California-Berkeley Nicole B. Ellison Department of Telecommunication, Information Studies and Media, 
Michigan State University 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/press/info.php?statistics
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TV-sändning. Statistik visar att kampanjen skapade material för 14.5 miljoner timmar ute på 

Internet, timmar som i TV visserligen skulle ha en slutkostnad på ca 400 miljoner kronor.14 

Obama-kampanjens användning av sociala medier fortsatte även efter valet 2008. Nätverket 

YouTube användes som en kommunikationskanal i syfte att kommunicera med supportrar 

men även med det motstånd som påträffades världen över. Nätverket användes som ett 

virtuellt presskonferensrum.15 (Exempel kan hittas under bilaga 1.)  

 

1.2.5 Direktmarknadsföring 

Denna sistnämnda strategin, direkt marknadsföring, kan anses ha negativa associationer. 

Den kan ofta refereras som ”skräp-post”. Men direktmarknadsföring började sakta växa fram 

och etablera sig under 1980-talets mitt. Det var framförallt i Amerika som 

direktmarknadsföring fick sin genomslagskraft, men det dröjde inte länge förrän omvärlden 

hade anammat strategin.16 

Direkt marknadsföring, idén om att kommunicera direkt med kunden har funnits långt före 

uppkomsten av Internet. Internet ger dock ett nytt verktyg för interaktiviteten mellan 

leverantör-kund som är mer kostnadseffektivt och mer flexibelt jämfört med ”gamla” 

verktyg såsom dörrknackning eller telefonförsäljning.17 Dessutom går det att med den 

specifika kundinformationen nå rätt kundsegment till rätt produkt inom loppet av en kort 

tid. Uppfinningen ger både marknadsförare och konsumenter möjlighet till större 

individualisering och interaktivitet.18 Direktmarknadsföring utgår ifrån att kommunicera 

direkt med det utvalda segmentet. Budbäraren uteblir och istället blir 

kommunikationskanalen den viktiga förmedlaren av budskapet. Det är därför det är så viktigt 

att definiera vem kunden är och sedan kunna möta dennes behov.19 

1.3 Problemdiskussion 
Den klassiska marknadsföringen som bland annat grundar sig i Kotlers skola är anpassad för 

att kunna tillämpas på ett annat forum än den virtuella. Det är ett nytt paradigmskifte som 

är på väg att ske inom kommunikation och därmed också inom marknadsföring. Detta är 

något som medie-gurun Eric Qualman förespråkar om. Han har myntat begreppet 

Socialnomics. Med det menar han att ett nytt paradigmskifte är på väg att ske då sociala 

medie-plattformar har blivit en självklarhet i vardagslivet. Tillvägagångssättet hur 

konsumenter och företag kommunicerar har förändrats, och därmed förändras också 

                                                           
14

 Miller, Claire Cain, How Obama’s internet campaign changed politics, NY Times, November 7, 2008, 7:49 pm. 
15

 Ibid, 7:49 pm. 
16

 Roberts, Mary Lou, Pal D. Berger, 1999, Direct marketing management, Prentice Hall. s.1 
17

 Kotler, 2009, Marketing Management. european edition, pearson education limited. s.125 
18

 Ibid. s.753 
19

 Basye, Anne S, Utgiven den: 03/2008 Opportunities in Direct Marketing, Utgivare: McGraw-Hill Professional 
Publishing, New York, NY, USA. 
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företags och konsumenters beteendemönster. Qualman betonar också betydelsen av att 

företag måste följa med i utvecklingen för att lyckas.20 

 Marknadsföringsbranschen lever fortfarande delvis kvar i den förgångna världen och det 

återstår att se om klassiska marknadsföringsstrategier kommer att behöva modifieras eller 

förkastas. Med Internets möjligheter till marknadsföring, med sociala medier i framkant, har 

en ny värld skapats. Den är fortfarande relativt outforskad. Hur kan marknadsföringen 

utnyttja dessa mer eller mindre obegränsade möjligheter där endast kreativiteten sätter 

gränserna?21 

Sociala medier och marknadsföring kan vara en skrämmande kombination, minst sagt ur en 

marknadsförares perspektiv. Marknadsföraren står inför helt nya prövningar då sociala 

medier även tillåter konsumenten själv att styra över det publicerade materialet som 

företaget lägger ut. Detta i sin tur kan leda till oönskad publicitet hos företaget. 22
 

 

Direktmarknadsföring hör till den klassiska skolan, men är en strategi som har anpassat sitt 

format och anammat nya verktyg för att ständigt förbättras och effektivisera sin 

marknadsföring. Internetannonsering är efter dagspress det medium som det investeras 

mest pengar i när det gäller annonsering.23 Dock anses reklam ha en negativ laddning och 

frågan är hur effektiv internetannonsering faktiskt är, trots att det går att rikta den till ett 

önskat kundsegment. Benway och Lane har myntat begreppsdefinitionen ” Banner-

blindness”, vilket innebär att internetanvändaren helt enkelt i förhand redan vet hur reklam 

ser ut och var den befinner sig på sidan, och ignoreras/undviks därför.24 

Hur har marknadsförare använt sig av sociala medier för att sprida sitt budskap? Än så länge 

är den nya världen under uppbyggnad och det ligger i morgondagens marknadsförares 

händer att bana vägen för helt nya strategier och lösningar.25 

 

De sociala medierna används också för att företagen ska kunna erhålla värdefull 

kundinformation. Företaget som äger rättigheterna till det sociala nätverket kan sedan sälja 

denna information om medlemmarna till företag som mer än gärna är ute efter rätt 

kundsegment till rätt produkt. Denna marknadsföringsstrategi kan klassas som en slags 

                                                           
20

 Qualman, Eric, (ed.) 2011, Socialnomics [electronic resource] : how social media transforms the way we live 
and do business, Utgivning Hoboken, N.J. : Wiley, s. Introduktion 
21

 Ibid 

22
 Evans, Dave 2008, Social Media Marketing, An Hour a Day, Sybex. S16 

23
 Institutet för Reklam- och Mediestatistik 2010-10-27 

24
 Benway & Lane, 1998, Banner-blindness, what searching users notice and do not notice on the World Wide 

Web. 
25

 Qualman, Eric, (ed.) 2011, Socialnomics [electronic resource] : how social media transforms the way we live 
and do business, Utgivning Hoboken, N.J. : Wiley. s.2 
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direkt marknadsföring, där internetannonserna anpassas beroende på målgruppen.26 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka skillnader som finns inom social medie-

marknadsföring, fokus ligger då på viral marknadsföring och direkt marknadsföring med 

utgångspunkt i sociala medier.  

 

Uppsatsens delsyfte är att få en ökad förståelse hur företagen AMF Pension och Ottoboni 

Kommunikationsbyrå i praktiken går tillväga när det gäller respektive 

marknadsföringsstrategi. 

1.4.1 Forskningsfrågor 

- Vilka skillnader finns mellan direktmarknadsföring och viral marknadsföring inom sociala 

medier? 

- Hur används och fungerar respektive marknadsföringsstrategi i praktiken?  

1.5 Avgränsning 

Författarna har valt att avgränsa studien till marknadsföringsstrategierna direkt 

marknadsföring och viral marknadsföring. Dessa marknadsföringsstrategier behandlar vitt 

skilda marknadsföringsområden inom sociala medier.  

 

Författarna har även valt att avgränsa undersökningen till två utvalda företag verksamma 

inom direkt- respektive viralmarknadsföring. Författarna kommer att mäta företagens 

framgång med dessa strategier utefter informantens egen uppfattning av framgång. 

Författarna kommer alltså inte ta hänsyn till företagens intäkter eller liknande. Detta för att 

ekonomiska siffror tenderar att vara information som stannar inom företaget och är ytterst 

svåråtkomlig information. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 Riphagen, David, Version 1.0 2008, The Online Panopticon, Privacy Risks for Users of Social Network Sites s. 
13 
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2. Metod 

I detta kapitel beskrivs de valda metoderna som kommer att användas för undersökningen. 

Hur informationen har samlats in. Tillvägagångssätt och genomförande framställs samt 

tillförlitlighet och giltighet för undersökningen redogörs. 

 

      ————————————————————————————— 

 

2.1 Motivering av metodval  

Författarna ställs inför valet av kvalitativ eller kvantitativ ansats vid insamling av material för 

studien. Eventuellt kan de båda metoderna kombineras då de inte strider mot varandra, 

utan snarare kompletterar varandra.  

En kvalitativ studie innebär att ”mjuk” data insamlas. Detta förekommer i korta eller längre 

texter som därefter bearbetas och tolkas. Vid diskussion av kvalitativ ansats påpekas det 

även att den innefattar större flexibilitet då informanten kan med förmåga styra 

utformandet av informationen. 

En kvantitativ studie innebär att insamlad data kan mätas, för att sedan presentera ett 

resultat. Denna metod lämpar sig för räkneoperationer och dylikt. Denna ansats är 

förhållandevis stel då de frågor som ställs är givna och konkreta, och de endast ger svar på 

det forskaren själv anser är viktigt att fråga om. 27 

Valet av ansats i denna studie var av en kvalitativ art, då författarnas syfte med 

undersökningen var att fånga två olika processer utifrån ett strategiskt perspektiv kring 

marknadsföring inom sociala medier. Avsikten med denna kvalitativa studie var att samla in 

en relativ kompakt empiri under en begränsad tid. Räkneoperationer var inte passande, 

varför en kvantitativ ansats inte verkställts.28
 

 

2.2 Primär- och sekundär data 

De primärdata som anskaffades till undersökningen är delvis strukturerade intervjuer med 

öppna frågor från två företag. Med delvis strukturerade intervjuer menar Tufte att 

intervjuaren inte har ett frågeformulär i förväg, utan en lista över teman och generella frågor 

med utgångspunkt från de forskningsfrågor som undersökningen har som uppgift att belysa. 

Frågorna innehåller ofta underteman eller underfrågor som bidrar till informanten fördjupar 

sig in i ämnet. Tufte menar även att frågorna är flexibla, de kan ändras under intervjuns gång 

samtidigt som forskarna läser av situationen som informanten ställs inför.29  

 

Sekundärdata såsom litteratur och artiklar har inhämtats från sökmotorn Google och Google 

Scholar. ”Google Scholar gör det enkelt för dig att söka vetenskaplig litteratur, alternativt 

                                                           
27

 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, Samhällsvetenskaplig metod, Liber AB s. 69  
28

 Ibid s.71 
29

 Ibid s. 98 
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artiklar från ett och samma ställe.”30 Sökorden som använts för undersökningen är ”Viral 

marknadsföring”, ”Direkt marknadsföring”, ”Webb 2.0”, ”Social media marknadsföring”, 

”Företag inom sociala medier”. Den vetenskapliga litteraturen har använts som grund för 

undersökningen. Undersökningen utgår till större del utifrån följande böcker, An hour a day, 

av Dave Evans, Marketing Management first European edition, av Philip Kotler, Internet 

marketing av Dave Chaffey, Samhällsvetenskaplig metod av Asbjörn Johannessen och Per 

Arne Tufte, Vetenskaplig metod av Rolf Ejvegård, Sociala Medier En Lathund av Lena 

Carlsson, Att skapa upplevelser, från OK till WOW! Av Lena Mossberg och Principles of 

Marketing av Philip Kotler. 

 

2.3 Validitet och Reliabilitet  

Validitet och reliabilitet är kontrollmoment som ser till att uppsatsen/forskningen uppfyller 

sitt syfte. Mått, test och undersökningsmetoder måste vara pålitliga. Informationen som 

bearbetas måste även vara trovärdig/tillförlitlig. Validiteten är till för att säkerställa att det 

som mäts verkligen är det som forskaren avser att mäta. Reliabilitet handlar om hur 

tillförlitlig data är. Kan man få samma resultat om man upprepar undersökningen eller låter 

flera forskare som är oberoende av varandra värdera data? Det är viktigt att 

mätinstrumenten är tydligt uppsatta innan empirin genomförs. Det är även väldigt viktigt att 

vara konsekvent med mätinstrumenten.31
 

Författarna anser att uppsatsen kommer att hålla en hög validitet, då både primär- och 

sekundärdata tagits med som är relevant inom forskningsområdet. Primärdata kommer från 

intervjuer med företag. De utvalda företagen är AMF Pension och Ottoboni 

kommunikationsbyrå. Sekundärdata består av skriftliga texter från företagens hemsida samt 

från vetenskapliga artiklar och litteratur inom undersökningens område och avgränsning. 

2.4 Val av Företag 

Författarna har valt företag kring resonemangen storlek, inflytande och bakgrund inom 

sociala medier. Fokus har legat kring företag som på något sätt är verksamma inom de valda 

strategierna viral marknadsföring alternativt direktmarknadsföring. De valda företagen har 

hittats genom att författarna har upptäckt dem genom respektive marknadsföringsstrategi. 

Processen gick därmed till genom att författarna såg en banner-annons på Facebook som 

var skapad av ett utav de valda företagen, nämligen Ottoboni. Detta tolkade författarna som 

direktmarknadsföring. Det andra valda företaget, AMF pension upptäcktes genom TV-

annonsering, där de vidarebefordrade en till sociala mediet Facebook där de bedriver en 

kampanj inom viral marknadsföring. Därefter kontaktades företagen och två intervjuer 

kunde fastställas. Gällande valet av intervjupersoner inom företagen har författarna främst 

lagt fokus på personer med kunskap och erfarenhet i branschen, varvid sökandet efter dessa 

                                                           
30

 http://scholar.google.se/intl/sv/scholar/about.html 2011-11-03 
31

 Ejvegård, Rolf, 4 uppl. 2009, Vetenskaplig metod, 1932- Lund : Studentlitteratur. s. 70-75 

http://scholar.google.se/intl/sv/scholar/about.html
http://miks.kib.ki.se/search~S6*swe?/Xvetenskaplig%20metod&SORT=D/Xvetenskaplig%20metod&SORT=D&SUBKEY=vetenskaplig%20metod/1%2C
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personer har tillämpats genom att klargöra detta vid första kontakten med respektive 

företag. Utgångspunkten var att intervjua företagens marknadschef.  

 

2.4.1 Ingela Jerat, AMF Pension 

Ingela Jerat, arbetar som chef för digitala medier inom marknadsavdelningen på AMF 

Pension (www.amf.se). 

 

”AMF är pensionsbolaget med enkla och trygga tjänstepensionslösningar med hög 

avkastning till låg kostnad. AMF är ett av Sveriges ledande pensionsbolag och en av de 

största ägarna på Stockholmsbörsen. AMF arbetar med fokus på tjänstepensioner på både 

individ- och företagsmarknaden. Samtliga produkter erbjuds antingen som traditionell 

försäkring eller som fondförsäkring.”32
 

 

2.4.2 Atif Karic, Ottoboni 
Atif Karic, arbetar som produktionsansvarig och systemutvecklare på Ottoboni 

Kommunikationsbyrå. (www.ottoboni.se) 

 

”Ottoboni är en kommunikationsbyrå med kompetens inom strategi, design och teknik. Vi 

arbetar med kunder som Skanska, ABSOLUT, Google och Stadium. Vi är specialister inom 

digitala kanaler, men jobbar lika gärna med traditionella medier och kanaloberoende 

kommunikationskoncept. Vi tror att det är ett helhetsperspektiv som behövs för att kunna 

jobba framgångsrikt med kommunikation idag”33  

 

2.5 Genomförande 
Under uppsatsens färd har författarna fört en dagbok för att styrka trovärdigheten gällande 

tid och rum. Detta ger även läsaren möjlighet att följa genomförandets framväxt över tid på 

ett strukturerat och begripligt sätt.  

 
31 Oktober 2011 
Undersökningen påbörjades sista dagen i oktober månad 2011. Första stadiet handlade om 

att hitta två lämpliga företag att skapa kontakt med för studien, varav det ena företaget, 

AMF hittades under en TV-reklam. Reklamen var utformad som menad för studien, vilket 

innebar att författarna genast sökte kontakt med företaget. Med hjälp av sökmotorn Google 

fann författarna AMF’s webbplats, och med hjälp av webbplatsens funktioner blev 

författarna riktade mot Ingela Jerat, ansvarig för digitala medier. Samma dag skickades ett 

meddelande ut till Ingela via hotmail.com, vidare besvarades meddelandet positivt. På 

grund av tidsbrist med mycket arbete i nuläget av AMF, föreslogs tid för intervju den 30 

                                                           
32

 http://www.amf.se/Om-AMF/ 2011-11-15 
33

 http://www.ottoboni.se/Om-oss/ 2011-12-19 

http://www.amf.se/Om-AMF/
http://www.ottoboni.se/Om-oss/
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november 2011, klockan 15:00. Belåtna tackade vi ja och intervjun blev ett faktum.  

 
Under de nästkommande dagarna skickades ett flertal meddelande ut och ett flertal samtal 

ägde rum till varierande företag som författarna ansåg vara lämpliga för studien, dock utan 

resultat.  

 

30 November 2011 

Dagen för mötet med Ingela Jerat, AMF. Intervjun ägde rum på AMF huvudkontor i 

Stockholm, Centralen. Intervjun tog i sin helhet 60 minuter. Det blev en lyckad intervju 

varvid båda parter var nöjda. Under samma kväll sammanställdes och bearbetades 

resultatet. 

 

13 December 2011 

Tisdag den 13 december 2011 upptäckte författarna en annons av Ottoboni 

kommunikationsbyrå på det sociala nätverket Facebook. Författarna tog sig akt att kontakta 

företaget samma dag. Ett meddelande uträttades under kvällen till Atif Karic, 

produktionsansvarig för Ottoboni. Ett positivt svar anlände dagen därpå, 14 december 2011. 

Till skillnad från Ingela Jerat, som vid kontakt var upptagen, hade Atif Karic tid för möte i 

slutet av veckan. Efter en kort diskussion och ett stort visat intresse, bokades intervjun den 

16 december klockan 12:00. 

 

16 December 2011 

Dagen för mötet med Atif Karic, Ottoboni. Intervjun ägde rum på Ottoboni 

kommunikationsbyrå huvudkontor i Stockholm, Södermalm. Likväl denna intervju tog sin 

hela timme. Båda parter ansåg att intervjun var lyckad och under samma kväll 

sammanställdes och bearbetades resultatet.  

 

2.6 Metodkritik 

Valet av företag gjordes främst utifrån storlek och inflytande i branschen. Både AMF och 

Ottoboni är aktuella aktörer på marknaden samt omskrivna i medier. Utifrån denna 

utgångspunkt var valet av företag inte slumpade, vilket författarna anser värderas till ett 

högt värde för uppsatsen.34   

Det finns ett flertal faktorer som kan påverka en intervju i antingen positiv eller negativ 

riktning.35  

Relationen mellan intervjuare och informant brukar vanligtvis vara två deltagare.36 Dock 

närvarade båda författare under intervjuerna vilket kan tendera till en annorlunda prägel på 

intervjun, möjligtvis i negativ riktning men inte på något avgörande vis för att påverka det 
                                                           
34

 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, Samhällsvetenskaplig metod, Liber AB s. 97 
35

 Ibid s. 99 
36

 Ibid s. 99 
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insamlade materialet.  

Det andra som är värt att nämna är situationen eller ramen runt intervjun. Det kan 

exempelvis handla om plats där intervjun fullbordas. Genomförs intervjun på 

författaren/forskarens kontor kan det visa indikation på att informanten känner sig 

underlägsen, möjligtvis utsätter man informanten till något som liknar en examenssituation. 

Detta kan i sin tur leda till att informanten håller tillbaka på information vilket kan ge ett 

väldigt ytligt resultat.37 Med detta i åtanke valdes således plats för intervju hos våra utvalda 

informanters huvudkontor. Detta för att det skall kännas rätt för informanten.  

En annan viktig faktor är intervjuaren själv, och hur han uppfattas av informanten. Möjligtvis 

kön, bakgrund, ålder eller utseende(kläder). Enligt regel bör man till exempel inte klä sig 

väldigt annorlunda än den man skall intervjua.38 Författarna var båda finklädda på ett 

likartat sätt som vardera informant vilket säkerligen bidragit till att uppfattningen av 

författarna var seriös.  

Som tidigare nämnt behandlades intervjufrågorna på ett delvis strukturerat sätt, vilket 

ansågs vara positivt då informanten hade det väldigt lätt att prata och diskutera kring 

frågorna. Författarna lärde sig dock i efterhand att undvika att ställa frågor som är mer 

personliga för företaget, exempelvis frågor rörande likvida medel. Detta ledde till ett litet 

bortfall av frågor, vilket ses som aningen negativt.  

Resterande frågor bemöttes på ett bra sätt, det blev inga missförstånd vilket indikerar på att 

frågorna var lätta att förstå. 39
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
37

 Ibid s. 100 
38

 Asbjörn Johannessen, Per Arne Tufte, Samhällsvetenskaplig metod, Liber AB s. 100 
39
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3. Teori 

I detta kapitel kommer läsaren få en överblick över vilka teorier som är utav relevans för 

studien med koppling till föregående kapitel. Nedan presenteras sociala medier och dess två 

huvudteorier direktmarknadsföring och viralmarknadsföring, följt av delteorierna 

personalisation and mass customisation, word- world of mouth push & pull marknadsföring 

och measuring effectiveness. Vid kapitlets avsluts knyts teorierna samman i en teoretisk 

syntes.  

 

      ————————————————————————————— 

 

3.1 Vad är Sociala medier 

Sociala medier baseras på nätverk av människor som byggs upp kring aktiviteter, till exempel 

att delta i konversationer med vänner på sociala nätverket Facebook, alternativt titta eller 

skapa videos på nätverket Youtube. Det gemensamma med sociala medier är att de 

uppmuntrar medlemmarna att aktivt delta, skapa kontaktnät och dela med sig av något.40 

 

Forumet fungerar som en parallell virtuell värld eller till och med som en förlängning av den 

riktiga världen. Utrymmet och marknadsföringspotentialen är oändligt stort och sociala 

medier ger användaren möjlighet att interagera och vara delaktig på ett helt nytt sätt än 

tidigare. Författaren Lena Mossberg myntade fenomenet som ett upplevelserum41, där 

konsumenten kan influeras av företag, men likväl av andra konsumenter.42 

 

3.1.1 Vad är Direktmarknadsföring  

Vid direktmarknadsföring nås segmentet direkt via diverse kommunikationskanaler. Exempel 

på kommunikationskanaler kan vara internet-banners, webbsidor och telemarketing. 

Mottagaren har möjligheten att direkt svara på budskapet genom ett direkt köp eller genom 

att söka mer information. Den mätbara responsen blir därmed väldigt tydlig.43
 

 

“Direct marketing gets your ad message direct to the customer or prospect to produce some 

type of immediate action. It usually involves creating a database of respondents.”44 

Mary Lou Roberts och Paul D. Berger benämner olika förutsättningar för 

direktmarknadsföringens grogrund. Några av anledningarna är: De ökande singelhushållens 

                                                           
40

 Lena Carlsson, 2010, Sociala Medier – En lathund, Kreafon. s.14 
41

 Upplevelserum: Med upplevelserum menas att en användare av rummet kan påverkas på många olika sätt, 
av företag och andra användare. (Lena Mossberg, 2003, Att skapa upplevelser, från OK till WOW! 
studentlitteratur. s.110) 
42

 Lena Mossberg, 2003, Att skapa upplevelser, från OK till WOW! studentlitteratur. s.110 
43

 Kotler, 2009, Marketing Management. European edition, Pearson Education Limited. s.572 
44

 Roberts, Mary Lou, Paul D. Berger, 1999, Direct marketing management, Prentice hall. s.43 
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behov av bekvämlighet och teknologins utveckling vilket har kommit att förändra 

förutsättningarna hos denna marknadsföringsstrategi.45
 

Mycket av denna ovan nämnda marknadsföringsstrategi handlar just om insamling av 

information. Detta har lett till att tekniken är av stor betydelse, inte bara när det gäller som 

kommunikationskanal, men också för att underlätta informationshanteringen. Datorns 

intelligens har även möjliggjort framtagandet av mycket specifika och unika kundsegment.46
 

3.1.1.1 Personalisation and mass customisation (CRM) 

Personalisering och massiv kundanpassning är en del av Customer Relationship 

Management(CRM) systemet. I försök att bilda en kraftfull kundbas, måste en organisation 

utöva relationsmarknadsföring. CRM stärker företag genom att tillgodose med data och 

funktionalitet för det som krävs för en-till-en marknadsföring. Dessutom hjälper CRM företag 

att förstå varje enskild kund för att sedan kunna leverera konsekventa budskap eller tjänster 

till kunden. Vid fullföljning av detta kan företag slagkraftigt rikta in sig mot kunder och 

leverera övertygande information och kampanjer på ett effektivare sätt.47
 

 

Potentialen för personalisering och anpassning tar utgångspunkt från följande citat av Evans 

et al. (2000) vilket påvisar negativa effekter av traditionell direktmarknadsföring. 

 

”Don’t like unsolicited mail, haven’t asked for it and I’m not interested!”(Female, 25-34). 

 

”Most isn’t wanted, it’s annoying to be sent things that you are not interested in. Even more 

annoying when they phone you up, if you wanted something you would go and find out 

about it.”(Male, 45-54).48  

 

Personalisering och massiv kundanpassning kan användas som ett knep för att skräddarsy 

information på en webbplats genom att skapa mervärde till användaren och samtidigt 

påminna kunden om en produkt. Dessa begrepp förväxlas ofta. Det går att dela in begreppen 

så att personalisering är till för individnivå och massiv kundanpassningen är till för en grupp 

eller individer med liknande intressen.49  

Kundanpassning handlar om att förstå kundernas behov och önskemål och andra individuella 

egenskaper och sedan tillgodose detta med hjälp av kundanpassade produkter och tjänster. 

Massiv kundanpassning skiljer sig därmed från en-till-en personalisering.50 Ett exempel på 

massiv kundanpassning är när Amazon rekommenderar liknande böcker till individer med 
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 Ibid s.2 
46

 Ibid s.9 
47

 Glen L Urban, Vol 25 Spring 2005, Customer Advocacy: A New Era In Marketing? Journal of Public Policy & 
Marketing. s. 157 
48

 Chaffey, Dave, 2003, Internet marketing, Pearson education limited. s. 234 
49

 Ibid s. 235 
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 Kotler, 2009, Marketing Management, european edition, pearson education limited. s 142 
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hänsyn till vad gruppen med liknande intressen har handlat. Strategin personalisering är lite 

mer komplex och behöver således djupare information om kunden.  

Figuren 3.1.0.1 visar och sammanfattar de alternativ som finns tillgängliga för organisationer 

att använda internet för massiv kundanpassning eller personalisering. Finns det lite 

information om kunden och som även inte är integrerad med webbplatsen är således 

alternativen inte möjliga att använda sig utav. För att uppnå massiv kundanpassning eller 

personalisering är det viktigt för organisationen att ha tillräckligt med information om 

kunden(A). Det är väsentligt att ha grundläggande informationsprofilering för skräddarsytt 

innehåll till viktiga segment, såsom ålder, kön, social grupp och produktintressen. Denna 

information måste finnas i en databas som är direkt kopplad till systemet som används för 

att visa webbplatsens innehåll(B). För personalisering på en one-to-one nivå behövs en mer 

detaljerade information om specifika intressen och möjligtvis tidigare köphistorik bör vara 

tillgängligt(C). 51  

 

Med en webbplats för personaliseringsapplikationer finns en tvåvägs kommunikativ 

interaktion, med varje kommunikation potentiellt unik.52 Hoffman(1997) lyfter fram att 

denna förändring är tillräckligt stor att presentera en ny modell för marknadsföring eller rent 

av en ny marknadsförings paradigm. De möjligheter som internet och webben utgör 

representerar en datormedierad miljö där interaktionen inte sker mellan avsändaren och 

mottagaren av information, utan med mediet i sig. Trots referensen till ett nytt paradigm, är 

det fortfarande betydelsefullt att tillämpa redan beprövade 

marknadskommunikationsstrategier.53
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(Figur 3.1.0.1: Options for mass customisation and personalisation using the internet. Egen bearbetning)

54 

 

3.1.2 Vad är Viral marknadsföring 

Denna marknadsföringsstrategi grundar sig i Word-of-mouth effekten. Det vill säga att 

vänner emellan delar information som sprids vidare. Skillnaden är bara att viral 

marknadsföring utgår ifrån en elektronisk kanal. Den forskning som bedrivs är relativt liten 

än så länge. Denna marknadsföringsstrategi har kommit att bli en självklarhet för dagens 

företag. Då fenomenet är tämligen nytt i detta sammanhang, sociala medier, så har inte 

riktigt en tydlig utformning av vad begreppet innebär kunnat fastställas ännu. Det finns 

därför olika teorier och riktlinjer för vad som räknas som viral marknadsföring. Författarna 

ska därför försöka ta fasta på några utav dem.  

Ralph Wilson, mediekonsult, räknas till en av pionjärerna inom strategin. Han menar att viral 

marknadsföring fungerar precis som ett spridsamt virus. Den åker snålskjuts på andra, och 

använder andras resurser för att föröka sig, tills det har blivit jättestort.55  

 

3.1.2.1 Hotmail.com- lyckad viral marknadsföring 
Wilson nämner hotmail.com som ett av de tidigaste exemplen på lyckad viral 
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marknadsföring. Han syftar då på att tjänsten först och främst var gratis. Vidare förklarar han 

det så här: 

1. Give away free e-mail addresses and services, 

2. Attach a simple tag at the bottom of every free 

message sent out: "Get your private, free email at 

http://www.hotmail.com" and, 

3. Then stand back while people e-mail to their own 

network of friends and associates, 

4. Who see the message, 

5. Sign up for their own free e-mail service, and then 

6. Propel the message still wider to their own ever increasing circles of friends and 

associates.56 

 
Wilson syftar då på att hotmail fungerar som en löpeld som sprider sig oerhört effektivt. På 

18 månader hade hotmail.com lyckats få med sig 11 miljoner användare.57 Med dessa siffror 

kunde det konstateras att hotmail.com kunddatabas vuxit snabbare än något annat medie-

företag någonsin i historien.58 Silverman talar också om hotmail.com som ett typexempel på 

lyckad viral marknadsföring. Silverman framhäver att det är gratiserbjudandet som gör så att 

användaren går med på att acceptera produkten. Därmed tar denne även emot inbyggda 

komponenter som gör så att produkten rekommenderas vidare till andra i sin 

bekantskapskrets.59 

 
3.1.2.2 Kriterier för viral marknadsföring 

Det går att hitta en mängd olika kriterier för vad som benämnas som viral marknadsföring. 

De flesta är ganska snarlika och berör ofta den stora och snabba spridningen som ett 

kriterium. Andra kriterier är att det ska var enkelt och använda sig av redan existerande 

kommunikationskanaler.  

 

Silverman benämner följande kriterier: 

 

*Unik  

*lättillgänglig 

*Enkel att prova omedelbart utan risker. 
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*Använd redan existerande kommunikationskanaler. 

*Testningen av produkten lockar till nya användare.60 

 

Silverman poängterar att det inte är nödvändigt att dessa kriterier efterföljs för en lyckad 

strategi. Dock menar han ju fler av dessa kriterier uppfylls desto kraftfullare kommer 

strategin att vara.61 

  

Likt Silverman betonar Wilson snarliknande kriterier men hävdar även att viral 

marknadsföring triggar allmänna motivations- och beteendefaktorer som lätt uppmuntrar 

användaren att sprida budskapet.62 

 

I boken ”Proven tactics in Viral marketing” tar författarna upp att det är viktigt att släppa 

kontrollen över innehållet när det väl släppts, då det inte är något som går att styra över 

längre. De ovannämnda författarna menar även att det är viktigt att hitta informella 

”påverkare” som kan fungera som slags ambassadörer för ens produkt.63 

 

Nedan följer en lista på vad som benämns som de nio reglerna för viral marknadsföring 

enligt boken ”Proven tactics in Viral marketing”: 

 

#1. Statistik stämmer inte alltid. 

#2. Virala kampanjer är unika och kan gå sin egen väg då den är aktiv. Det är svårt att jmfra 

med andra renodlade mf strategier. 

#3. Sprid budskapets så ett buzz skapas före den officiella kampanjen.  

#4.  Kvalitet 

#5. involverad 

#6 hitta påverkare 

#7 Släpp kontrollbehovet 

#9 Universell64 

 

3.1.2.2.1 Ramverk för viral marknadsföring 

Mani R. Subramani och Balaji Rajagopalan fastställer i sin avhandling två huvudfaktorer som 

de anser spelar en avgörande roll när det gäller påverkan inom viral marknadsföring. 

Den första faktorn menar dem är påverkarens roll. Med det syftar författarna på om försök 

att påverka är aktivt övertygande eller passivt. Den andra är graden av externa nätverk. 
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Det kan förklaras som de fördelar som medföljer vid en bredare användning då produkten 

eller tjänsten rekommenderas av någon inom ett socialt nätverk.65 

3.1.2.3 Word-of-Mouth 
”Ett budskap som sprids via en pålitlig källa och förs vidare tills det blir till en stor 

ryktesspridning”. 

Så förklarar Qualman detta begrepp.66 Word- of- Mouth är en strategi som går under viral 

marknadsföring så går det att påstå att samma kriterier gäller. 

Silverman menar att Word of Mouth inte bör underskattas. I synnerhet inte i nutidens 

samhälle där det hela tiden kommer ut ny information som måste bearbetas. Tid är pengar 

och därför effektiviseras beslutsprocessen om det går att använda sig av pålitliga 

rekommendationer.67 Silverman argumenterar även för att detta begrepp är det mest 

kraftfulla marknadsföringsstrategin då den förser kunden med sanningen. När sanningen är 

på din sida, är bevisen på din sida.68 

3.1.2.4 World-of-Mouth 

Detta begrepp är en utveckling av Word - of- Mouth, som är myntat av den sociala 

nätverksgurun Eric Qualman. Begreppet utgår ifrån sättet information sprids via SNSs. 

Istället för att informationen sprids till en person i taget, så sprids den via SNSs från en 

person direkt till flera stycken. Det geografiska läget spelar inte heller någon roll här.69 

 

3.2 Push & Pull marknadsföring 

Hos Push-metoden är säljdelen av största betydelse. Övertygelse ska få kunden att tro att 

det finns ett behov av produkten.70 Denna metod kan jämföras med direktmarknadsföring 

och dess huvuddrag. Chaffey hävdar att traditionell marknadsföring som kan 

sammankopplas med direktmarknadsföring, som huvudsakligen består av denna metod, och 

att den sistnämna metoden går under internet-marknadsföring.71 

 
Kotler definierar Push-och pull metoderna enligt följande: 
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Push: 
 “A promotion strategy that calls for using the sales force and trade promotion to push the 
product through channels. The producer promotes the product to channel members to induce 
them to carry the product and to promote it to final consumers.”72  
 
Pull: 
 “A promotion strategy that calls for spending a lot on advertising and consumer promotion 
to induce final consumers to buy the product. If the strategy is effective, consumers will then 
demand the product from channel members, who will in turn demand it from producers.”73  
 
. 
Hagel & Brown 2008 menar att den socioekonomiska skiftningen som skett i det moderna 

samhället har lett till att de traditionella inträdeshindrena har minskat. Detta i sin tur har 

följaktligen lett till större svårigheter för Push-strategier. Med detta syftar författarna på det 

stora informationsflöde som finns inom SNSs.74 Å andra sidan hävdar Chaffey (2006) att det 

finns en stor fördel i att ha kontroll över sin marknadsföring och själv kunna redigera 

innehållet, vilket inte alltid är möjligt i Pull-metoden. Kunderna har blvit mer kräsna och 

ställer istället krav på sina egna villkor. Det är här pull-metoden kan utnyttjas. 

 

Pull kan liknas vid viral marknadsföring, då den uppmuntrar till interaktion och två-

vägskommunikation. Hagel & Brown(2008) poängterar även att denna metod har kommit att 

bli den mest flitigast använda. Ibland har den även utvecklat en slags mix av Push-metoden. 

 

Med pull menas att marknadsföraren förser kunden med den produkt som den är i behov av. 

Med olika marknadsföringsstrategier påverkas kunden och om resultatet är lyckat, kommer 

produktens efterfrågan att öka. När kunden efterfrågar något kan den också styra över 

produkten. 75 

 

3.3 Transmissionsmodellen för kommunikation 

Shannon och Weaver utvecklade 1949 en modell för kommunikation. Modellen visar hur 

information överförs och vilka faktorer som kan påverka att meddelandet når mottagaren. 
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76 Den är en av de mest vedertagna  och erkända kommunikationsmodellerna enligt Fiske. 77 

Sannnolikheten att budskapets innebörd ska påverkas är mycket stor. Windahl och Signitzer 

delar in budskapet i fem olika kategorier:  

avsett, sänt, faktiskt budskap, hur mottagaren mottar och hur mottagaren uppfattar 

budskapet.78 

 

1. En informationskälla som producerar ett budskap. 
2. Avsändare, som anpassar och formulerar meddelandet. 

3. En kommunikationskanal 

4. En mottagare,  som avkodar, tolkar meddelandet. 

5. En destination som tar emot meddelandet. 

6. En dysfunktionell faktor, brus, externa faktorer som kan påverka meddelandet fram till att 

det hamnat hos mottagaren. 

 

Falkheimer och Heide har kommit att vidareutveckla denna kommunikationsmodell och har 

adderat ytterligare två komponenter:  

Effekt och feedback.79 

 

 

 
(Figur 3.3.1. Transmissionsmodellen)

80 
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Målet med dessa kommunikationsmodeller är att upprätta en struktur kring hur ett budskap 

färdas och hur korrekt det upptas av mottagaren, samt om den önskade effekten uppnås så 

som avsändaren avsåg.81 
 

3.4 Measuring effectiveness 

Bedömning av effektiviteten som leder kunder till organisationens webbplats kan utföras 

genom traditionella och nyskapande metoder som används för att bedöma digital och icke-

digital reklam. Varje gång en annons visas, kallas detta för ”ad impression”. Page impression 

och page views är andra vanligen använda termer för fenomenet. Termen ad impression 

används istället för ”klick” då klick vanligtvis överdriver statistiskt gällande hur många som 

verkligen ser och skapar ett intryck av en webbplats. Då det förekommer att människor ser 

en annons mer än en gång, är marknadsförare även intresserade av ”reach”, vilket är antalet 

unika individer som ser annonsen.  

Det har diskuterats i stor omfattning om hur många visningar av en annons det tar för att det 

ska bli effektivt för en individ. Novak och Hoffman(1997) menar att för traditionell media, 

färre än tre exponeringar ger inte ett adekvat minne. För nya medier, menar författarna att 

på grund av ökad intensitet av tittandes på en dataskärm, verkar det krävas färre antal 

annonseringar jämfört med traditionell media för att annonsens budskap ska fastna i 

minnet. Den tekniska termen för detta fenomen kallas för ”effective frequency”.82  

När en användare klickar på en annons, kommer denna vanligtvis bli riktad mot ytterligare 

information, visning vilket resulterar till ett marknadsföringsresultat. Användaren blir riktad 

genom organisationens webbplats som har inrättats särskilt för att hantera svar från 

annonsen. När en användare klickar sig vidare med hjälp av annonsen, kallas detta för 

”clickthrough”.83 

 

Sociala nätverk är magasin av online word-of-mouth, och till skillnad från traditionella word-

of-mouth som försvinner spårlöst när ord har yttrats, lämnar sociala nätverk ett digitalt spår. 

Med andra ord, sociala nätverk gör word-of-mouth mätbart. Ett exempel är 

mjukvaruföretaget SixApart som utvecklat en teknologisk mjukvara som kallas Trackback. 

Denna produkt möjliggör för marknadsförare att spåra var och hur WOM sprider sig, tar reda 

på i vilken omfattning deras inlägg hänvisas till i andra nätverk, och därigenom mäter hur 

”smittsam” inlägget är på att sprida word-of-mouth.84  

  

                                                           
81

 Falkheimer Jesper, Heide Mats (2003) Reflexiv kommunikation – nya tankar för strategiska kommunikatör 

Malmö: Liber  pp.70-71 

82
 Chaffey, Dave, 2003, Internet marketing, Pearson education limited. s. 333 

83
 Ibid. s. 333 

84
 Kirby, Jusin, Madsen, Paul, 2006, Connected Marketing – The viral, buzz and word of mouth revolution, 

Elsevier ltd. s 155  



33 

 

3.5 Teoretisk syntes 

För att få en förståelse över de utvalda teorierna har författarna valt att skapa en teoretisk 

syntes där syntesen visar hur teorierna kopplas samman. Grunden till syntesen är att det ska 

vara ett hjälpmedel till tolkningen men även ett underlag för läsare för att skapa en 

uppfattning och en övergripande helhetsbild över de centrala elementen i studien.  

Med utgångspunkt ifrån problemformuleringen och studiens syfte har författarna tagit fram 

två grundteorier, nämligen direktmarknadsföring respektive viral marknadsföring, där båda 

leder sitt ursprung från huvudteorin sociala medier. 

Sociala medier är ett nätverk där människor för aktiviteter. Två marknadsföringsaktiviteter är 

direktmarknadsföring och viral marknadsföring som författarna valt att grunda sin studie på. 

För att fördjupa studien har författarna valt att använda sig av delteorier för respektive 

grundteori. 

 

Push-metoden hör till den mer traditionella marknadsföringen och det går att se ett 

samband med direktmarknadsföringens skola. För att en organisation ska 

direktmarknadsföra sig mot ett specifikt kundsegment krävs det information. Personalisering 

och massiv kundanpassning försöker att lösa detta problem 

På andra sidan finner vi den virala marknadsföringen, med grundpelare i Word- och World-

of-mouth. För att förstå potentiella konsumenter måste beteendemönster studeras. 

Strategin går in i Pull-metoden och är en rak motsats till Push-metoden. Här vill 

marknadsföraren att kunden på frivillig basis ska bidra till marknadsföringen, och på så sätt 

sprida vidare budskapet. 

Kommunikationsmodellen är en vedertagen modell som genomsyrar alla delar i den 

teoretiska syntesen. Den behandlar frågor som hur väl det sända budskapet mottagits. Det 

är också viktigt att definiera störningsmoment som kan stå i vägen för budskapet. 

För att knyta ihop säcken för teorierna valde författarna att ta fram en teori som baseras på 

mätbarhet av respektive strategi. Hur vet ett företag om marknadsföringen är lyckad eller 

inte, och vilket tillvägagångssätt ger man sig an på? Denna teori kom att kallas Measuring 

effectiveness.  
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 (Figur 3.5.1 Teoretisk Syntes Modell)
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4. Resultat/Empiri 

I detta kapital presenteras det insamlade och bearbetade materialet från intervjuer i löpande text. 

Resultatet är baserat på intervjuer från företagen AMF Pension och Ottoboni Kommunikationsbyrå.  

      ————————————————————————————— 

 

4.1 Intervjuresultat AMF Pension 

En intervju genomfördes med Ingela Jerat, ansvarig för digitala medier på 

marknadsavdelningen hos AMF pension. 

 

4.1.1 Företaget  
AMF grundades 1973 och redan från början fanns ett fokus på låga kostnader och att försöka 

ge en stor utdelning till spararna. 

Amf Pension är en icke vinstdrivande pensionsorganisation som ägs av Svenskt näringsliv och 

LO. Med icke vinstdrivande menas att all vinst som organisationen gör, går tillbaks till 

spararna. Det är ett av Sveriges ledande pensionsbolag med 3.9  miljoner kunder.  AMF:s 

ledord ”Lite mer att leva för” är det övergripande visionsmålet som organisationen har. 

Organisationen består enbart av ett kontor i centrala Stockholm med cirka 300 anställda. 

Marknadsavdelningen består endast av 8 personer.  Inom sin bransch ligger AMF i framkant 

när det gäller marknadsföring och kommunikation. 2011 blev de belönade med ”Guldägget”, 

som är Sveriges största och äldsta tävling för kreativ kommunikation. 

 

4.1.2 Marknadsaktiviteter 
Under 2010/2011 lanserade AMF kampanjen ”Drömresan , där en rad kända fotbollsprofiler 

medverkar i en reklamfilm. Där ses de på en drömresa tillsammans. Detta utspelas i 

framtiden, och de alla framställs som äldre. AMF försöker alltid att tänka helhetsmässigt och 

anspelar därför på denna kampanjen i alla deras kommunikationskanaler och kampanjer. 

 

4.1.3 Faktorer och Strategier kring Sociala Medier 
AMF var tidiga att börja använda sig av sociala internetforum. De startade sin företagsblogg 

redan 2004, och den påstår de vara en av de första företagsbloggarna i Sverige. Bloggen är 

fortfarande väldigt aktiv idag och anses ha ett seriöst innehåll.  Många nyhetsbevakare 

såsom journalister och liknande hämtar sin information därifrån, men bloggen är även 

ämnad för privatpersoner som vill söka mer information om pensionssparande och om AMF. 

Anledningen till det tidiga initiativtagandet att starta en blogg sägs vara en tidigare anställds 

kreativa idé. 

I nuläget finns AMF på alla de stora sociala mediekanalerna såsom Facebook, Youtube, 

Twitter och Modernt Media rum. Modernt Media rum är ett forum där AMF samlar all 
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information om dem som finns i press och medier. De medger att de även publicerar 

negativt material. 

 

Då AMF endast består av ett kontor, och organisationen är ganska komprimerad, så har 

sociala medier en väldigt stor betydelse för organisationen. De använder sociala medier som 

reklamkanal, men också för att kunna få feedback av kunderna. 

 

4.1.4 Den virala marknadsföringen/Pull/WoM 

Den kampanj som AMF i nuläget bedriver på Facebook är sammankopplad med den 

enhetliga kampanjen som bedrivs på samtliga kommunikationskanaler, nämligen 

”Drömresan”. På Facebook är det möjligt att välja en vän och tänka ut en drömdestination 

som ska ske någon gång i framtiden. Förslagsvis den dagen pensionen kommer. Användaren 

lägger sedan upp ett foto på sig själv och vännen. Det som händer är att bilden omvandlas 

till att se ut som ett kort från den tänkta resan. Tanken med denna kampanj menar AMF är 

att unga människor ska börja tänka på sin pension innan det är försent. 

AMF berättar också att de börjat använda Facebook som ett slags kundtjänstforum där de 

kan besvara frågor. På de sociala medierna kan negativ kritik från omvärlden bemötas med 

konstruktiva fakta från AMF. Kundtjänstdelen via sociala medier bedrivs än så länge endast 

av en person, då de inte anser att behovet än så länge är så stort. AMF medger att 

aktiviteten på Facebook huvudsakligen fungerar som ett sätt att stärka varumärket hos den 

yngre generationen. Informationen gällande vad AMF gör är relativt ytlig och gruppen 

behandlar mestadels frågor om deras reklamfilmer och liknande. Ingela menar att AMF 

gärna skulle vilja ha en djupare framtoning på Facebook men anser att det inte är aktuellt för 

tillfället. 

När det gäller strategier verkar AMF inte utgår från några specifika, utan utgår ifrån den 

målgruppen som kampanjen riktar sig till, och utarbetar därefter en handlingsplan som ska 

nå målgruppen. 

Buzz är något som AMF arbetar medvetet med. Ett exempel är ett klipp som spred sig på 

Youtube, där en grupp pensioner ses åka på ett studentflak. Detta klipp fick en stor spridning 

och var en lyckad inofficiell kampanj i olika medier. De hjälpte även till att sprida budskapet 

genom att tipsa journalister och dagstidningar. 

 

4.1.4.1 Riskfaktor 

På frågan om hur AMF tacklar risker som kan medföras i och med marknadsföring via sociala 

medier säger Ingela Jerat att de alltid försöker vara så transparenta som det går. Hon menar 

att det är bättre att besvara negativ kritik eller liknande om AMF med uppriktig och saklig 

information. Dock har de varit relativt skonade från hård negativ kritik och de har aldrig 
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behövt lägga ner någon kampanj på grund av det. Ingela säger även att de få inlägg som 

tagits bort på offentliga forum endast är de som är personligt kränkande kommentarer eller 

spam-meddelanden. 

 

4.1.5 Mätbarhet av marknadsföringsåtgärder 

Alla kampanjer som AMF gör följs upp för att mäta framgången. Om kampanjen visar sig vara 

mindre lyckad kan det vara så att den avslutas. AMF menar att digitala kanaler är väldigt 

tacksamma när det gäller uppföljning eftersom det alltid går att spåra användarnas 

beteende och därefter dra slutsatser. AMF mäter till exempel hur länge användarna stannar 

på en sida, vad de gör på sidan och antal visningar etc. 

Tracking är ett begrepp som AMF använder sig av för att kunna avgöra mätbarheten. Med 

detta menas att de ringer upp människor varje månad för att mäta varumärket styrka och 

uppfattning genom en hel del olika parametrar. De använder sig även av sociala medier för 

att kunna få feedback. Några direkta strategier för att mäta kampanjerna är dock oklart.  

 

4.1.6 Framgång 

AMF vidhåller att de ser varje lyckad marknadsföringsåtgärd som en framgång, men också 

att de sätter budgetmål. Med dem kan de sedan se hur stor utdelning kampanjen gett. När 

det gäller framtiden vidhåller Ingela att det är viktigt att hela tiden hänga med i utvecklingen 

och att det är viktigt att vara anpassningsbar. De trender AMF kan se är att mobilen har 

kommit att få en större betydelse som kommunikationskanal. AMF verkar dock var 

tveksamma till att skapa en egen App då de anser att det kanske mer bara är en trend som 

kommer att gå ur tiden. 
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4.2 Intervjuresultat Ottoboni 
Intervju med Atif Karic, produktionsasvarig och systemutvecklare hos kommunikationsbyrån 

Ottoboni.  

 

4.2.1 Företaget 

Atif börjar med att berätta att företaget är ett relativt stort bolag ägda av Done Interactive, 

verkar inom traditionell media och erbjuder tjänster inom webbproduktion digitalt. Det kan 

vara allt från tekniska lösningar för marknadsavdelningar till applikationer på varierande 

plattformar. Verksamheten är uppdelad inom två affärsområden, nämligen traditionell och 

digital media, varvid Ottoboni kan erbjuda specialkompetens inom respektive område till 

kunderna.  

”Ottoboni är en kommunikationsbyrå, vi är specialister inom digitala kanaler. Vi är strateger, 

tekniker och projektledare med kreativitet som utgångspunkt.”  

 

4.2.2 Marknadsaktiviteter 

Atif berättar att marknadsaktiviteter är väldigt viktiga för företaget. Mest tid spenderas på 

aktiviteter som handlar om att finnas med i media eller i tävlingar, Atif Karic nämner specifikt 

”guldägget”.  

Företaget gör ofta aktiviteter med partners, exempelvis EPiServer, Google, Nokia och 

Microsoft. Det förekommer även tillfällen då de gör aktiviteter tillsammans med kunder.  

Under 2011 tog Ottoboni kommunikationsbyrå guld i Svenska Designpriset som delades ut 

den 29 september. Företagets kampanjsajt om blossa glögg blev nominerad som årets 

konsumentkampanj.  

”Det är viktigt för oss att synas, att vara med.”  

 

Samtidigt lär företaget sig mycket. Atif menar att det är väldigt givande att vinna priser då 

detta per automatik syns i media vilket gynnar företaget. Det är viktigt att satsa på sociala 

medier och värt att vara aktiv att utveckla forum och andra slags plattformar.  

 

4.2.3 Faktorer och Strategier kring Sociala Medier 

Atif menar att Ottoboni är ett väldigt tekniskt företag vilket betyder att internet och sociala 

medier har hängt med under ett bra tag. Företaget började med sociala medier under början 

av 2000-talet.  

 

Atif syftar på att den främsta faktorn som ledde till att Ottoboni började använda sig av 

sociala medier är att nästan hälften av Sveriges befolkning tar del eller deltar aktivt i sociala 

medier. Det är på följande vis väldigt enkelt att sprida information för en låg kostnad menar 

Atif. Det är med andra ord ett hjälpmedel att enkelt kommunicera, nå ut och följa upp 

kunder. Företaget har ett stort intresse i sociala medier bland personalen vilket utgör ett 

gemensamt tänkande till att ta del av olika nätverk. Den sista faktorn men kanske även den 
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viktigaste är kunders behov. Atif menar att nästan alla företagets kunder vill ta del av sociala 

medier på något sätt, exempelvis på sina sajter eller kampanjer. Ett bra exempel som Atif 

lyfter upp är Åhléns julkampanj, den kommer man åt enbart genom nätverket Facebook.  

 

Atif Karic berättar att företaget använder sig av sociala medier i form av mejl och sociala 

nätverk. För att ta ett ytterligare steg använder sig Ottoboni av sociala medier inom mobila 

funktioner och applikationer. I nuläget finns företaget på de flesta stora nätverk som 

Youtube, Twitter och Facebook.  

 

Atif berättar att företaget marknadsför sig mot nya kunder, men har även i syfte att 

rekrytera kompetent arbetskraft. ”Det är inte viktigt att bara attrahera sig kunder, utan även 

arbetskompetens. ” 

Atif menar att företaget arbetar uteslutande med interna strateger som har specialiserat sig 

på sociala medier. Företaget lägger in en extra insats i kundens efterfrågan om de ser 

potential till att produkten/tjänsten kan vinna priser. Detta är en strategi som företaget 

använt sig utav en god tid och ser man till kommunikationsbyråns troféer som referens är 

det uteslutande en väldigt lyckad strategi.  

Atif berättar att det är i just sådana tillfällen som de använder sig av Push och Pull 

marknadsföring. När kunder får kännedom av företagets produkt, exempelvis genom att läsa 

om guldägget prisvinnare, får det en positiv effekt på kunden.  

 

4.2.4 Direktmarknadsföring 

Atif berättar att direktmarknadsföring i form av att skicka ut brev till potentiella kunders 

brevlåda är inget företaget använder sig av, om inte det finns en efterfråga från kunden 

givetvis. Däremot är det väldigt populärt just nu att marknadsföra genom internet och 

sociala medier för det är betydligt mindre kostsamt, exempelvis genom banners.  

 

Atif menar att beslutet att övergå från vanligtvis traditionell marknadsföring, såsom TV-

reklam, till att börja använda sig utav direktmarknadsföring och strategier genom sociala 

medier var en ganska naturlig övergång, då företaget anpassas efter tekniken och kunders 

behov, men utöver tekniken är det väsentligt att titta på intäkter och kostnader. Med detta 

menar Atif att Social medie-marknadsföring är väldigt billigt jämfört med TV-reklam, och då 

människor vistas allt mer på sociala medier var övergången ingen diskussion och det 

behövdes ingen argumentation.  

Företaget kan erbjuda lägre kostnader för kunder vid bland annat annonsering, vilket ger en 

konkurrensfördel. Atif berättar att vid annonsering kan de justera sina banners vid dåligt 

bemötande. Detta är givetvis en extra kostnad men en sådan kostnad som är värd att ta tag 

i.  

 

Atif berättar att utvecklingen av internet och sociala medier har förändrat företagets inre 
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och yttre, hur vi uppfattas och hur vi hanterar kunder. Utvecklingen har lett till ett smidigare 

sätt att kommunicera, det är en ny kommunikationskanal för företag mot företag eller kund 

menar Atif. Sysselsättningen har även ökat under senare tid då sociala medier kommit att 

finnas på konsoler utöver PC, exempelvis smartphones eller iPads.   

 

4.2.4.1 Personalisering och mass kundanpassning 

Atif menar att informationen varierar beroende målgrupp. Oftast riktar sig 

marknadsföringen mot människor med liknande intressen.  

Information om potentiella målgrupper tas reda på genom ”trackers” på webbsidor, vanligen 

kallat ”cookies”. Det är väldigt smidigt berättar Atif. Ett exempel är när människor surfar in 

på sportartiklar, dettas sparas i konsumentens cookies(likt en databas) och in i vårt system, 

med hjälp av detta kan företaget para ihop konsumenter som tryckt in på liknande artiklar 

för att på så sätt rikta marknadsföringen direkt mot dem.  

Gällande sociala nätverk finns övergripande uppgifter om användare direkt vid registrering 

som är tillgängligt, såsom kön, ålder, intressen och boende. Detta utgör tillräckligt med 

information för att skapa en målgrupp för marknadsföringen.   

 

4.2.4.2 Banner Blindness 

Atif ger sig in på en mer teknisk syn på banner blindness och berättar om att företaget 

använder sig utav forskning som finns om människoögat och hur ögat fungerar. Ögats 

riktningar har sammanställts och visar hur ögat fungerar när en människa surfar in på en 

webbsida, exempelvis ett socialt nätverk som Facebook. Med hjälp av denna 

sammanställning får företaget kunskap i procent vilka delar av dataskärmen en människa 

ignorerar, och vilka delar det läggs mest fokus på. ”Det finns ett blind spot i ögat som man är 

omedveten om.” Större webbsidor har kunskap om detta vilket betyder att det kostar mer 

att synas på delar av skärmen som det läggs mer fokus på.  

 

Atif berättar att företaget utöver detta försöker kontinuerligt arbeta med färger och 

kontrastskillnader. Ett bra exempel på detta är en explosion som väcker uppmärksamhet, 

menar Atif.  

 

4.2.5 Mätbarhet av marknadsföringsåtgärder 

Allt Ottoboni annonserar följs givetvis upp berättar Atif. Detta för att få en förståelse över 

lönsamheten av en annons. Detta görs via uppföljning av så kallade ”klick”. Ottoboni sätter 

alltid upp ett antal krav som skall uppnås för att annonseringen ska anses vara lyckad innan 

publicering.  

Atif berättar att beroende på vart annonseringen leder märks det även av vid 

statistikhöjningar av webbplatsen hur lyckad respektive misslyckad en annons är.  
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4.2.6 Framgång 

Atif berättar att företagets främsta marknadsföringsmål är att öka medvetenhet om 

Ottoboni kommunikationsbyrå. ”Vad vi gör, vad vi är bra på och vart vi finns.” Förutom att 

attrahera nya kunder är företagsmålet att attrahera nya medarbetare.  

Framgång är att vi ska ha nöjda kunder, en trivsam arbetsmiljö för våra medarbetare och en 

god tillväxt – Atif Karic 
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5. Tolkning  

Tolkningsdelen av studien syftar till att sammanställa de upplevelser, erfarenheter och 

attityder som intervjupersonerna bidragit med under det empiriska arbetet. Tolkningen 

kommer att presenteras utifrån de teoretiska dimensioner som ligger till grund för 

utformningen av studien. Detta görs för att förenkla kopplingen mellan teori och empiri samt 

att förenkla överskådligheten för läsaren. 

      ————————————————————————————— 

 

5.1 Socialnomics 

Mary Lou Roberts och Paul D. Berger pratar om de förutsättningar som kommit att gynna 

denna marknadssföringsteori. Ett av dem är teknologins utveckling vilket Qualman även talar 

om.86, 87 De båda intervjuade företagen försöker att uppdatera sig och att följa med i 

utvecklingen och medger att det är ett måste för att överleva. 

AMF har tidigt förstått detta och var bland de första företagen i Sverige med företagsblogg 

och därför även tidiga med att verka inom en slags viral marknadsföringsstrategi. Ottoboni 

berättar att företaget använder sig av sociala medier i form av mejl och sociala nätverk. För 

att ta ett ytterligare steg kommer de att börja använda sig av sociala medier inom mobila 

funktioner och applikationer. I nuläget finns de båda företagen på de flesta stora nätverk 

som Youtube, Twitter och Facebook.  

 

Ottoboni berättar även att företaget marknadsför sig mot nya kunder via sociala medier, 

men har även i syfte att rekrytera kompetent arbetskraft 

 

Både Ottoboni och AMF har även anställda som enbart arbetar uteslutande med att verka 

inom sociala medier.  

 

5.2 Viral marknadsföring 

Vad som kan konstateras är att både AMF och Ottoboni arbetar strategiskt med viral 

marknadsföring. De bedriver kampanjer och aktiviteter på sociala medier där användarna 

medvetet tillåts att vara delaktiga. 

 

Silverman benämner ett antal kriterier för att det ska räknas som viral marknadsföring. Det 

vill säga att marknadsföringen bidrar till att användare på sociala medier delar företagens 

budskap som sprids vidare. Ytterligare kriterier är att det ska vara unikt och lättillgängligt. 

När det gäller AMF och deras kampanj "drömresan" så uppfyller den de flesta av dessa 

kriterier. De är även medvetna om hur och vilka verktyg som bör användas inom viral 
                                                           

86
 Kotler, 2009, Marketing Management. European edition, Pearson Education Limited.s.2 

87
 Qualman, Eric, (ed.) 2011, Socialnomics [electronic resource] : how social media transforms the way we live 

and do business, Utgivning Hoboken, N.J. : Wiley, s. Introduktion 



43 

 

marknadsföring. Bland annat kan användarna själva via sociala medier vara delaktiga i denna 

kampanj genom att själva föreställa sig sin drömresa i framtiden.88 

 

Sedan kan AMF ses som nyskapande och i synnerhet i sin bransch. Ett exempel är 

studentflaks-klippet som spred sig på Youtube. Detta är ett helt nytt sätt för svenska 

pensionsbolag att marknadsföra sig. Vidare talar boken ”Proven tactics in a viral marketing” 

om att det är fördelaktigt att försöka skapa ett buzz innan den officiella kampanjen startat.89 

Studentflaks-klippet kan ses som ett lyckat försök på detta då det var en inofficiell 

reklamfilm.  

 

Mani R. Subramani och Balaji Rajagopalan försöker att fastställa de ramverk som är 

betydande inom den ovannämnda marknadsföringsstrategin. Med det menar de vilken slags 

påverkan som spelar en avgörande roll för strategins framgång. De identifierar två viktiga 

faktorer: Hur aktiv påverkaren är och graden av externa nätverk.90 Det går att knyta an till 

Amf:s facebook-grupp. Påverkaren går att tolka som AMF i det här fallet och de externa 

nätverken de olika sociala kommunikationskanaler där de är verksamma. AMF använder sig 

av en rad olika kommunikationskanaler och arbetar mycket med att interagera med 

kunderna. Några exempel är Facebook-gruppen, kundtjänstforumet, de interaktiva 

kampanjerna och buzz. De medger dock att de inte aktivt letar upp frågor om AMF på 

Facebook och försöker besvara dem. De använder inte heller huvudsakligen deras Facebook-

grupp som en informationskälla om vad de gör, utan snarare i varumärkesbyggande syfte. 

Och som ett sätt för unga att upptäcka dem. 

 

5.3 Direktmarknadsföring 

Ottoboni använder sig av direktmarknadsföring via sociala medier. En av 

konkurrensfördelarna menar Ottoboni är att de kan erbjuda lägre kostnader vid till exempel 

banner-annonsering till sina kunder. Dessutom anser de att den unika kundinformation som 

går att få med teknologiska hjälpmedel bidrar till att direktmarknadsföringsaktiviteter ger ett 

lyckat resultat med att nå rätt målgrupp. Insamling av information och teknikens betydelse 

är de viktigaste grundstenarna och förutsättningarna för den ovan nämnda 

marknadsföringsstrategins fortsatta genomslagskraft.91 

 

                                                           
88

 Silverman, George, 2001, Secrets of Word-of-Mouth Marketing : How to Trigger Exponential Sales Through 
Runaway Word of Mouth, New York: AMACOM, s.105-106 
89

 MarketingSherpa, Proven Tactics in Viral Marketing, Incorporated s. 21-23 

90
 Subramani, Mani R, Rajagopalan, Balaji, Volume 46, Issue 12, December 2003, Knowledge-Sharing and 

Influence in Online Social Networks via Viral Marketing, Vetenskaplig artikel publicerad i: 
 MagazineCommunications of the ACM - Mobile computing opportunities and challenges. s. 301 

91
 Kotler, 2009, Marketing Management. European edition, Pearson Education Limited. s.9 
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Ottoboni nämner även att då de arbetar med modern webbaserad teknologi så var det ett 

naturligt steg för dem att använda sig av direktmarknadsföring via sociala medier för att följa 

med i utvecklingen. Tekniken är just av stor betydelse för denna marknadsföringsstrategis 

fortsatta utveckling . Detta är något  som Ottoboni utnyttjat.92 De använder sig av de flesta 

aktuella teknologiska plattformar som finns ute på marknaden. 

 

 

5.3.1 Personalisation and mass customisation  

Kundanpassning handlar om att förstå kundernas behov och önskemål och andra individuella 

egenskaper och sedan tillgodose detta med hjälp av kundanpassade produkter och 

tjänster.93 Både Ottoboni och Amf är noga med att rikta sin marknadsföring till rätt 

målgrupp. De båda företagen påstår att de anpassar informationen utefter målgruppen.  

 

Amf vidhåller att de alltid utgår ifrån målgruppen vid alla marknadsaktiviteter som de utför, 

men går inte in på mer detaljerat hur de införskaffar, eller vad för slags information de 

inhämtar om deras målgrupp. 

 

Via trackers eller cookies som är hämtade från internet går det att köpa information om 

människor informationsprofil och beteendemönster.94 Ottoboni berättar om att de aktivt 

använder sig av detta sätt för att hitta information om vad kunderna vill ha och eftersöker. 

De kan då para ihop kunder som kan tänkas föredra en sorts artiklar och därmed rikta en viss 

banner reklam gentemot dem. Via sociala medier finner även Ottoboni profilinformation om 

kunderna såsom kön, ålder, intressen och så vidare. Denna information menar Ottoboni 

fungerar sedan som underlag för att utarbeta strategier inom direktmarknadsföring. För 

övrigt arbetar Ottoboni även strategiskt med att undvika “Banner Blindness“. De försöker att 

på bästa sätt få kundens uppmärksamhet på datorskärmen.  

 

5.4 Push och Pull marknadsföring 
Hos Push-metoden kontrollerar marknadsföraren materialet och styr över det utfall som ska 

visas för kunderna. Hos Pull är kunden med i processen och interagerar. 95AMF bedriver 

marknadsföring där kunden hittar till dem och detta påminner mycket om Pull-metoden. De 

medger dock att de vid enstaka fall styr över innehållet i deras Facebook-grupp. Enligt 

Chaffey hör vanligen Pull-metoden hemma inom internet-marknadsföring och Push-
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metoden inom klassisk marknadsföring.96 AMF medger att de nästan enbart använder sig av 

internet-marknadsföring. 

Trots att Ottoboni sysslar väldigt mycket med direktmarknadsföring så erkänner de även att 

de försöker skapa god Pr genom att erkännas som goda kommunikations- och 

marknadsförare genom att vinna priser och liknande. Detta sättet, att få kunden att hitta till 

företaget själv går att tolka som en Pull-metod.97 

 

5.5 Measuring effectiveness 

Det finns ett flertal olika parametrar för att mäta nåbarheten via digitala medier. Novak och 

Hoffmann talar bland annat om ”Effective frequency” , som är ett mått på hur snabbt 

budskapet fastnar i användarens minne.98 Detta är parametrar som både Amf och Ottoboni 

använder sig flitigt av för att mäta utfallen av sina marknadsföringsåtgärder. Amf medger att 

om det visar sig att marknadsaktiviteten inte gett ett önskat utfall kan det leda till att den 

läggs ner. De säger även att de bland annat tittar på hur länge användarna stannar på en 

webbsida, vad de gör där, och antal visningar. Amf hävdar även att de använder sig av något 

som kallas för “tracking”.  Det fungerar som en slags kontinuerlig återkoppling till deras 

varumärke och aktuella kampanjer. 

Att Word-of-Mouth blir mätbart via sociala medier är något som Kirby och Madsen talar om. 

Det finns olika teknologiska hjälpmedel och verktyg som hjälper till att spåra spridningen av 

budskapet. 99  Detta är även något som de båda intervjuade företagen är mycket tacksamma 

för. Dock säger Amf att de inte går efter några direkta strategier för att mäta kampanjernas 

framgång utan tittar snarare på budgetresultat. 
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97

 Kotler, 2009, Marketing Management, european edition, pearson education limited. s 867 
98

 Chaffey, Dave, 2003, Internet marketing, Pearson education limited. s. 333 
99

 Kirby, Justin, Madsen, Paul, 2006, Connected Marketing – The viral, buzz and word of mouth revolution, 
Elsevier ltd. s 155  



46 

 

 

5.6 Kommunikationsmodellen 

Konmunikationsmodellen är en struktur som baseras på hur kommunikationsflödet fungerar 
och vilka faktorer som spelar in. 
 
 AMF  Ottoboni 

  
Informationskälla:  Informationskälla: 

 AMF, Ottoboni, 
 Interaktiv  Banner 
 tävling 

  
Strategi:  Strategi: 

 Pull med hjälp av Push  Push med hjälp av Pull 
 med utgångspunkt från  med utgångspunkt från 
 målgruppen.  informationsprofil gällande 
  lämplig målgrupp för produkten. 

  
Exempel:  Exempel: 

 Reklamfilmen “Drömresan”  En banner-reklam görs för att locka 
 görs för att locka kunder.  kunder till att klicka på bannern. 
 Interaktiva aktiviteter via  Bannern dyker upp där användare 
 sociala medier kompletteras med detta,  klickat på liknande produkter. 
 För att locka kunder att hitta till AMF.  Investeringar görs för att försöka 
  uppnå god Pr. 

  
Avsändare:  Avsändare: 

 AMF  Ottoboni 
 Marknadsavdelning  Marknadsavdelning 
 Kommunikationskanal: 
 Sociala medier (Facebook) 
 BRUS: 
 Liten interaktivitet och respons 
 Exempel:  Exempel: 
 Buzzet om reklamen  Inget “klick” eller köp 
 uppstår inte. 

 Feedback:  
Idealisk mottagare:   Idealisk mottagare: 

 En användare som har ett  En användare som har ett passivt 
 aktivt intresse för tävlingen,  intresse för Ottobonis produkt, 
 och därmed upptäcker Amf. men som med stor sannolikhet 
  uppskattar produkten. 
 Misslyckad mottagare:  Misslyckad mottagare: 
 En användare som har ett  En användare som har ett passivt 
 aktivt intresse för tävlingen,  Intresse för Ottobonis produkt, 
 men inte intresserar sig  och som uppskattar liknande 
 för vad Amf gör.  produkter, men inte ser/tilltalas 
  av Ottobonis banner. 
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6. Slutsats 
I detta kapitel sammanfattas den teoretiska referensramen med empirin med utgångspunkt från 

problemformuleringen och studiens syfte. Författarna framför en slutsats av det totala insamlade 

materialet. 
      ————————————————————————————— 

 

Sociala medier har minst sagt visat sig vara aktuellt för företag att ta del av, vilket gynnade 

författarnas intresse att göra en jämförelse mellan två företag respektive strategier inom 

branschen. Att marknadsföra sig inom sociala medier förefaller självklar för de båda 

intervjuade företagen oavsett strategi. Båda informanter överensstämmer om att sociala 

medier är framtidens marknadsföring. Det är såväl ett måste att finnas med om man skall 

behålla sin position som framgångsrikt företag.  

 

Framgång genom sociala medier är att nå rätt målgrupp vid rätt tidpunkt. Vare sig det gäller 

direkt eller viral marknadsföring är associationen i samma omfattning. Dock finns det en 

skillnad och det är förfaringssättet för att nå det uppsatta målet. Vid direktmarknadsföring 

märker författarna en mer aggressiv strategi, dessutom finner författarna mer arbete i form 

av förundersökningar. Vid utförandet är det essentiellt med skräddarsydd information om 

målgruppen, detta tas reda på bland annat via så kallade cookies vilket är unikt för varje 

personlig dator berättar informanten Atif Karic. Dave Chaffey beskriver det som information 

som är direkt kopplat till systemet som används för att visa webbplatsens innehåll.  

För viralmarknadsföring krävs det en mer innovativ och passiv strategi där företaget inte har 

en lika stor påverkan. Det går inte att påstå att viral marknadsföring är något enklare, då det 

även här utförs en förundersökning, dock av en lättare variant. Vid påverkan av det virala 

måste försiktighet utspelas då företagets ord kan lätt uppfattas defensivt, vilket kan 

uppfattas negativt av konsumenterna med föreställning till att företaget har något att dölja. 

Ingela berättar att försiktigheten utgörs i form av att alltid vara transparent vid de tillfällen 

det virala måste besvaras för att upprätthålla ett uppriktigt och positivt laddat varumärke 

med fortsatt kontroll. De använder sig även av välkända aktörer på marknaden när de 

marknadsför viralt, exempelvis drömresan. Författarna i boken proven tactics in viral 

marketing syftar till att det är viktigt att släppa kontrollen över innehållet efter publicering, 

men att bevara kontrollen indirekt i form av informella påverkare som kan fungera som 

ambassadörer för en produkt.  
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Det författarna märker är att det är väldigt enkelt att börja med viral marknadsföring, vare 

sig det är lyckat eller inte är det väldigt billigt. Det är dock inte lika enkelt att använda sig 

utav direktmarknadsföring då det kräver större kompetens inom området. Exempelvis på 

detta när per automatik ett företag skapar en företagsgrupp på Facebook så verkar 

vederbörande inom den virala marknadsföringen. Det går därför att påstå att det finns olika 

grader av aktivitet inom viral marknadsföring. 

Författarna valde medvetet att ställa ett antal likadana frågor för att komma fram till hur 

båda företagen agerar inom sociala medier och ifall de går över till varandras 

kompetensområden, vare sig det finns skillnader eller likheter. Det förekom att AMF 

Pensions var oberoende av direktmarknadsföring och det var inget som de sysslade med 

eller planerade att syssla med. Det författarna fann intressant var att även om Ottoboni var 

väldigt framgångsrika inom direktmarknadsföringen så var de snarare beroende av den virala 

marknadsföringen. Detta kan bero på att det är väldigt lönsamt för ett företag men även 

väldigt lätt tillgängligt.  

Silverman nämner att viral marknadsföring är enkelt att prova och dessutom utan risker.  

Detta anser författarna vara felaktigt då viral marknadsföring medför risker, och är betydligt 

mer risk benägen är direktmarknadsföring. Ett stort risktagande tas när ett företag väljer att 

lägga upp ett videoklipp som sprids på det sociala nätverket Youtube då det kan vara svårt 

att påverka budskapets öde. Antingen får videon en önskad positiv effekt eller det motsatta. 

Varumärket kan ta stor skada av detta. Ingela berättar att det enda man kan vara är ärlig och 

transparent vid konfrontationer. Däremot anser författarna att direktmarknadsföring sker 

nästintill utan risker, detta då man enkelt kan ändra en annons om människor ger en 

oönskad effekt, såsom att inte klicka sig in på webbplatsen. Det finns ingen social 

gemensamhet med exempelvis banners, det är inget man kommenterar eller diskuterar.  

En misslyckad kampanj inom direktmarknadsföring kan i sämsta fall leda till låga intäkter 

eller ett diffust varumärke. De tendenser som gick att se inom de båda företagens 

marknadsföringsstrategier var att de använde sig av både Push och Pull marknadsföring. 

Även fast AMF inte sysslar med direktmarknadsföring går det tydligt att säga att de båda 

företagen rör sig inom flera olika samma marknadsföringsstrategier. Ofta kompletterade de 

varandra eller så tog den ena vid efter den andra. Ett exempel är AMF:s kampanj 

”drömresan” där en reklamfilm hade gjorts som det sedan gick att hämta mer information 

om och aktiviteter via sociala medier. Det verkade även som att det inte fanns lika tydliga 

utarbetade strategier för viral marknadsföring som för direktmarknadsföring. Företagen 

verkar mer snegla på andra företag och ”learning by doing” känns som en strategi som 

används. Då kostnaderna är låga har företagen råd att testa sig fram och se vad som 

fungerar bättre och mindre bra. 
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Följande tabell ger en överblick på informanternas företag i samband med strategierna 

använda i studien.  

 

 

 AMF Pension Ottoboni 

Social Media 
  

Direkt MF 
  

Viral MF 
  

Personalisering 
  

Mass 

Kundanpassning 
  

Word of Mouth 
  

World of Mouth 
  

Push Faktor 
  

Pull Faktor 
  

(Tabell 6:1, Egen bearbetning) 

 

6.1 Vidare forskning 
Författarna kom in på många olika sidospår under färdigställandet av denna uppsats.Det var 

svårt avgränsa sig då det fanns många olika betydande aspekter och faktorer som spelade in 

i uppsatsens ämne. En fråga som författarna berördes av var den moraliska aspekten 

gällande personlig integritet, sociala medier och marknadsföring. Det mest briljanta och 

kanske mest kontroversiella är att medlemmarnas syfte i det sociala nätverket är av en 

annan än företaget som står bakom nätverket. Sociala medier lockar medlemmar att vara 

med i en social gemenskap. Medlemmarna delar information mellan varandra, och använder 

nätverket som en social kommunikationskanal. Företagen i sin tur tar sedan del av denna 

information, och använder den för vinstinbringande syften. Detta är ett relativt nytt 

fenomen som det i nuläget finns ytterst lite information om100 

 

                                                           
100

 http://www.dn.se/ekonomi/facebook---en-guldgruva-for-reklam 2011-11-05 , Riphagen, David, Version 1.0 
2008, The Online Panopticon, Privacy Risks for Users of Social Network Sites, s. 13 

http://www.dn.se/ekonomi/facebook---en-guldgruva-for-reklam
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8. Bilaga 

 

Bilaga 1: Alphacat, en Obama-imitatör gör en ny video den 26 mars 2009. 

http://www.youtube.com/watch?v=IVaiIvcav64 Sökord: T.I Dead and gone SPOOF- Barack 

Obama.  

 

 

Intervjuguide: 
 

Frågor till AMF och Ottoboni:  

1. Berätta lite om dig själv och företaget?  
 
2. Vad för marknadsaktiviteter sysslade ni med under året?  
 
3. Vilken planerad budget hade ni för dessa aktiviteter och vad blev den egentliga budgeten? 
 
4. Vad har ni lärt er av era tidigare marknadsaktiviteter? 
 
5. När började ni använda er av Sociala Medier? 
 
6. Hur, och vilka faktorer bestämde att ni skulle börja marknadsföra genom sociala medier? 
 
7. Hur använder ni er av Sociala medier? 
 
8. Vad betyder Sociala Medier för ditt företag? 
 
9. Använder ni er av några speciella strategier? 

Frågor till AMF: 
 
10. Viral marknadsföring är en form av strategi. Hur ser ni på detta? 
 
11. Hur gick övergången till från att vanligtvis använda traditionell marknadsföring, till att 
börja använda er av viral marknadsföringsknep och strategier genom social media? 
 
12. Hur vet ni om er marknadsföring lyckas bli viral och hur mäter ni word-of-mouth? 
 
13. Sociala medier medför även risk, ett exempel är att ni tappar kontroll över vad som 
händer på internet efter att er kampanj är släppt. Hur tacklar ni detta? 
 
14. Hur använder ni er av Pull Marketing? 
 
15. Hur arbetar ni med ”buzzes”? Vad tänker ni på när ni vill generera buzz om era tjänster 

http://www.youtube.com/watch?v=IVaiIvcav64
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vid reklam? 
 
16. Kan du berätta hur utvecklingen av internet och sociala medier har förändrat ert 
företag? 
 
17. Vad har ni för marknadsföringsmål? 
 
18. Vad utgör framgång för er? 
 
19. Hur ser framtiden ut i form av arbetsuppgifter? 
 
20. Hur ser ni på era konkurrenter? 
 
Frågor till Ottoboni:  
 
10. Direktmarknadsföring är en form av marknadsföring. Hur ser ni på detta? 
 
11. Hur gick övergången till från att vanligtvis använda traditionell marknadsföring, såsom 
TV-reklam, till att börja använda er av direktmarknadsföringsknep och strategier genom 
social media? 
 
12. Kan du berätta hur utvecklingen av internet och sociala medier har förändrat ert 
företag? 
 
13. Begreppet Banner-Blindness innebär att internetanvändaren i förhand redan vet hur 
reklam ser ut och vart reklam befinner sig på en sida och per automatik ignorerar detta. Hur 
tacklar ni banner-blindness? 
 
14. Hur använder ni er av Push Marketing? 
 
15. Vad har ni för marknadsföringsmål? 
 
16. Hur samlar ni information om de kunder ni riktar er reklam mot?  
 
17. Vad utgör framgång för er? 
 
18. Hur ser framtiden ut i form av arbetsuppgifter? 
 
19. Hur ser ni på era konkurrenter? 


