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Förord 

 

Innan vi började med denna uppsats så hade vi bara hört begreppet virusmarknadsföring. Vi 

visste dock inte vad det var. Under resans gång har vi lärt oss mycket om 

virusmarknadsföring och även hur vi på bästa sätt kan ta fram ny kunskap om 

marknadsföringsformen. 

 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Jonas Kågström för inspiration, stöd och den kunskap 

han bidragit med. Vi vill också tacka de respondenter som tagit sig tid att svara på vår enkät, 

samt de som hjälpt oss att utforma undersökningen. 

 

Trevlig läsning. 

 

Julia Berggren & Olof Qvist 
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Sammanfattning 

 

Virusmarknadsföring är en typ av marknadsföring som går ut på att individer inom sociala 

nätverk skickar ett budskap vidare till varandra. När marknadsföringsformen fungerar är den 

mycket billig och effektiv. Det finns ett flertal exempel på framgångsrika 

virusmarknadsföringskampanjer som lyckats och gett produkter eller företag stor framgång. 

 

Virusmarknadsföringen som fenomen är relativt outforskad och det finns olika förslag på 

vägar att gå för att forma en framgångsrik kampanj. Bland annat kan virusmarknadsförare 

spela på individers känslor för att få dem att skicka ett budskap vidare inom sitt sociala 

nätverk. I denna uppsats tittar vi närmare på just detta, och tar reda på vilka känslor som bäst 

lämpar sig för en virusmarknadsföringskampanj. Genom en kvantitativ undersökning där 

cirka 800 studenter från Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Gävle deltagit tar vi 

också reda på hur synen på virusmarknadsföring ser ut, samt vilken reaktion det får när det 

mottas. 

 

Detta examensarbete visar att de som tar emot virusmarknadsföring har ett mönster i sitt 

agerande. De som ser en virusmarknadsföringskampanj som spam eller till och med blockerar 

avsändaren, gör detsamma för oberoende av vilken typ av kampanj de mottar. Samma sak 

gäller de som väljer att radera meddelandet. Mönstret i agerandet gäller dock inte för de som 

skickar budskap vidare. Hur stark känsla som väcks av kampanjen spelar heller ingen roll. 

Dock tycker vi oss se att virusmarknadsföringskampanjer baserade på sorg, ilska, rädsla och 

äckel fungerar bättre än andra kampanjer. Dessa skickas oftast vidare av kvinnor. Män skickar 

inte virusmarknadsföringskampanjer vidare lika ofta som kvinnor. När de gör det så väljer de 

dock att skicka vidare sjuk humor eller budskap baserade på förvåning. 
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Summary 

 

Viral marketing is a form of marketing that is based on individuals sharing of a message 

within their social network. When viral marketing works, it’s cheap and efficient and there are 

several examples of successful viral marketing campaigns that has given products or 

companies great success. 

 

Viral marketing is relatively unexplored as a phenomenon, and there are several different 

suggested paths to choose to form a successful campaign. One suggestion is that viral 

marketers base their campaigns on different feelings to make the individual share the 

campaign, or feeling, with its social network. This is one of the things that we are looking at 

in this report. With a quantitative study based on the replies of over 800 students, we try to 

determine which feeling is more efficient in viral marketing campaigns. We also try to 

determine how viral campaigns are received and handled as well as students view on viral 

marketing as a phenomenon. 

 

This report shows that receivers of viral marketing campaigns have a pattern in the way they 

act as a result of it. Receivers who view one viral marketing campaign as spam, block the 

messages sender or delete the message are likely to view all campaigns as spam, no matter 

which type of viral marketing campaign they receive. This pattern does not exist for those 

who choose to forward viral messages, nor does the strength of the feeling matter. However, 

we are able to distinguish that campaigns based on sadness, anger, fear and disgust are 

forwarded more than campaigns based on other feelings. These types of campaigns are often 

forwarded by women. Campaigns based on sick humor or surprise are more commonly 

forwarded by men. However, women are more likely to forward viral messages.  
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1. Inledning 

I det här avsnittet kommer vi att ta upp bakgrunden till vår studie och våra bakomliggande 

faktorer till varför vi valt att skriva om virusmarknadsföring. Vi kommer även att redovisa för 

vårt syfte och vår frågeställning.  

 

1.1 Bakgrund 

Gerillamarknadsföring myntades som uttryck 1984, när Jay Conrad Levinston skrev boken 

”Guerilla Marketing”. Formen av marknadsföring baseras på människans psyke och lämpar 

sig för mindre företag på grund av dess låga kostnad. I stället för stora finansiella insatser så 

menar Levinston i sin bok att gerillamarknadsföring i stället kräver insatser i form av fantasi, 

energi och tid.
1
  

 

Gerillamarknadsförings definition beror på vart den hittas. En fast ram har inte satts för vad 

som kan kallas gerillamarknadsföring eller inte. Utifrån de artiklar, böcker och diverse 

internetkällor om gerillamarknadsföring som vi tagit del av så slår vi fast att 

virusmarknadsföring och gerillamarknadsföring är nära besläktade. Virusmarknadsföring 

ingår ofta i en gerillamarknadsföringskampanj eller får stämpeln som gerillamarknadsföring 

när det utövas. Vår bedömning är att virusmarknadsföring är en form av 

gerillamarknadsföring som kan förekomma ensamt eller i kombination med det senare. 

 

Detta examensarbete grundades på tanken om den form av marknadsföring som vi nu vet 

kallas virusmarknadsföring. Intresset uppkom efter att i flera år blivit utsatta för 

virusmarknadsföring och sett hur effektivt det kan vara. Kanske har marknadsföringsstrategin 

blivit extra intressant efter att framgångsrikt ha använts av till exempel Myspace och 

Facebook. I tron om att det var detta som kallades gerillamarknadsföring påbörjades arbetet 

med det som utgångspunkt för att sedan vinklas till virusmarknadsföring. Vi trodde 

inledningsvis att virusmarknadsföring var ett relativt nytt och outforskat område. Senare har 

det visat sig att det finns ett antal artiklar i ämnet. Det finns dock luckor i kunskapen, speciellt 

om man jämför med de flesta andra former av marknadsföringsstrategier, vilket för oss gör 

ämnet extra intressant. 

                                                 
1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Guerilla_marketing, (2008-02-23 10:45) 



8 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera virusmarknadsföring och de mekanismer eller mönster 

som styr hur mottagaren av virusmarknadsföring agerar eller tänker. Då virusmarknadsföring 

kan baseras på olika typer av känslor så vill vi jämföra dessa känslor och se hur känslans 

styrka påverkar budskapets hantering.  

1.3 Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till den del av virusmarknadsföring som spelar på människors 

känslor. De sex känslor som studeras i detta sammanhang är utpekade i Angela Dobeles 

artikel ”Why pass on viral messages” som de känslor som effektivast kan användas i 

virusmarknadsföringskampanjer. Den teoretiska grunden i uppsatsen är dock avgränsad till 

ämnet virusmarknadsföring och former av spam som är relevant för ämnet. 

 

Den empiriska undersökningen avgränsar sig till studenter vid Blekinge Tekniska Högskolan 

och Högskolan i Gävle. Den kommer enbart att skickas ut digitalt. I undersökningen används 

bilder vilket blir en avgränsning på den media som används. Respondenten får tänka sig att de 

mottagit en kampanj i ett e-postmeddelande. De får också frågan om de kan tänka sig att 

sprida kampanjen vidare. Här begränsas inte respondenten till e-post. Dock får det anses som 

underförstått att distributionssättet är digitalt. 

1.4 Disposition 

 

1.5 Skapelseberättelse 

Dispositionen speglar inte arbetsgången i uppsatsen. Det inledande stadiet av arbetet med 

uppsatsen gick ut på att kartlägga den befintliga teorin och läsa in oss i ämnet 

virusmarknadsföring. Detta var inte det lättaste, då det inte finns så mycket tidigare forskning 

inom området. Virusmarknadsföring går, som vi senare förklarar, ofta hand i hand med 

digitala medier och internetmarknadsföring. Det här innebär att många, utan egentliga 

grunder, yttrat sig om marknadsföringsformen. Därför gick arbetet initialt ofta ut på att sortera 

Inledning Metod
Teoretisk 

grund

Empirisk 
studie & 
analys

Övergripande 
analys
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källor. Resultatet blev att ett antal vetenskapliga artiklar och ”internetauktoriteter” valdes ut 

och kunde ligga till grund för arbetet.  

 

Då detta är en studie på magisternivå så ville vi att kunskapsbidraget skulle vara ett tidigare 

outforskat område. Vi ville också att vårt kunskapsbidrag skulle täcka ett område som vi anser 

vara användbart i branschen. När dessa områden identifierats inom virusmarknadsföring så 

diskuterade vi vilket område vi skulle kunna bidra till på bästa sätt, under rådande 

förutsättningar. 

 

När syftet och frågeställningen till uppsatsen formulerats så gick arbetet ut på att ta fram den 

metod som vi tror på bästa sätt kan hjälpa oss uppnå dessa. Här valde vi mellan att göra en 

enkätundersökning och att göra en egen virusmarknadskampanj där teorin testas. Till slut 

valde vi att använda det alternativ som vi trodde bäst skulle hjälpa oss att svara på 

frågeställningen. Även den teoretiska grunden byggdes på med relevant teori. 

 

Flera olika sorters programvara har använts under uppsatsens gång. Detta har inneburit flera 

utmaningar där vi fått möjligheten att lära oss nya saker. Bara att söka efter bilder till 

potentiella kampanjer blev svårare än förväntat. För att hitta de bilder som slutligen använts i 

fokusgruppsundersökningen har vi lärt oss mycket om hur sökmotorer fungerar. Detta var ett, 

av oss, underskattat arbete. När sedan ett budskap ska läggas in på dessa bilder så har detta 

krävt en viss programvara, som i sin tur krävt ny kunskap. 

 

Att ha fokusgrupper var någonting nytt för oss. Då vi medvetet använt oss av studenter av 

olika kön och med olika utbildningsbakgrund så har språkanvändningen och tankesättet 

varierat. Här fick vi tänka på att vara lyhörda och analyserande för att få fram den information 

vi sökte. Detsamma gällde i pilottestet, som för oss var det första provet på om det jobb vi 

dittills lagt ner på undersökningen gett önskat resultat. Här försökte vi att inte försvara den 

undersökning som vi lagt så mycket tid på, vilket vi tror är lätt gjort, utan att vara öppna och 

ta till oss av kritik. 

 

Då undersökningen gjordes digitalt så krävde även denna ny kunskap för oss. Vi var inte 

enbart tvungna att lära oss den programvara som användes utan också hur e-postlistor tagits 

fram och bearbetats för att fungera i ett vanligt e-postprogram. Den respons som 
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undersökningen gav, där målet för antalet respondenter uppnåddes första dagen, var för oss 

mycket positiv och motiverade oss ytterligare i vårt uppsatsarbete. 

 

Analyseringen av statistiken har även den skett i, för oss, ny programvara. Även hur denna 

programvara fungerar har vart en ny lärdom för oss. Uppsatsen har ur denna synvinkel 

inneburit utmaning för oss som resulterat i ny kunskap som inte enbart relaterar till 

uppsatsämnet. 

 

Den nya programvaran som användes i analyseringen av statistiken innebar nya möjligheter 

och begränsningar för oss. Möjligheter och begränsningar som vi, på grund av brist på 

kunskap om programvaran, tidigare inte känt till. Framförallt insåg vi värdet i att göra en 

faktoranalys. Dessa nya förutsättningar innebar för oss att syftet för uppsatsen formulerades 

om för att passa det som vi nu ville, och fått möjlighet, att analysera. Vi inser att detta kan ta 

tyngd från det arbete som lagts ned innan syftet formulerades om. Dock anser vi att det 

ursprungliga syftet snarare utvecklats än ändrats. 

 

Analysdelen av uppsatsen genomfördes efter det metodiska, teoretiska och empiriska arbetet. 

Även här har vi lärt oss nya saker så som, för oss, nya typer av statistiska analyser. För oss har 

det varit viktigt att bemästra dessa typer av statistiska analyser, för att kunna hålla en korrekt 

och trovärdig diskussion i analysen. 

 

I slutet av uppsatsen sammanfattas de viktigaste slutsatserna. Här har vi försökt skriva på ett 

sätt som inte kräver samma kunskap inom statistik som den empiriska delen av uppsatsen gör. 

 

Totalt sett har uppsatsskrivandet inneburit mycket ny kunskap och många utmaningar för oss. 

Vi känner att vi har utvecklats under arbetets gång och det som i C-Uppsatsen kändes svårt 

eller obegripligt har i denna uppsats blivit mer självklart och användbart. I processen med att 

skriva denna uppsats har vi även lärt oss att jobba bättre i team och att hantera de faktorer som 

förlängde eller saktade ner processen. Detta har bland annat resulterat i att vi lärt oss att 

prestera under stress eller press. 
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2. Metod 

I detta kapitel ska vi redovisa för hur arbetet kommit till. Genom att redovisa den metod vi 

valt vill vi ge läsaren en möjlighet att själv tolka trovärdigheten i studien. Vi inleder detta 

kapitel med vårt metodval för att sedan presentera den empiriska studien och det metodarbete 

som genomförts för att göra undersökning så valid och reliabel som möjligt. 

2.1 Undersökningen 

Vi har valt att göra använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod för att få fram 

standardiserad statistik. För att kunna undersöka det som vi har för avsikt att undersöka tror vi 

är svårt att undersöka på något annat sätt. Vi hoppas att en kvantitativ undersökning ger oss 

ett underlag som vi sedan kan använda för att ge en rättvis bild av verkligheten. 

 

Vår undersökning kommer att skickas ut till studenter på Högskolan i Gävle och Blekinge 

Tekniska Högskola med hjälp av LimeSurvey programvara. När denna typ av undersökning 

genomförs är det viktigt att tänka på vissa aspekter. För att kunna göra en så valid 

undersökning som möjligt har vi byggt vårt tillvägagångssätt på SAGE Publication Ink’s 

bokserie om hur en kvantitativ opinionsundersökning bör gå tillväga. 

 

Undersökningens syfte är att undersöka om teorin i artikeln ” Why pass on viral messages?” 

stämmer, det vill säga om olika väckta känslor i kampanjer får människor att föra ett budskap 

vidare. Vi vill identifiera vilken eller vilka av de i teorin nämnda känslorna som har störst 

effekt. Vi vill också ta reda på vad som i störst utsträckning förknippas med ”spam”. Vidare 

vill vi göra en segmentering och utläsa skillnader mellan de olika segmenten. 

2.2 Val av bilder/kampanjer 

I undersökningen kommer sju bilder, eller kampanjer, att visas. Vi ska välja bilder som kan 

förknippas med de olika känslorna i teorin. Vår förhoppning är att varje bild ska vara starkt 

förknippad med en av de sex känslorna, och att den sjunde bilden ska kunna uppfattas som 

antingen äcklig, rolig eller en blandning av de båda. Vi väljer själva ut bilder som vi tycker är 

representativa för de olika känslorna. För att få så hög validitet som möjligt på de bilder som 

kommer att användas i undersökningen så har vi valt att använda oss av fokusgrupper. 

Användandet av fokusgrupper innebär att en kvalitativ undersökning används som stöd för 

den kvantitativa undersökningen. Detta kan vara till hjälp för att strukturera de alternativ som 



12 

 

kommer att ges i den kvantitativa undersökningen
2
. Med fokusgrupp menas i detta fall en 

grupp människor som för en fri diskussion runt de utvalda bilderna. Anledningen till att vi 

valt att använda oss av fokusgrupper är att vi själva är inläst i ämnet och därför kanske inte ser 

de olika bilderna ur samma perspektiv som de tilltänkta respondenterna. Tanken är att vi med 

hjälp av fokusgruppernas diskussion ska kunna ta beslut om vilka sex bilder som starkast 

förknippas med de olika känslorna. Om det blir nödvändigt så kommer vi att använda oss av 

fokusgrupperna i flera omgångar, för att hitta så bra bilder som möjligt för undersökningen. 

 

Vi har valt att använda oss av fyra mindre fokusgrupper i stället för till exempel en stor, då vi 

tror att detta ger en öppnare diskussion där alla kommer till tals. Risken med en större 

fokusgrupp är att en eller ett fåtal individer dominerar diskussionen och därför påverkar 

utgången.
3
 Fokusgrupperna består av studenter med varierande akademisk bakgrund, då dessa 

är representativa för den grupp som senare kommer att delta i undersökningen. Vi har också 

försökt inkludera medlemmar av båda könen, för att ge en så representativ bild som möjligt.
4
 

Viktigt att tänka på när fokusgrupper används är att behålla våra egna åsikter för oss själva, 

undvika användning av förkortningar och slang, hålla frågorna korta och att följa en standard 

för de frågor som ställs.
5
 

2.3 Resultat av fokusgrupperna 

Fokusgrupper hölls i två omgångar, med två fokusgrupper i varje omgång. Varje fokusgrupp 

bestod av tre studenter. Anledningen till att två omgångar hölls var att ett flertal bilder byttes 

ut inför den andra omgången. Lärdomar som tagits in i den första fokusgruppsomgången 

användes i valet av bilder inför den andra omgången. 

 

I omgång ett var en av sex studenter kvinna, vilket vi försökte väga upp med en helt kvinnlig 

fokusgrupp i omgång två. Av totalt tolv fokusgruppmedlemmar var dock enbart fyra stycken 

kvinnor, vilket får ses som en svaghet. 

 

Nedan hänvisar vi till fokusgrupp 1.1, 1.2, 2.1 och 2.2. Den första siffran står för omgång 1 

och 2, medan den andra siffran står för grupp 1 respektive grupp 2. Samtliga 

gruppmedlemmar studerar vid Högskolan i Gävle. 

                                                 
2
 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, (Liber, 2005), Sid. 505 

3
 Fink, How to ask survey questions , 2

nd
 edition, (SAGE Publications Ink 2003), Sid 123 

4
 Fink, Sid 3 

5
 Fink, Sid 123 
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Fokusgrupp 1.1 bestod av tre manliga studenter som studerar media och politik. Fokusgrupp 

1.2 bestod av en kvinnlig och två manliga studenter som studerar ekonomi. Sammanlagt 

visades 20 bilder. Utav dessa bilder kunde ett flertal sorteras bort av olika anledningar. Bland 

annat var fokusgruppmedlemmarna avtrubbade inför flera bilder som flitigt visats i media. De 

associationer som fokusgruppmedlemmarna fick av bilderna skiftade också, och stämde ofta 

inte in med de associationer som vi fått av bilderna. Många bilder som för oss visade ett 

självklart budskap tolkades inte på samma sätt av fokusgruppmedlemmarna. Detta tror vi 

beror på att vår kunskap inom ämnet och det sammanhang som vi hittat bilderna i påverkat 

vår bedömning. Fokusgruppmedlemmarna gav i regel korta svar vilket vi tyckte var bra. Vi 

tror inte att respondenter i en enkätundersökning analyserar bilderna en längre tid innan de ger 

svar. Den feedback vi fick i första fokusgruppomgången använde vi sedan i gallringen av 

bilder inför fokusgrupperna 2.1 och 2.2. 

 

Fokusgrupp 2.1 och 2.2 bestod av tre män respektive tre kvinnor. I denna omgång blev 

känslorna som bilderna var tänkta att framkalla tydligare. En klar problematik var dock att det 

var svårt att tyda om vissa bilder framkallade ilska, rädsla eller sorg. Vi tror att dessa känslor 

ofta ligger nära varandra och kan framkallas från respektive känsla. Till exempel kan 

någonting som gör en människa arg ofta övergå till sorg när en handling och dess konsekvens 

illustreras. På grund av detta kommer vi att försöka vinkla texterna på kampanjerna mot en 

mer ensidig känsloyttring. 

 

Resultatet av fokusgrupperna var att ett antal bilder valdes ut att användas i pilottestet av 

undersökningen. 

2.4 Undersökningens kampanjer 

I undersökningen används ett antal kampanjer som är tänkt att framkalla olika känslor hos 

respondenten. Samtliga kampanjer representeras av bilder föreställande olika saker med 

tillhörande text. I flera fall har vi själva lagt till en passande text för att på så sätt förstärka 

budskapet. Vi har valt att lägga till logo på flera bilder, för att efterlikna 

marknadsföringskampanjer. Undantaget är bilder med ett budskap som är tänkt att komma 

från organisationer utan vinstintresse, då dessa ofta fokuserar på budskapet i stället för 

organisationen. 
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Bild 1 

 
Bild 1 visar en glad bebis. Denna bild har i fokusgrupperna, och pilottesten, förknippats med 

glädjekänsla. På bilden har också en Intel Pentium 4 logo placerats för att det ska framgå att 

det är en kampanj. Den här bilden valdes framför en annan bild på en bebis som gav liknande 

respons. I andra fokusgruppsomgången ställdes de två bilderna mot varandra och denna 

valdes av respondenterna ut som den bild utav de två som gjorde dem gladast. 

 

Bild 2 

 

Bild 2 visar en konstnär som skjuter en hund mot en tavelduk. Bredvid tavelduken står andra 

liknande taveldukar med röda fläckar på. En Alcro-logo, som är försäljare av målarfärg, finns 

längst ner på bilden. Bilden har i fokusgrupperna uppfattats som både rolig och lite äcklig. På 

denna kampanj får respondenterna också gradera just de två känslorna, i stället för enbart en 

känsla som på de andra kampanjerna. Tanken är att se vilka som tycker den är rolig respektive 

äcklig, och skillnader i vad dessa gör med bilden. 

 

Bild 3 
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Bild 3 visar en rökares mun med tillhörande text som gör det tydligt att det är just en rökares 

mun. Bildtexten nämner också några kemikalier som rökare får i sig. Bilden uppfattades som 

äcklig av samtliga fokusgruppmedlemmar. 

 

Bild 4 

 

Bild 4 illustrerar kvinnomisshandel. En mansfigur syns framför en hopkrupen kvinna. 

Tillhörande text lyder: ”Det sker när ingen ser. Stoppa mäns våld mot kvinnor.” När denna 

text förknippats med bilden så har den väckt ilska hos fokusgruppdeltagare. Utan text har 

känslan dock inte varit lika stark utan varierat mellan ilska, rädsla eller sorg.  

 

Bild 5 

 

Bild 5 föreställer ett utsvultet afrikanskt barn. Tillhörande text lyder: ”Var tredje sekund dör 

ett barn. Du kan göra skillnad.” En Uniceflogo är även placerad på bilden. Kampanjen har 

relaterats till sorg hos fokusgruppmedlemmarna. Precis som i fallet med Bild 1, så stod valet 

här mellan två liknande bilder. När de två ställts mot varandra så har denna uppfattats som 

sorgligare. En fokusgruppmedlem trodde att det berodde på att en skugga lägger sig över 

ansiktet på barnet på bilden. 

 

Bild 6 
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Bild 6 visar ett raserat och ödelagt London. Tillhörande text lyder: ”Hur bidrar du till dina 

barns framtid…” Kampanjen har skapat känslor av rädsla i fokusgrupperna. Just känslan 

rädsla var väldigt svår att hitta bilder som relaterade till. Bilder som vi använt i 

fokusgrupperna har ofta relaterats till rädsla i kombination med andra känslor. Valet stod 

mellan denna bild och en dataanimerad bild på ett barn som såg rädd ut. Den senare bilden var 

dock väldigt lik bilden som används för att framkalla ilska. Denna bild valdes bort då vi tror 

att det kan ha förvirrat respondenterna med två liknande bilder som relateras till olika känslor. 

 

Bild 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7 visar ett Internet Explorer fönster innehållandes Amazon.com’s kampanj ”Weapons of 

mass destruction”. Sidan ser ut som en error sida men är egentligen ett skämt om Irak-kriget 

vilket gör respondenten förvånad. För denna bild så vill vi att respondenterna ska föreställa 

sig att de fått error sidan i sin egen webbläsare och frågan är därför formulerad på ett annat 

sätt än i de andra fallen. Vi har alltså valt att använda en redan existerande kampanj. Detta 

beror på att bilden var den enda som gjorde att fokusgruppmedlemmarna uppvisade 

förvåning, trots att andra liknande bilder fanns med i fokusgruppundersökningen. 

2.5 Skapandet av undersökningen 

I en kvantitativ undersökning bör frågorna vara lätta att förstå och besvara.
6
 Frågor och 

svarsalternativ urskiljs på ett enkelt sätt genom olika typsnitt.
7
 Frågorna ska vara relevanta, 

precisa, och helst korta då det ger en höge svarsfrekvens. Det är okej att skriva längre, mer 

                                                 
6
 Fink, Sid 14 

7
 Fink, Sid 61-62 
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detaljerade, frågor om det krävs för att respondenten ska förstå frågan.
8
 Förkortningar 

kommer inte att användas i syfte att göra frågorna kortare. Vi kommer inte heller att använda 

ord som ”och” eller ”eller” då det kan göra frågor oklara. Inte heller ordet ”inte” bör användas 

i en undersökning då forskning visar att denna typ av frågor kan missuppfattas.
9
 

 

För att försäkra oss om att undersökningens frågor förstås, eller för att upptäcka eventuella fel 

som vi själva inte tänkt på, så ska vi göra ett pilottest av undersökningen.
10

 Detta kommer att 

göras genom att undersökningen skickas ut till ett tjugotal studenter som sedan får ge 

feedback på hur de uppfattat undersökningen. Länken till enkäten kommer att delas ut till en 

population som liknar den som senare kommer att svara på undersökningen.
11

 De ifyllda 

formulären, samt den feedback som mottagits, kommer sedan att granskas för att upptäcka 

eventuella otydligheter.
12

 Om behov uppstår kommer vi att göra en andra omgång pilottest. 

 

Kampanjerna i undersökningen kommer att läggas i en strategisk ordning. Genom försök i 

fokusgrupperna har vi uppmärksammat att glädje dämpas då det följer ilska, sorg eller äckel. 

När glädje däremot illustreras innan ilska, sorg eller äckel så dämpas ej de sistnämnda 

känslorna. Illustrationen för känslan glädje kommer därför att inleda undersökningen för att 

sedan följas av kampanjen som kan uppfattas både dom glädje och äckel. Därefter kommer 

sorg, ilska och äckel för att avslutas med förvåning. Anledningen till att illustrationen av 

förvåning ligger sist är att frågorna behöver formuleras på ett annat sätt och en placering mitt i 

undersökningen tror vi skulle kunna förvirra respondenten. 

 

Respondenterna kommer att svara på frågor om kön, eftersom män och kvinnors reaktion på 

virusmarknadsföring, enligt teorin, skiljer sig. Vi kommer även att ställa frågor som kan dela 

in respondenterna i olika beteendemässiga kategorier genom frågor om medlemskap i sociala 

nätverk och om de skänker pengar till välgörande ändamål. Utskicket i sig kommer att ske till 

studenter vilket i sig är ett segment. 

 

Vi kommer till stor del att använda oss av svarsalternativ. Frågor med svarsalternativ 

producerar med standardiserad data som lättare kan analyseras statistiskt. Svarsalternativ gör 

                                                 
8
 Fink, Sid 22-31 

9
 Fink, Sid 34 

10
 Mark S. Litwin, How to measure survey reliability and validity,(SAGE Publications Ink 1995), Sid 60 

11
 Floyd & Fowler, Survey Research Methods 3rd edition, (SAGE publications 2002),  Sid 112 

12
 Litwin, Sid 112 
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det också lättare för respondenten att svara på frågorna då denne inte behöver tänka efter lika 

mycket och formulera sig.
13

 I undersökningar där svarsalternativ används är det viktigt att alla 

möjliga svarsalternativ ges
14

, vilket vi kommer att analysera efter pilottestet. En negativ 

aspekt med svarsalternativ kan vara att respondenten påverkas av alternativen. De frågor som 

inte innehåller svarsalternativ är frågor där respondenterna anger numeriska svar. Denna typ 

av svar gör det lätt att behandla statistiskt. 

 

När svarsalternativ ges står valet mellan ”check boxes” eller ”dropdown lists”. Vi anser att 

”check boxes” är lättare att förstå eftersom det tydligt visar respondenten att det finns flera 

alternativ, även om intrycket av undersökningen blir att den är längre. De frågor som ska ge 

ett graderande svar använder vi oss av en tiogradig skala. Vi har valt att använda den 

tiogradiga skalan på alla frågor för att undersökningen ska vara enhetlig. På en sådan skala 

rekommenderas det att det högsta alternativet ligger först, och det lägsta alternativet sist.
15

 I 

användningen av skalor och olika svarsalternativ är det viktigt att skriva instruktioner så att 

respondenten förstår tillvägagångssättet, till exempel hur många alternativ som kan kryssas i. 

 

För att respondenterna inte ska glömma någon fråga eller frågor så är alla frågor i enkäten 

obligatoriska. Om respondenten glömmer att fylla i en fråga så påminner programvaran denne 

om att komplettera svaret. 

2.6 Pilottest 

2.6.1 Resultat av pilottest 1 

Undersökningen skickades i första pilottestomgången ut till ett tjugotal respondenter. 

Samtliga respondenter var studenter med en blandning mellan kön. Utifrån den feedback och 

de svar vi fick i pilottestet så togs påståendet ”Budskapet tilltalar mig” bort då frågan inte 

förstods eller missuppfattades av flera respondenter. Frågan om hur många timmar i veckan 

respondenten spenderar på sociala nätverkssidor ändrades från att vara en fleralternativsfråga 

till ett fritextalternativ där respondenten får fylla i antalet timmar med datorns tangentbord. 

Efter pilottestomgång 1 kunde vi även se att respondenterna graderat känslorna förknippade 

till kampanjerna högt vilket för oss var en bekräftelse om att de bilder vi, med hjälp av 

fokusgrupperna, valt ut gett önskad respons. 

                                                 
13

 Fink, Sid 37 
14

 Fink, Sid 36 
15

 Fink, Sid 57-58 
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Efter Pilottest 1 uppmärksammades vi om att frågan för kampanjen baserad på förvåning 

behövde formuleras om. I stället för att fråga hur respondenten reagerat om ”bilden” kommit i 

ett e-postmeddelande så kommer vi att fråga hur denne reagerat om länken till sidan kommit i 

ett e-postmeddelande. 

 

Flera respondenter uttryckte att de tiogradiga skalorna var för långa, med undantag för när 

känslan ska graderas. Detta har vi dock valt att bortse ifrån då skalorna behöver vara enhetliga 

när de ska analyseras statistiskt. 

 

Till följd av att ändringar genomförts efter pilottest 1 så genomför vi en andra 

pilottestomgång. 

2.6.2 Resultat av pilottest 2 

Pilottest 2 slog väl ut och de respondenter som ingick i testet uppfattade inga oklara frågor 

eller alternativ. I denna pilottestomgång testades även den engelska versionen av 

undersökningen, som måste finnas tillgänglig för att kunna göra ett massutskick till studenter 

vid Blekinge Tekniska Högskola. Även detta test var framgångsrikt då inga frågor eller 

alternativ uppfattades som oklara av de engelskspråkiga respondenterna. Efter Pilottest 2 

beslutade vi oss att undersökningen var redo att skickas ut. 

2.7 Undersökningens frågor 

Undersökningen är uppbyggd i åtta steg. I det första steget ställer vi frågor som kan användas 

i en segmentering av respondenterna. Här ställs frågor om kön, skola, hur mycket pengar 

respondenten ger till välgörande ändamål samt hur lång tid som respondenten spenderar på 

sociala nätverkssidor. Denna segmentering gör vi för att vi tror att den är relevant för hur 

virusmarknadsföring uppfattas. 

 

Undersökningens övriga steg innehåller var sin kampanj. Under varje kampanj ber vi 

respondenten att gradera den känsla som bilden förhoppningsvis väcker. Vi frågar också vad 

respondenten skulle göra om de fått kampanjen av en bekant i ett e-postmeddelande. Här får 

respondenten gradera hur stor sannolikheten är att denne skulle skicka budskapet vidare, 

radera meddelandet, ta reda på mer om annonsören, blockera avsändaren eller uppfatta e-

postmeddelandet som spam. 
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2.8 Utskicket 

Den 19 maj gjordes det första utskicket av undersökningen. Detta utskick gick till cirka 5000 

studenter vid Blekinge Tekniska Högskola. Dagen efter, den 20 maj, gjordes ett andra utskick 

till ungefär 2500 studenter vid Högskolan i Gävle. Då utskicket till studenter vid HIG skedde 

via e-post och Blackboard, en e-lärningsportal, så fick uppskattningsvis 100-200 studenter 

dubbla kopior av e-postmeddelandet. Meddelandet var utformat som ett personligt brev då vi 

tror att det ger en högre respons (se bilaga 3). 

 

Inledningsvis hoppades vi på hundra svar för att få tillräckligt underlag för en trovärdig 

empiri. Målet uppnåddes efter drygt en timme. Nedan visas antalet respondenter från 

respektive skola, dag för dag. 

 

Datum BTH HIG Annan 

21 maj 406 103 33 

23 maj 436 263 33 

25 maj 442 289 35 

27 maj 450 312 35 

29 maj 454 313 35 

Tabell 2.1: Antalet respondenter vid respektive skola i 2-dagarsintervaller. 

För mer detaljerad statistik, se bilaga 4. 

 

De sista dagarna minskade antalet respondenter markant. Mellan den 27e och 29e maj inkom 

fem fullständiga svar. Med detta som grund gjorde vi bedömningen att vi inte kommer att få 

in så många fler respondenter att det påverkar det statistiska underlaget. 

 

Utav ungefär 7500 e-postinnehavare så valde 1043 att klicka på länken för undersökningen. 

Utav dessa 1043 så fullgjorde 802 hela undersökningen. Detta innebär att cirka 14 procent 

klickade på länken. Detta kan ses som en svag respons, men det är svårt att veta hur många 

studenter som faktiskt sett e-postmeddelandet under tidsperioden vilket gör det svårbedömligt. 

Utav de som påbörjat undersökningen så var svarsfrekvensen 77 procent vilket enligt 

författarna Bryman och Bell anses som bra
16

. 
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 Bryman & Bell, Sid. 164 
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2.9 Trovärdighet i uppsatsen 

2.9.1 Presentation av författare 

Angela Dobele 

Uppsatsen bygger till stor del på att olika känslor kan bidra till att ett meddelande 

uppmärksammas och vidarebefordras. Artikeln ”Why pass on viral messages?” är skriven av 

Angela Dobele och då den utgör en viktig grundsten i denna uppsats har vi valt att granska 

vilken tyngd författaren ger till artikeln. 

 

Angela Dobele är Filosofie doktor inom marknadsföring vid Southern Cross University i 

Australien. Hennes doktorsavhandling ”Positive Word-Of-Mouth Referrals” behandlar ett 

ämne som kan relateras till virusmarknadsföring. I dagsläget undervisar hon inom Marketing 

Research på RMIT University i Australien. Förutom ”Why pass on viral messages” har 

Angela Dobele även publicerat fyra andra vetenskapliga artiklar och deltagit som föreläsare 

eller med artiklar till runt 20 seminarier. Utav hennes fem publicerade artiklar använder vi två 

i denna uppsats.
17

 

 

Vi tycker att Angela Dobeles akademiska titlar gör henne trovärdig. Att hon dessutom skrivit 

flertalet artiklar, och en doktorsavhandling, inom ämnet innebär även det för oss att 

trovärdigheten höjs. 

 

Ralph E. Wilson 

Teoriavsnittets struktur är påverkat av en rapport från Ralph E. Wilson om 

virusmarknadsföring. Även om Ralph E. Wilson i sin artikel varken skriver om de olika 

känslorna eller spam, så finns inslag av hans teorier i vårat teoriavsnitt. 

 

Ralph E. Wilson har av The New York Times vid ett flertal tillfällen tillfrågats i rollen som 

expert på Internetmarknadsföring.
18

 Han har även publicerade artiklar och böcker inom 

området e-handel och Internetmarknadsföring.
19

 Ralph E. Wilson har en Bachelor of Arts 

                                                 
17

 

http://www.rmit.edu.au/browse/About%20RMIT%2FContact%20Us%2FStaff%2Fby%20campus%2FCity%2F

D%2F;ID=571t8pfl29de1( 2008-03-16 14:50) 
18

 http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=980CEFDE103CF935A35756C0A9659C8B63 ( 2008-03-26 

16:30) 
19

 http://www.wilsonweb.com/ebooks/ (2008-05-06 kl 15:00) 
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degree i Biologi, Master of Divinity degree i teologi och en Doctor of Ministry degree, Fuller 

Theological Seminar. 

 

Wilsons akademiska meriter väger inte tungt i sammanhanget. Hans böcker och vetenskapliga 

artiklar inom området är dock erkända då han citeras på ett flertal andra hemsidor och får 

rollen som expert av New York Times. De teorier som Wilson lägger fram om 

virusmarknadsföring har ingen större inverkan på utgången av denna uppsats men fungerar 

som en bra mall för den teoretiska grunden. 

2.9.2 Metodkritik 

Enkäter innebär vanligtvis ett stort bortfall. Av de 1043 personer som påbörjade vår enkät så 

avbröt 241 den utan att slutföra enkäten. Vi tror inte att det gör så mycket då det höga antalet 

svar innebär att statistiken blir mer reliabel. 

 

Från börjar var vår intention att alla känslor skulle finnas som alternativ under varje kampanj i 

undersökningen. I skapandet av undersökningen har vi dock försökt minimera antalet frågor. 

Detta har inneburit att enbart en känsla har funnits tillgänglig som alternativ för gradering för 

varje kampanj, med ett undantag. Detta kan innebära att respondenten förknippar den känsla 

som denne känner med den känsla som vi uttrycker i ord. Om respondenten till exempel blivit 

upprymd av att se en glad bebis så har denna känsla sannolikt förknippats med glädje då 

”glädje” är det enda tillgängliga svarsalternativet. I teoriavsnittet så rubriceras olika känslor 

som utvecklas med längre beskrivningar. Därför tror vi att namnet på känslan blir mindre 

viktigt. En typ av känsla som nära relaterar till den känsla vi namngivit kommer rimligtvis att 

avspegla sig i graderingen av den namngivna känslan. Om respondenten känner en helt annat 

känsla än den som namngivits så tror vi att denne kommer att gradera den namngivna känslan 

lågt. 

 

Det kan också tänkas att användandet av ordet ”spam” leder till en association till just spam, 

även om förknippningen inte gjorts om scenariot hänt på riktigt. Vi har svårt att tro att många 

förknippar ett e-postmeddelande från en bekant som spam. Det faktum att olika individer 

uppfattar ord på olika sätt är ett övergripande problem i kvantitativa studier.
20

 Ett pilottest kan 

resultera i en formulering som uppfattas på samma sätt av de flesta, men undantag kommer att 

förekomma. 
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Problematiken mellan att tänka sig att göra någonting och att faktiskt göra det är aktuell i vår 

undersökning. Det är svårt att veta förhållandet mellan dessa i alla kvantitativa studier.
21

 Vi 

tror dock att användandet av bilder i kombination med att undersökningen är elektronisk gör 

den mer reliabel. Bilderna, i motsats till en beskrivning, illustrerar kampanjen. Det faktum att 

undersökningen ligger på Internet innebär att den tas i samma miljö som respondenten 

använder sig av när denne läser e-postmeddelanden. 

 

De som svarar på undersökningen har blivit inbjudna via e-post, och undersökningen i sig är 

elektronisk. Detta innebär att respondenterna är datoranvändare. Det kan också tänkas att de 

som spenderar längre tid framför datorn också är de som tar sig tid till att svara på en 

elektronisk undersökning. Hur detta i så fall påverkar undersökningen är svårt att säga. Det är 

troligt att denna grupp är mer van vid att hantera spam, vilket i så fall ger andra svar än om 

den genomsnittlige studenten svarat på undersökningen. I undersökningen så frågar vi hur 

många timmar respondenten spenderar på sociala nätverk, vilket vi tror kan fungera som ett 

mått på hur van denne är vid spam. 

2.10 Databehandling 

Den empiriska datan samlas in genom programmet Limesurvey som ligger på en av 

Högskolan i Gävles servrar. Efter undersökningens slutförande så exporteras datan för att 

importeras i programmet SPSS (Statistical Package for the Social Science) för Windows. 

 

SPSS är en mjukvara för analys av kvantitativ data. Programmet har funnits sedan mitten av 

1960-talet och är med över 250 000 användare den ledande lösningen för denna typ av 

analyser.
22

 

 

För att kunna göra en bearbetning i SPSS bör antalet respondenter vara lika med antalet frågor 

gånger tio
23

. Då vi har sammanlagt 30 frågor så klarar vi denna avgränsning. I ett första steg 

mot analyserbar data så tittar vi på statistikens normalitet för att identifiera respondenter som 

skiljer sig avsevärt från mängden. Om en respondent till exempel svarat att han eller hon sitter 

dygnet runt på sociala nätverkssidor eller ger extremt stora summor till välgörande ändamål så 

tas dessa bort. Detta gör vi dels för att ta bort de som uppenbarligen ljugit, men också för att 
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 Patel & Davidson, Forkningsmetodikens grunder, (Studentlitteratur 2003) Sid. 98 
22
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dessa respondenter inte bidrar till att visa en trend i materialet. 

 

Nästa steg är att se på materialets signifikans och KMO. Signifikansen i materialet är .000 

vilket innebär att det inte är normalfördelat. Dock kan inte en normalfördelning förväntas av 

vårt material vilket gör att vi inte fäster stor vikt vid signifikansvärdet.  

 

KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) värdet är en variabel som mäter relationen mellan variablerna. 

KMO värdet för materialet bör vara över .5 och så högt som möjligt. Ett värde över .7 anses 

som bra
24

. För att öka relationen mellan de olika variablerna så bör frågor som inte visar 

relation tas bort från undersökningen. För oss innebar det att frågorna om skola och hur 

mycket respondenten ger till välgörande ändamål tas bort. Utan dessa två variabler går KMO 

värdet upp till .877. 

 

För att analysera materialet så ska vi göra en faktor och klusteranalys i SPSS. En faktoranalys 

visar vilka frågor som går hand i hand och en klusteranalys delar in respondenterna i olika 

segment för att visa vilka respondenter som hör ihop. Detta förklaras ytterligare inför 

respektive analys. 

2.11 Analysarbete 

För att tolka den insamlade statistiken så använder vi oss av ett analytiskt synsätt. Detta på 

grund av att vi anser att de enskilda individerna går att gruppera och summera. Det analytiska 

synsättet utgår från kravet på enkelhet, ofta ur ett analytiskt perspektiv. Även om vi anser att 

en modell inte alltid behöver vara precis och entydig, så tror vi att den gör det möjligt att 

analytiskt bearbeta den. Vi menar alltså att helheten går att summera och att de enskilda 

delarna kan ges ett kvantitativt värde.
25

 Vid det analytiska arbetet kan författaren välja att ha 

en separat analys eller att skriva den i samband med empirin.
26

 Vi har valt en kombination av 

detta. Vi kommer att göra en löpande analys i empiriavsnittet då vi tror att det statistiska 

underlaget och presentationssättet kräver en sådan typ av analys. Vi tror också att det 

underlättar för både oss och läsaren av arbetet då det ger en röd tråd i resonemanget. Vi 

kommer att följa upp denna löpande analys med en övergripande analys och slutligen en 

återknytning till syftet. 
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3. Teoretisk grund 

I detta kapitel redovisas den befintliga teoretiska grund som finns om Virusmarknadsföring. 

Även teorier om Spam och Spim redovisas då det är relevant för uppsatsens syfte. 

3.1 Virusmarknadsförning 

Virusmarknadsföring är en form av marknadsföring som går ut på att ett budskap sprids inom 

redan existerande sociala nätverk för att skapa ökat medvetande om ett märke, företag eller en 

produkt. Det kan också användas för att göra människor medvetna om andra saker så som 

politiska budskap eller orättvisor.
27

 Budskapet ska formas så att det sprids mellan individer av 

individerna själva via ”word of mouth”. På detta sätt skapas stora, snabbt växande, nätverk.
 28

 

Fokus läggs ofta på den digitala delen av virusmarknadsföring där ett budskap sprids genom 

till exempel e-post, men virusmarknadsföring kan också vara när budskapet sprids muntligt
29

. 

Det kan även vara en företeelse som sprider sig och blir ”inne”. Virusmarknadsföring kan 

reducera kostnader, öka försäljningen och nå konsumentens medvetande på ett nytt sätt. Målet 

är att använda konsumenter för att sprida ett budskap till varandra.
30

 

 

Virusmarknadsföring kan användas av flera syften. De mest effektiva har visat sig vara då ett 

företag vill marknadsföra sig självt, införa nya produkter eller upplysa kunden om någonting. 

 

Ett klassiskt exempel på virusmarknadsföring vad införandet av gratis e-post från 

Hotmail.com. Hotmail gav och ger bort en service där användare kan skapa en privat e-post 

med återkomst via användarens webbläsare. Hotmail gav ursprungligen ut ett antal gratis e-

post konton. De lade sen till en enkel signatur i varje e-postbrev där det stod att gratis e-post 

kunde erhållas. När sedan användarna använde tjänsten för att skicka e-post till sina vänner 

och bekanta spred de automatiskt information om tjänsten, som i sin tur gjorde samma sak när 

de skapat sitt eget e-post konto. Detta innebar en liten marknadsförningskostnad med stor 

effekt. På tolv månader gick Hotmail från en till tolv miljoner användare. I mitten av år 2000 

hade Hotmail 66 miljoner användare och 270 000 nyskapade konton dagligen.
31
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Ett annat vanligt förekommande fenomen är möjligheten att rekommendera en produkt eller 

en webbsida till en vän. Detta är vanligt förekommande på diverse hemsidor. Till exempel 

uppmanade ett stort företag sina kunder att rekommendera en produkt till sina vänner efter 

genomfört köp. Om en rekommendation fullföljdes och ledde till köp skulle både befintlig 

och den nye konsumenten få 10 procents rabatt på sitt köp.
32

 

 

Förståelsen av virusmarknadsföring är fortfarande begränsad och det är svårt att beskriva 

varför och exakt hur det fungerar. Vad forskningen visar är att 

virusmarknadsföringskampanjer resulterar i rekommendationer personer emellan vilket ökar 

trovärdigheten i meddelandet.
33

 

 

Virusmarknadsförings popularitet har växt i takt med att elektroniska medier så som Internet 

och mobiltelefoni har utvecklats. Dessa teknologiska hjälpmedel möjliggör en ny form av 

kommunikation, både från företag till konsument och mellan konsumenter.
34

 Dock kan 

virusmarknadsföringskampanjer kombinera olika medier eller använda sig av enbart andra 

medier så som TV eller tidningar. Internet möjliggör dock att till exempel en TV-reklam eller 

tidningsartikel på ett enkelt sätt skickas vidare till vänner och bekanta. 85,9 procent av 

svenska internetanvändare uppgav, år 2004, att de använder e-post. En stor del av marknaden 

kan alltså nås med hjälp av tekniken. 

 

Ett problem som virusmarknadsföringen står inför är det faktum att det ofta sprids 

elektroniskt. Poängen med virusmarknadsföring är att konsumenten själv ska sprida 

budskapet, men någonstans måste det hela börja. Väljer den som startar kampanjen att 

använda sig av e-postutskick till flera personer kan detta innebära att e-postmeddelandet 

bortfärdas som spam. Den ökande kvantiteten av spam som skickas över internet gör att e-

postanvändare tvekar inför att skicka e-post vidare till sina vänner. Detta ställer högre krav på 

budskapet och på budbäraren av meddelandet.
35
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3.2 Virusmarknadsföringens framgångselement 

Enligt  Ralph F. Wilson finns det sex element som avgör om en 

virusmarknadsföringskampanj blir framgångsrik. En kampanj behöver inte innehålla alla sex 

element, men blir mer framgångsrik desto fler av dessa sex element som finns med.
36

 

3.2.1 Ger bort någonting gratis 

Många virusmarknadsföringskampanjer ger bort någonting gratis för att locka till sig 

uppmärksamhet. Detta kan exempelvis vara gratis e-post service, gratis information, gratis 

”coola knappar” eller gratis mjukvara. I dessa fall ges någonting bort gratis i hopp om att dra 

till sig uppmärksamhet och resultera i vinstgivande transaktioner i framtiden. Till exempel 

kanske gratis mjukvara ges bort med möjlighet att uppdatera till en mer avancerad version.
37

 

 

”Billigt” kan dra till sig uppmärksamhet, men ”gratis” är ändå det som lockar mest. Ett 

företag kanske inte går med vinst, eller till och med går med förlust, på kort sikt för att få en 

kundbas som kan vara lönsam på lång sikt. Ett företag kan till exempel också ge bort 

någonting gratis i utbyte mot att användaren lämnar sin e-post adress som motåtgärd, vilket 

kan vara värdefullt i ett senare skede.
38

 

3.2.2 Lätt att sprida vidare 

Likt ett mänskligt virus bör ett virusmarknadsföringsmeddelande vara lätt att sprida vidare. 

Ny teknik i form av e-post, SMS, webbsida, youtube video och annat gör detta mer möjligt 

idag än någonsin. Digitala format gör kopiering enkelt och detta kan utnyttjas i 

virusmarknadsföringssyfte.
39

 

 

Korta meddelanden gör det också lättare för konsumenter att föra ett meddelande vidare. I 

exemplet med Hotmail lades en kort text med 4-5 ord till i e-postmeddelandet för att göra det 

så enkelt som möjligt att läsa och föra vidare.
40

 

3.2.3 Eskalerar snabbt från liten till stor skala 

För att virusmarknadsföring skall vara möjlig måste den ursprunglige skaparen av 

virusmarknadsföringskampanjen vara beredd på att en stor mängd människor kan komma att 

exponeras för meddelandet på en kort tid. Detta innebär hög belastning på till exempel 
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hemsidor eller i affärer. Det är därför viktigt att se till att hemsidor har bandbredd, affärer har 

ett lager och så vidare. I exemplet med Hotmail där väldigt många nya användare registrerade 

sig gällde det för Microsoft att ha serverplats tillgängligt för dessa användare.
41

 

3.2.4 Utnyttja existerande sociala nätverk 

Virusmarknadsföring går ut på att utnyttja sociala nätverk. När budskapet är tillräckligt 

intressant för att spridas sköter individen och de sociala nätverken spridningen av 

meddelandet. De som först exponeras för det meddelande som skall spridas är därför viktiga i 

en virusmarknadsföringskampanj. Det är dessa personer som ska lägga grunden och föra 

meddelandet vidare. Det blir därför viktigt att välja dessa konsumenter med omsorg. 

Opinionsskapare och individer eller grupper med specialkunskaper inom ämnet ses ofta som 

mer trovärdiga. Det är därför viktigt att identifiera opinionsbildare och individer med 

intressen inom just det område eller den kultur som virusmarknadsföringskampanjen berör. 

Ett budskap från denna grupp mottas med större uppmärksamhet och respekt hos andra. 

Samtidigt är det viktigt att den som ska sprida budskapet vidare reagerar på ett sådant sätt som 

gör honom eller henne villig att vidarebefordra budskapet.
42

 

 

Det är också viktigt att den eller de som ska föra budskapet vidare inte känner sig utnyttjade. 

Detta uppnås på effektivast sätt genom att budbäraren själv påverkas av budskapet i den mån 

att han eller hon vill sprida det vidare på eget bevåg utan att behöva uppmanas till detta.
43

 

3.2.5 Utnyttja andras resurser 

En virusmarknadsföringskampanj utnyttjar mer eller mindre andra människors resurser. 

Affilliate-program är till exempel program där en individ tjänar någonting på att referera 

andra till en webbplats. En nyhet om en produkt eller service kan skickas ut via till exempel e-

post för att sedan återfinnas på andra människors hemsidor eller i deras bloggar. Hur man än 

ser på det, behövs någon form av aktion av andra parter än upphovsmannen för att budskapet 

ska spridas vidare i en virusmarknadsföringskampanj.
44

 

3.2.6 Motivera och tilltala människors känslor 

För att genomföra en lyckad virusmarknadsföringskampanj bör meddelandet i kampanjen 

vara unikt och tilltala människors känslor på något vis. Starka känslor skapar en vilja hos 
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individen att dela med sig av känslorna med vänner och bekanta. Det uppstår med andra ord 

ett socialt delande av känslor. När ett meddelande förs vidare av denna anledning så känner 

sig individen inte utnyttjad, utan vidarebefordrar informationen på eget initiativ och av egen 

vilja. Om meddelandet har ett tillräckligt roligt, intressant eller känslomässigt budskap så 

sprids det ofta vidare. De mest framgångsrika innehåller störande inslag, så som våld, porr 

eller respektlös humor. En studie av Angela Dobele med flera, om virusmarknadsföring, talar 

främst om sex olika känslor som på ett framgångsrikt sätt påverkar konsumenten att sprida ett 

meddelande vidare.
45

 De aktuella känslorna är förvåning, glädje, sorg, ilska, rädsla och 

avsky/äckel. Dessa presenteras här. 

3.2.6.1 Förvåning 

Förvåning är en dominerande känsla för mottagaren av meddelandet i framgångsrika 

virusmarknadsföringskampanjer. I studien, som gjordes på nio fall av virusmarknadsföring, 

visade det sig att känslan förvåning fanns med som en faktor i samtliga fall. Ofta i 

kombination med andra känslor. När ett meddelande mottas på något vis och det på något sätt 

är oväntat reagerar individen med förvåning eller häpnad.
46

  

 

Ett exempel på en virusmarknadsföringskampanj som utnyttjade känslan förvåning är 

Amazons ”Weapons of mass destruction” där Amazon skickade ut ett e-post med en länk till 

en error-sida med meddelandet att inga massförstörelsevapen kunde hittas. Sidan var också 

den sida som kom fram om en Google-sökning på ”Weapons of mass destruction” gjordes och 

internetanvändaren klickade ”I feel lucky” knappen, en knapp som automatiskt väljer ut det 

högst rankade sökalternativet. Användare som surfade in på sidan trodde först att de kommit 

till en vanlig error-sida men upptäckte till sin förvåning att sidan var ett skämt på den 

amerikanska regeringens bekostnad. På sidan låg också tre länkar till produkter, varav en var 

boken ”Poetry by Donald H. Rumsfeld”.
47

 Här kombinerades alltså förvåning med glädje. 

3.2.6.2 Glädje 

Kampanjer som innehåller känslan glädje resulterar i förtjusning och lycka. Detta är en känsla 

som individer gärna delar med sig till vänner och bekanta. Glädje kan uppstå till följd av 

humor, men också till följd av idealism eller finansiella incitament.
48

 I fallet med Amazons 

”Weapons of mass destruction” övergick känslan av förvåning snabbt till en känsla av glädje 
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till följd av humorn i kampanjen. Ett annat exempel på en kampanj som använde sig av glädje 

för att spridas var PepsiCo’s ”Raging Cow” kampanj som i stort sätt gick ut på en dansande 

ko som såg rolig ut. Detta uppfattades som så roligt att folk började prata och länk till 

hemsidan skickades runt mellan vänner och bekanta. I just detta fall vände sig kampanjen till 

barn och ungdomar.
49

 

3.2.6.3 Sorg 

Kampanjer som baseras på något sorgligt vädjar till medmänsklighet och att budskapet ska 

föras vidare på grund av sympati för någon eller någonting. Detta kan till exempel vara fallet 

efter en naturkatastrof eller liknande. Om en organisation eller person kan hållas ansvarig för 

en katastrof är motivationen att föra meddelandet vidare snarare ilska. Sorg kan framkalla 

individer att kräva någonting av andra till följd av någonting som gör dem ledsna. Det blir i 

detta fall i individens intresse att sprida budskapet vidare och skapa opinion.
50

 

3.2.6.4 Ilska 

Ilska kan till exempel väckas när någon har utsatts för någonting orättvist. Främst gäller detta 

när orsaken till orättvisan kan identifieras.
51

 Ett exempel var när den Holländska TV-kanalen 

BNN lovades av regeringen att få fortsätta sända om de kunde komma upp i 150 000 

medlemmar. Ett annat holländskt politiskt parti lade dock veto mot detta och TV-kanalen 

skulle stängas ner. Allmänheten upprördes över detta då de kände att kanalen blivit orättvist 

behandlad och att den holländska regeringen borde hålla sitt löfte. BNN lade då ut en 

webbform där allmänheten kunde fylla i för att skicka ett e-mail till regeringen. På bara några 

veckor fyllde ungefär 125 000 människor i webbformen och TV-kanalen uppnådde 224 000 

medlemmar. Detta till följd av att människor berättat om situationen för vänner och bekanta, 

samt diskuterat frågan. Ilskan av regeringens orättvisa behandling av BNN fick alltså 

människor att reagera och göra någonting åt saken.
52

 

3.2.6.5 Rädsla 

När en skrämmande situation uppstår, eller när smärta, fara eller ett hot förväntas, känner 

människor rädsla. Denna känsla kan uppmana till handling.
53

 Ett exempel på detta var den 

”Rock the Vote” kampanj som drevs som en non-profit organisation i USA inför valet 2004. 

Kampanjen uppmanade unga amerikaner att engagera sig i politiska frågor och rösta i valet. 
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För att få genomslag använde ”Rock the Vote” sig av chockerande bilder som handlade om 

abort, vapenkontroll och dödsstraffet i bilder och olika frågeformulär för att göra allmänheten 

uppmärksam om problem och få dem att reagera till följd av dessa. Människor blev rädda för 

den utveckling som höll på att ske och för hur det såg ut i samhället, vilket gjorde att de kände 

att de ville agera. Rädslan gjorde att de ville informera vänner och bekanta så att någonting 

kunde göras åt situationen.
54

 

3.2.6.6 Avsky/Äckel 

Människors avsky eller äcklande av någonting, alternativt hot om att detta ska ske, kan ge 

både bra och dåliga effekter. Det faktum att människor reagerar inför avsky eller äcklande är 

klart, men hur de reagerar, om alls, är olika beroende på individen. Angela Dobeles studie 

visar att framför allt unga män finner humor i äckliga situationer eller kanske speciellt när 

någonting som uppfattas som äckligt händer i en surrealistisk situation. Andra reagerar inte 

lika positivt. Dock uppstår någon form av reaktion.
55

 

 

Ett exempel på någonting som uppfattats som äckligt eller avskyvärt som spridits vidare är ett 

digitalt julkort som ett amerikanskt IT-företag producerade. Julkortet visade ett vintersamhälle 

där människor åkte skidor och några barn byggde en snögubbe. Plötsligt blev snögubben 

levande, åt upp ett av barnen och exploderade. Detta surrealistiska scenario uppfattades som 

roligt av många och länkades vidare, medan andra yttrade känslor av avsky eller fann kortet 

äckligt på grund av det faktum att ett barn blev uppätet. Den första gruppen förde länken till 

julkortet vidare i större utsträckning än den senare. Statistik visade att julkortet fortfarande 

sågs över ett år efter det kommit ut, trots att länken till det tagits bort från företagets hemsida. 

3.3 Negativa effekter med virusmarknadsföring 

När en virusmarknadsföringskampanj planeras är det viktigt att se till den kulturella aspekten. 

Det som du och dina vänner tycker är roligt kanske inte uppfattas som lika roligt inom din 

kampanjs målgrupp. Det är även viktigt att ta hänsyn till andra kulturer än målgruppens, då 

budskapet förhoppningsvis kommer att spridas till en stor mängd människor. Ditt märke kan 

ogillas inom en kultur på grund av en kampanj som genomförts inom en annan kultur.
56
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När en individ utsätts för ett budskap från vänner och bekanta ökar sannolikheten att denne tar 

till sig detta budskap. Ju fler individer i bekantskapskretsen som för budskapet vidare desto 

större sannolikhet att den enskilde individen tar det till sig. Dock finns en smärtgräns. Efter ett 

tag blir individen mindre mottaglig, eller härdad, för budskapet. Effekten kan också bli den 

motsatta och individen kan motsätta sig budskapet.
57

 

 

Tidpunkten för virusmarknadskampanjen bör väljas med omsorg. Dels är tidpunkten viktig då 

kampanjen används för att promota en ny produkt som är på väg att släppas. Kampanjen bör 

nå sin höjdpunkt vid själva släppet så att intresset är så högt som möjligt. Tidpunkten på 

dygnet när ett ursprungligt utskick skickas ut är också viktigt. Statistiskt har det visat sig att 

Internetanvändare sitter vid datorn mer under vissa tidpunkter än andra. De tenderar också att 

läsa e-post mer noggrant vid en viss tidpunkt på dygnet än andra.
58

 

3.4 Spam 

Ordet ”Spam” tros härleda från en sång av komikergruppen Monty Python där ordet upprepas 

på ett ensidigt och tröttande vis. Spam är massutskick på internet som mottagaren om den fått 

välja skulle avstått ifrån att erhålla. E-postmeddelanden kan till exempel skickas till 

nyhetsgrupper eller enskilda e-postmottagare.
59

 

 

Sedan marknadsföring på internet blev lagligt 1994 har marknadsföringsformen växt 

lavinartat.
60

 Virusmarknadsföring är ett billigt och effektivt alternativ till traditionell 

internetmarknadsföring med produktplacering på diverse hemsidor eller sökmotorer. 

 

E-post erbjuder företagen betydligt bättre marknadsförutsättningar än vad de flesta andra 

kommunikationskanaler gör. E-post är ett billigt sätt att nå ut till stora folkmassor snabbt, 

oberoende av vart avsändare och mottagare befinner sig. Ett e-postmeddelande kan skickas till 

ett otroligt stort antal mottagare utan att varje e-postadress behöver skrivas in manuellt. Det är 

också relativt lätt att få tillgång till e-postadresser. Även möjligheten till att bifoga bilder eller 

videor är en fördel.
61
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Wall Street Journal gjorde år 2002 en studie om hur lönsamt det är att skicka ut skräppost. 3,5 

miljoner e-postmeddelanden skickades ut. Kampanjen ledde till att 81 beställningar gjordes. 

För varje beställning tjänade marknadsföraren 19 dollar. Efter utgiften på 100 dollar för att 

skicka ut e-postmeddelandena uppgick vinsten till 1500 dollar. Fallet visar att kampanjen gav 

en ekonomisk vinst trots att andelen mottagare som gjorde en beställning var så låg som 

0.0023 procent.
62

 

 

Det är inte olagligt att göra massutskick av e-post. Det är däremot olagligt, inom EU, att 

skicka ett massutskick utan att e-postlistans medlemmar själva gått med i e-postlistan (”opt-

in”) och har möjlighet att gå ur den (”opt-out”).
63

 Vid första anblick kan detta tyckas vara 

samma sak som att skicka ut direktreklam till brevlådor, där mottagaren kan välja att inte ta 

emot reklam.
64

 I Sverige är det inte olagligt att skicka ut adresserad reklam vilket medför att 

det kan jämföras med spam. Den stora skillnaden ligger i den låga kostnaden för utskicket 

vilket möjliggör en större kvantitet. Eftersom det i praktiken är nästan gratis att marknadsföra 

vid e-post så är det inte heller lika viktigt att mottagaren hör till den aktuella målgruppen.
65

 

 

Skräddarsydda marknadsföringsmeddelanden är betygligt mer effektiva än massutskick till en 

mängd e-post adresser. En majoritet av mottagarna till massutskick som de ej själva valt att 

motta blir fientligt inställda till avsändaren. Trots detta skickas massutskicken ut, i 

förhoppning att de ska hitta några intresserade mottagare.
66

  

 

Sociala nätverk som till exempel MySpace eller Facebook används också för massutskick. 

Rent praktiskt så skapar en marknadsförare ett konto som de lägger till så många kontakter till 

som möjligt. När sedan massutskick görs till alla kontakter så är det svårt att argumentera för 

att dessa ingår i marknadsförarens sociala nätverk. Här går alltså virusmarknadsföring över till 

spam. 

 

Ett problem som virusmarknadsföringen står inför är det faktum att det ofta sprids 

elektroniskt. Poängen med virusmarknadsföring är att konsumenten själv ska sprida 

budskapet, men någonstans måste det hela börja. Väljer den som startar kampanjen att 
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använda sig av till exempel e-postutskick till flera personer kan detta innebära att e-

postmeddelandet bortfärdas som spam. Den massiva kvantiteten spam som skickas över 

internet, över 100 miljarder spammeddelanden om dagen,
67

 gör även att e-postanvändare 

tvekar inför att skicka e-post vidare till sina vänner. Detta ställer högre krav på budskapet och 

på budbäraren av meddelandet.
68

 

3.5 Spim 

Spim är en förkortning av Instant Messaging spam. Detta innebär att meddelanden skickas ut 

genom program som MSN Messenger, AIM eller Yahoo IM. Formen har ännu inte spridit sig 

till samma nivåer som spam. Detta beror främst på att det finns få program som kan göra 

massutskick via IM till olika användarnamn, samt att det inte utarbetats några stora listor över 

användarnamn som kan användas. Spim har många likheter med Spam. Till skillnad från 

Spam så öppnas dock Spim automatiskt och lägger sig ofta överst på skärmen. Meddelandet 

innehåller ofta material som många personer upplever som oanständigt. Spim kräver likt ett 

popup fönster direktrespons av mottagaren för att denne ska kunna återgå till normalläge. En 

annan stor skillnad är att Spim inte regleras i lagen.
69

 

4. Empiri och analys 

I det empiriska avsnittet redovisar vi undersökningens resultat i form av diagram och resultat 

från statistiska analyser utförda i SPSS. Resultaten analyseras löpande i det empiriska 

avsnittet för att sedan göra en övergripande analys. 

 

4.1 Empiriskt underlag 

Efter att respondenter med avvikande beteende, som tidigare beskrivits i metodavsnittet, tagits 

bort från undersökningen så återstår 780 stycken. Utav dessa är 397 (50,9 procent) kvinnor 

och 383 (49,1 procent) män. Fördelningen mellan skolorna i utskicket är 438 studenter vid 

Blekinge Tekniska Högskola, 307 studenter vid Högskolan i Gävle och 35 studenter vid 

någon annan skola. Dessa skänker i snitt 433 kronor till välgörande ändamål, även om det 

vanligaste värdet är 0 kronor. På sociala nätverk spenderar de i snitt 2,67 timmar i veckan. 

 

De kampanjer som presenteras i undersökningen fick varierande respons. Nedan presenteras 
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ett diagram över de snittvärden som kampanjerna presterade. 

 

 

Figur 4.1: Figuren visar snittvärdet för graden av känslan hos respondenterna för  

respektive bild och känsla. Ett högt värde innebär en stark känsla. 

 

I figur 4.1 kan vi se att kampanjen baserad på äckel är den som väckt starkast känslor hos 

respondenterna. Kampanj 2, som kan uppfattas både som rolig och äcklig, är delad. Här har 

respondenterna ofta svarat högt på den ena känslan och lågt på den andra. Kampanj 6, baserad 

på rädsla, är den som väckt svagast känsla. Detta resultat inverkar på klusteranalysen, men bör 

inte påverka faktoranalysen. 

 

4.2 Faktoranalys 

En faktoranalys är en funktion i SPSS som letar reda på mönster i respondenternas svar. 

Faktoranalysen tar hänsyn till en mängd variabler och presenterar ett antal funktioner som 

tillsammans förklarar en stor del av respondenternas beteende. Detta visar vilka frågor som 

går hand i hand och visar en helhetsbild av respondenternas beteende. I empiriavsnittet 

kommer vi att redovisa och analysera en faktor i taget. De frågor som inte visar ett samband 

inom en faktor kommer inte att redovisas. De som ej finns med i den aktuella faktorns tabell 

antas alltså inte ha ett samband med den aktuella faktorn. I faktoranalysen har vi valt att bara 

visa samband som har ett korrelationsvärde över .300, då korrelationsvärden under detta visar 

för små samband för att analysera. De frågor som inte finns med i en tabell antas därmed inte 

ha någon korrelation med faktorerna i tabellen. 

 

Varje faktor innehåller ett antal frågor som korrelerar. Antalet frågor i varje tabell varierar och 

beror på att enbart de frågor som visar en korrelation visas i respektive faktor. 
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I ett första steg av faktoranalysen kördes analysen med frågorna 2.1 till 8.2, dvs. alla frågor i 

samband med kampanjerna. Även frågorna om kön och timmar på sociala nätverk 

inkluderades. Denna faktoranalys visade att timmar på sociala nätverk inte ingick i någon av 

de 12 faktorer som förklarar 69,019 procent av respondenternas beteende. Frågan togs därför 

bort och en ny faktoranalys kördes på frågorna 2.1 till 8.2 och frågan om kön. 

4.2.1 Faktor 1 – Blockera avsändaren och uppfatta som spam 
Fråga Korrelation 

Bild 6: Blockera avsändaren ,808 

Bild 5: Blockera avsändaren ,793 

Bild 4: Blockera avsändaren ,774 

Bild 3: Blockera avsändaren ,721 

Bild 7: Blockera avsändaren ,641 

Bild 1: Blockera avsändaren ,618 

Bild 2: Blockera avsändaren ,580 

Bild 6: Uppfatta som spam ,339 

Bild 3: Uppfatta som spam ,310 

Bild 5: Uppfatta som spam ,311 

Bild 7: Uppfatta som spam ,348 

Tabell 4.2.1: Faktor 1. Förklarar 21,286 procent av beteendet. 

 

Faktor 1 har att göra med om användaren blockerar avsändaren till e-postmeddelandet eller 

inte. Faktoranalysen visar att den som blockerar avsändaren till ett av meddelandena också 

kommer att blockera avsändarna till de andra e-postmeddelandena. Detsamma gäller också 

med det omvända. Blockerar man inte avsändaren till ett av e-postmeddelandena så blockerar 

man inte heller de andra. Agerandet är alltså bundet till situationen, inte till känslan. Vi kan 

även konstatera att kön inte påverkar om mottagaren blockerar avsändaren eller inte. 

 

Faktoranalysen visar att bild 6 är den faktor som är starkast av de olika bilderna, när det gäller 

att blockera avsändaren. Värdet hos den typiske respondenten är här mellan 2,67 och 3,64 

vilket innebär att risken att mottagaren blockerar avsändaren existerar, men inte är så stor. 

 

Faktor 1 visar också att de som blockerar avsändaren kan uppfatta e-postmeddelandet som 
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spam. Sambandet är relativt svagt, och vi konstaterar att bild 1, 2 och 4 inte visar korrelation 

till att blockera avsändaren. För bild 3, 5, 6 och 7 kan en korrelation utläsas mellan 

uppfattningen om spam och att blockera avsändaren. Dessa värden är dock låga. Vi tror att de 

som blockerar avsändaren uppfattar meddelandet som spam. De som inte blockerar 

avsändaren tror vi däremot är av delad mening. Vi tror att en del av medlemmarna i denna 

grupp uppfattar budskapet som spam och andra inte, vilket i så fall resulterar i att 

korrelationen blir låg. 

 

Om mottagaren blockerar avsändaren till e-postmeddelandet så betyder det inte nödvändigtvis 

att han eller hon raderar meddelandet. Här finns inget samband. Detsamma gäller tvärtom, 

vilket vi tycker är förvånande. Vi tror att sambandet försvinner på grund av att de som väljer 

att inte blockera användaren ofta ändå raderar meddelandet. Tydligen är respondenternas 

uppfattning om vart gränsen går mellan de två åtgärderna olika, vilket sänker 

korrelationsvärdet. 

 

Faktor 1 visar även att ingen korrelation finns mellan att blockera avsändaren och att skicka 

meddelandet vidare. Detta tror vi beror på att liten del e-postmottagare väljer att blockera 

bekanta som skickar virusmarknadsföringsmeddelanden. De som väljer att inte blockera 

avsändaren visar inget mönster i om de skickar kampanjen vidare eller inte, vilket vi tror är 

anledningen till att ingen korrelation finns. Detta gäller även faktorn att ta reda på 

annonsören.  

4.2.2 Faktor 2 – radera e-postmeddelandet 
Fråga Korrelation 

Bild 6: Radera e-postmeddelandet ,795 

Bild 4: Radera e-postmeddelandet ,790 

Bild 5: Radera e-postmeddelandet ,755 

Bild 3: Radera e-postmeddelandet ,697 

Bild 7: Radera e-postmeddelandet ,664 

Bild 2: Radera e-postmeddelandet ,605 

Bild 1: Radera e-postmeddelandet ,548 

Tabell 4.2.2. Faktor 2. Förklarar 12,585 procent av beteendet. 

 

Faktor 2 visar sambandet mellan om respondenten raderar e-postmeddelandet eller inte. Även 



38 

 

här visar faktoranalysen att respondenten har ett mönster i sitt beteende för samtliga 

kampanjer, oberoende av känsla. Om respondenten raderar ett av e-postmeddelandena så är 

chansen stor att han eller hon också raderar de andra. Detsamma gäller motsatt förhållande. 

Om mottagaren väljer att inte radera ett e-postmeddelande så är alltså sannolikheten stor att 

han eller hon inte heller raderar de andra e-postmeddelandena. 

 

I tabell 4.2 ser vi att det starkaste sambandet finns mellan de kampanjer som baseras på 

rädsla, ilska, sorg och äckel. Det vill säga känslor som kan uppfattas som negativa. 

Korrelationen finns dock mellan att radera samtliga e-postmeddelanden. Medelvärdena för att 

radera e-postmeddelandena är mellan 6,29 och 7,78 vilket innebär att risken för att det blir 

raderat är relativt hög. Vi vill poängtera att detta är helt oberoende av andra faktorer, så som 

hur stark känslan är eller av vilket kön respondenten är av. 

 

Det är intressant att se att även viljan att radera e-postmeddelandena är självstående och inte 

har samband med någonting annat. Även om mottagaren raderar e-postmeddelandet så 

betyder inte detta att denne uppfattar meddelandet som spam eller blockerar avsändaren.   

 

Faktor 2 visar även att ingen korrelation finns mellan att radera meddelandet och att skicka 

det vidare, vilket i praktiken betyder att de som raderar meddelandet inte nödvändigtvis 

undviker att skicka det vidare. 

4.2.3 Faktor 3 – uppfatta meddelandet som spam 
Fråga Korrelat

ion 

Bild 4: uppfattar meddelandet som spam ,789 

Bild 6: uppfattar meddelandet som spam ,761 

Bild 3: uppfattar meddelandet som spam ,720 

Bild 5: uppfattar meddelandet som spam ,691 

Bild 1: uppfattar meddelandet som spam ,624 

Bild 2: uppfattar meddelandet som spam ,594 

Bild 7: uppfattar meddelandet som spam ,524 

Tabell 4.2.3. Faktor 3. Förklarar 8,342 procent av beteendet. 

 

Faktor 3 visar att mottagarens uppfattning huruvida e-postmeddelandet är spam, eller inte, 
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gäller alla typer av virusmarknadsföringskampanjer. Om mottagaren inte uppfattar ett 

meddelande som spam så kommer han eller hon med stor sannolikhet inte heller att uppfatta 

ett annat virusmarknadsföringsmeddelande som spam. Detsamma gäller om mottagaren 

uppfattar meddelandet som spam. Då kommer denne med stor sannolikhet att uppfatta alla 

virusmarknadsföringskampanjer som spam. 

 

Genomsnittliga värden för om respondenten uppfattat kampanjerna som spam eller inte lägger 

sig mellan 3,71 och 5,28. Ilska och sorg uppfattas minst som spam av respondenterna. De är 

också de enda kampanjerna som aktivt uppmanar mottagaren att göra någonting för att hindra 

orättvisor eller för att hjälpa människor. Genomsnittsvärdena visar också att respondenternas 

uppfattning om vad som är spam eller inte är olika, men att varje individs uppfattning har en 

genomgående trend i alla meddelanden. 

 

Faktor 3 visar alltså att inställningen till spam inte är beroende på hur stark känsla en 

virusmarknadsföringskampanj väcker, utan att mönstret snarare visar att inställningen beror 

på någonting annat. Då det inte beror på kön, tidigare exponering av 

virusmarknadsföringskampanjer genom sociala nätverk eller hur mycket respondenten ger till 

välgörande ändamål så har vi svårt att identifiera orsaken. 

 

Det är intressant att konstatera att respondentens syn på om ett meddelande är spam eller ej 

inte påverkar om denne raderar bilden eller blockera avsändaren. I stället tyder bristen på 

korrelation att olika kombinationer av de tre alternativen utförs av olika personer utan någon 

direkt trend. Detta, i kombination med medelvärden som ligger nära mitten på den tiogradige 

skalan, tror vi visar att respondenterna är osäkra på vad de uppfattar som spam eller inte. När 

de trots detta tagit sitt beslut så är de konsekventa. 

4.2.4 Faktor 4 – ta reda på mer om annonsören 
Fråga Korrelation 

Bild 7: Radera e-postmeddelande -,475 

Bild 7: Uppfatta som spam -,326 

Bild 7: Ta reda på mer om annonsören ,727 

Bild 7: Skicka länken vidare till kompisar ,710 

Bild 2: Ta reda på mer om annonsören ,414 

Bild 6: Ta reda på mer om annonsören ,339 
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Bild 5: Ta reda på mer om annonsören ,350 

Bild 1: Ta reda på mer om annonsören ,328 

Bild 4: Ta reda på mer om annonsören ,389 

Bild 3: Ta reda på mer om annonsören ,322 

Figur 4.2.4. Faktor 4. Förklarar 5,925 procent av beteendet. 

 

Faktor 4 visar ett samband mellan vilka som väljer att ta reda på mer eller att inte ta reda på 

mer om annonsören. Den högsta korrelationen i faktor 4 är den om att ta reda på mer till följd 

av kampanjen med förvåning. Minusförhållandet i korrelationsanalysen innebär att det finns 

en korrelation mellan att svara högt på den ena frågan och lågt på den andra, eller vice versa. 

Korrelationsanalysen visar att den som tar reda på mer om bilden ofta undviker att radera 

meddelandet eller att uppfatta det som spam.  

 

Korrelationsanalysen visar en korrelation mellan flera alternativ på bild 7. Undantaget är att 

blockera avsändaren. Om respondenten väljer att ta reda på mer om annonsören för 

kampanjen som spelar på förvåning, så kommer han eller hon sannolikt också att skicka 

länken till kompisar. Respondenten kommer då inte att uppfatta annonsen som spam eller 

radera e-postmeddelandet. Förhållandet gäller också det motsatta. En kampanj som uppfattas 

som spam och raderas kommer inte att skickas vidare, och mottagaren kommer heller inte ta 

reda på mer om annonsören. Att alternativet att blockera avsändaren inte visar någon 

korrelation med övriga alternativ tycker vi är oväntat. Vi tror att andra, ej här undersökta, 

faktorer spelar in i om man väljer att blockera eller inte blockera sina bekanta. 

 

Vi tror att kampanjen med fokus på förvåning är den som ger ett ”antingen eller” scenario. 

Antingen kommer mottagaren att sprida den vidare eller så kommer denne att avfärda det som 

spam. 

 

Den ovan nämnda korrelationen på kampanjen ”förvåning” uppvisar även korrelation med att 

mottagaren tar reda på mer om annonsören när denne tar emot övriga 

virusmarknadsföringsmeddelanden. Detta innebär att de som tar reda på mer om en 

virusmarknadsföringskampanj också gör det när den mottar andra. De som däremot väljer att 

inte ta reda på mer om annonsören kommer inte nödvändigtvis att se e-postmeddelandet som 

spam – med undantag för kampanjer baserade på förvåning.  
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Genomsnittliga sannolikheten att respondenten tar reda på mer om annonsören är 1,81 till 

3,48 för bilderna i vår undersökning, där kampanjen som ger glädje genererar lägst värde och 

den som framkallar sorg generar högst. Dock visar korrelationsanalysen att graden av känslan 

inte påverkar om mottagaren skickar budskapet vidare eller inte. Detta är intressant då 

kampanjen om rädsla fick ett lägre genomsnittsvärde på graden av känsla än de andra 

kampanjerna. Tar respondenten reda på mer om annonsören bakom denna kampanj så gör den 

alltså detsamma om andra kampanjer, och vice versa. Korrelationsanalysen visar att 

kampanjen ”förvåning” är styrande – dock inte känslan i sig. Detta tycker vi stärker 

korrelationsanalysens slutsats att känslan inte påverkar hur kampanjen behandlas. 

4.2.5 Faktor 5 – känslor och genus 
Fråga Korrelation 

Bild 5: Bilden gör mig sorgsen ,619 

Bild 4: Bilden gör mig arg ,573 

Bild 1: Bilden gör mig glad ,531 

Bild 3: Bilden äcklar mig ,518 

Bild 7: Bilden gör mig förvånad ,474 

Bild 2: Bilden äcklar mig ,304 

Bild 6: Bilden gör mig rädd ,486 

Kön -,473 

Tabell 4.2.5. Faktor 5. Förklarar 4,542 procent av beteendet. 

 

Faktor 5 visar att det finns en korrelation mellan hur respondenterna graderar de olika 

känslorna. Undantaget i sammanhanget är Bild 2 där det inte finns en korrelation mellan de 

övriga känslorna och hur rolig respondenten tycker att bilden är. Däremot korrelerar känslan 

av äckel på samma bild med hur respondenterna graderat känslorna på övriga kampanjer. Det 

här tycker vi visar att kvinnor och män graderar känslorna olika, möjligtvis med undantag för 

hur rolig de tycker Bild 2 är. Om detta innebär att kvinnor eller män graderar en viss känsla 

högt eller lågt kommer att visa sig i klusteranalysen. 

 

Korrelationsanalysen visar även att känslan inte har någon inverkan på hur man väljer att 

hantera det mottagna e-postmeddelandet. I stället förklaras beteendet med att skicka 

kampanjer vidare av andra faktorer som inte framkommer här. 
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4.2.6 Faktor 6 – Äckel vs. Humor 
Fråga Korrelation 

Bild 2: Blockera avsändaren -,421 

Bild 2: Radera e-postmeddelandet -,322 

Bild 2: Uppfatta som spam -,337 

Bild 2: Bilden är rolig ,833 

Bild 2: Bilden äcklar mig -,687 

Bild 2: Skicka vidare till kompisar ,635 

Tabell 4.2.6. Faktor 6. Förklarar 3,830 procent av beteendet. 

 

Faktoranalysen hittar ett samband i svaren på Bild 2 – kampanjen som både kan tolkas som 

äcklig och rolig. Faktoranalysen visar en stor skillnad mellan respondenter som tycker att 

bilden är rolig och äcklig. De som tycker att bilden är rolig visar en negativ korrelation till att 

uppfatta meddelandet som spam, radera e-postmeddelandet och att blockera avsändaren. Detta 

innebär att de som tycker att bilden är rolig inte kommer att uppfatta meddelandet som spam, 

radera e-postmeddelandet eller blockera avsändaren. Tvärtom så visar korrelationsanalysen att 

de som uppfattar bilden som rolig också skickar bilden vidare till kompisar. 

 

Faktor 6 visar också en stark korrelation mellan hur respondenten uppfattar kampanjen. Om 

respondenten uppfattar kampanjen som rolig så tycker denne inte att den är äcklig, och 

tvärtom. Detta innebär att de som uppfattar kampanjen som äcklig inte kommer att skicka den 

vidare, utan däremot uppfatta den som spam, radera e-postmeddelandet och med större 

sannolikhet blockera avsändaren. 

 

Dock bör poängteras att ingen korrelation uppvisas med att ta reda på mer om annonsören. 

Om budskapet uppfattas som roligt så är chansen alltså stor att mottagaren skickar det vidare, 

men det betyder inte att denne tar reda på mer om annonsören. 

 

Vi tror att Bild 2 kan ses som rolig och som ett skämt. Detta tror vi i sin tur medför att 

mottagaren vill dela med sig av skämtet, men inte bryr sig om ifall kampanjen har en 

avsändare eller inte. Vi trodde att steget till att ta reda på mer om annonsören var kortare än 

att ta steget att skicka bilden vidare. Detta verkar dock inte stämma i fallet med Bild 2 där 

steget till att skicka bilden vidare generellt verkar kortare än till att ta reda på mer om 

annonsören, om bilden uppfattas som rolig. 
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4.2.7 Faktor 7 – Rädsla och skicka vidare till kompisar 
Fråga Korrelation 

Bild 6: Radera e-postmeddelandet -,363 

Bild 6: Skicka vidare till kompisar ,731 

Bild 6: Ta reda på mer om annonsören ,706 

Bild 6: Bilden gör mig rädd ,499 

Bild 5: Ta reda på mer om annonsören ,389 

Bild 5: Skicka vidare till kompisar ,359 

Tabell 4.2.7. Faktor 7. Förklarar 3,505 procent av beteendet. 

 

Faktor 7 handlar i huvudsak om Bild 6, kampanjen baserad på rädsla, och dess korrelationer. 

Korrelationsanalysen visar att de som är benägna att skicka bilden vidare ofta också tar reda 

på mer om annonsören. Deras värdering av känslan spelar också roll. En högre grad av känsla 

innebär en större sannolikhet att bilden skickas vidare. De kommer heller inte att radera e-

postmeddelandet. Det motsatta förhållandet gäller också – de som inte skickar bilden vidare 

graderar känslan lågt och raderar e-postmeddelandet.  

 

Faktor 7 är också intressant då den visar en korrelation mellan ovan nämnda faktorer och 

benägenheten att ta reda på mer om eller skicka vidare Bild 5. Dessa två paras alltså ihop av 

korrelationsanalysen och e-postmottagarens agerande när det gäller att ta reda på mer om 

annonsören och skicka kampanjen vidare är liknande när denne mottar de två typerna av 

virusmarknadsföringskampanjer. Respondenter som lätt känner rädsla till följd av en kampanj 

skickar alltså inte bara till större grad vidare kampanjer om rädsla, utan också de som baseras 

på sorg. Detta tror vi kan bero på att sorg ligger nära rädsla och kampanjen som vi använt för 

att skapa känslan sorg omedvetet kan kopplas till rädsla. Däremot påverkar inte graden av 

känslan sorg dessa faktorer. 

 

Det finns däremot ingen korrelation mellan dessa beteenden och e-postmottagarens 

benägenhet att uppfatta e-postmeddelandet som spam. Vi tror att detta beror på att även de 

som inte skickar kampanjen vidare har svårt att se dem som spam. Detta tror vi innebär att 

kampanjerna berör respondenten även om denne inte väljer att skicka dem vidare. 

4.2.8 Faktor 8 – Glädje 
Fråga Korrelation 
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Bild 1: Radera e-postmeddelandet -,503 

Bild 1: Uppfatta som spam -,328 

Bild 1: Skicka vidare till kompisar ,691 

Bild 1: Ta reda på mer om annonsören ,579 

Tabell 4.2.8. Faktor 8. Förklarar 3,103 procent av beteendet. 

 

Faktor 8 visar en korrelation mellan de olika agerandena när en respondent får en 

glädjebaserad virusmarknadsföringskampanj. Korrelationsanalysen visar att en person som 

skickar bilden vidare till kompisar också ofta tar reda på mer om annonsören. Dessa uppfattar 

inte meddelandet som spam och raderar det inte. Detsamma gäller motsatta förhållanden då en 

person som uppfattar meddelandet som spam och raderar det inte skickar det vidare eller tar 

reda på mer om annonsören. Dessa korrelationer ter sig logiska för oss. Det som vi anser är 

förvånande för faktor 8 är att känslan inte visar någon korrelation med dessa olika beteenden. 

Hur stark eller svag känslan är påverkar alltså inte agerandet när kampanjen mottas. Ingen 

korrelation finns heller mellan de olika beteendena och viljan att blockera avsändaren. Detta 

tror vi beror på att viljan att blockera är olika från individ till individ och inte påverkas av de i 

undersökningen nämnda faktorerna. 

 

Det är intressant att konstatera att viljan att skicka eller inte skicka vidare kampanjen som 

baseras på glädje inte har någon korrelation med viljan att skicka andra bilder vidare.  

4.2.9 Faktor 9 – Skicka vidare budskap av ilska 
Fråga Korrelation 

Bild 4: Radera e-postmeddelande -,336 

Bild 5: Ta reda på mer om annonsören ,316 

Bild 4: Skicka bilden vidare till kompisar ,710 

Bild 4: Ta reda på mer om annonsören ,477 

Bild 5: Skicka vidare till kompisar ,443 

Tabell 4.2.9. Faktor 9. Förklarar 2,790 procent av beteendet. 

 

Faktor 9 visar att de som skickar budskapet ilska, Bild 4, vidare till kompisar inte har någon 

korrelation med vilken grad av känsla som bilden ger. Däremot påverkar viljan att ta reda på 

mer om annonsören och skicka kampanjen vidare också viljan att ta reda på mer om 

annonsören och skicka kampanjen som är baserad på sorg, alltså Bild 5. De som skickar den 
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ene vidare kommer också med sannolikt skicka den andre vidare, och vice versa. Däremot 

visas ingen korrelation till att bilden uppfattas som spam eller att avsändaren blockeras. 

Korrelationsanalysen visar att de som skickar Bild 4 vidare inte tenderar att radera e-

postmeddelandet. Detsamma gäller motsatta förhållanden, att de som inte skickar e-

postmeddelandet vidare tenderar att radera det. 

 

Korsvisningen mellan de två bilderna tyder på att de är liknande kampanjer som leder till 

liknande aktioner. ”Ilska” och ”sorg” är båda kampanjer som skildrar orättvisor, som 

mottagaren uppmanas att agera mot.  

4.2.10 Faktor 10 – Skicka vidare äcklande budskap 
Fråga Korrelation 

Bild 3: Radera e-postmeddelandet -,384 

Bild 3: Uppfatta som spam -,317 

Bild 3: Skicka bilden vidare ,629 

Bild 3: Ta reda på mer om annonsören ,608 

Tabell 4.2.10. Faktor 10. Förklarar 2,426 procent av beteendet. 

 

Faktor 10 visar att de som skickar kampanjen baserad på äckel vidare till kompisar också ofta 

tar reda på mer om annonsören. Faktorn visar också att de som gör detta inte uppfattar e-

postmeddelandet som spam eller raderar meddelandet, även om det förhållandet inte är lika 

starkt. Detsamma gäller vid motsatta förhållanden. De som uppfattar e-postmeddelandet som 

spam eller raderar det är inte benägna att skicka det vidare eller ta reda på mer om 

annonsören. Däremot visas ingen korrelation till att blockera avsändaren till e-

postmeddelandet. Graden av känslan påverkar inte heller. Agerandet beror alltså på något 

annat än den känsla som skapas till följd av kampanjen. 

 

Vi tror att virusmarknadsföringskampanjen som baseras på äckel uppfattas som äcklig 

oberoende av hur den uppfattas eller behandlas i övrigt, vilket skulle innebära att ingen 

korrelation till känslan kan utläsas. Detta gäller den typ av äckliga kampanjer som inte har ett 

komiskt inslag och därför inte kan uppfattas som roliga. 

4.2.11 Faktor 11 – Sorg 
Fråga Korrelation 

Bild 5: Blockera avsändaren -,323 
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Bild 5: Uppfatta som spam -,349 

Bild 5: Ta reda på mer om annonsören ,379 

Tabell 4.2.11. Faktor 11. Förklarar 2,353 procent av beteendet. 

 

Faktor 11 visar att de som tar reda på mer om annonsören vid en 

virusmarknadsföringskampanj baserad på sorg inte uppfattar meddelandet som spam eller 

blockerar avsändaren. Graden av känslan påverkar dock inte detta. 

 

Vi tror att den negativa korrelationen med att blockera avsändaren här tyder på att mottagaren 

inser att det är ett viktigt budskap även om han eller hon inte är villig att ta reda på mer om 

annonsören. Graden av korrelation är dock låg. 

 

Det är intressant att ingen korrelation uppvisas till att skicka bilden vidare. Det skulle 

möjligtvis kunna tolkas som att mottagaren tar till sig budskapet men inte vill sprida det 

vidare. Detta tror vi skulle kunna bero på att de som inte uppfattar ett sorgligt meddelande 

som spam berörs av meddelandet och vill hjälpa till. Då graden av känslan inte påverkar så 

skulle detta kunna innebära att känslan kan vara hög även om mottagaren uppfattar 

meddelandet som spam, och vice versa. 

4.3 Klusteranalys 
En klusteranalys, även kallad segmentanalys, delar in respondenterna i olika grupper beroende 

på dess svar. Denna segmentindelning visar vilka respondenter som går hand i hand. I 

utförandet av en klusteranalys försöker SPSS programvara urskilja ett antal segment där 

skillnader inom varje segment är minimala medan skillnader mellan de olika segmenten är 

maximala. 

 

För att få fram det antal segment som, enligt oss, på bästa sätt delar upp populationen så har vi 

genomfört klusteranalyser med fyra till sju grupper. En bra fördelning är när grupperna 

uppvisar skillnader mellan segmenten och består av ungefär lika många respondenter. Genom 

en jämförelse mellan de olika analyserna så kom vi fram till att det bästa antalet grupper var 

sex. 

 

SPSS gör själv uppdelningen i klusteranalysen. När programmet gör detta så tar den bort ett 

antal respondenter som inte passar in. I vår klusteranalys med sex olika kluster så har SPSS 
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reducerat antalet respondenter till 759 och alltså tagit bort 21 respondenter som inte passar in i 

något kluster. Nedan följer en tabell av antalet respondenter i varje kluster. 

 

Kluster Antal respondenter 

1 120 

2 153 

3 99 

4 93 

5 216 

6 78 

Tabell 4.3.1. Tabellen visar antalet respondenter i respektive kluster. 

 

4.3.1 Person 1 – Lat 

Person 1 är en man som sitter två timmar i veckan på sociala nätverkssidor. Han reagerar ofta 

känslomässigt på virusmarknadsföringens budskap, men agerar inte till följd av detta. Det 

finns egentligen inte mycket att säga om Person 1. Han tar emot meddelandet och reagerar 

känslomässigt, men där slutar han att bry sig. Person 1 är den person som med minst 

sannolikhet raderar meddelandet. Vi får uppfattningen om att han är lite lat. 

4.3.2 Person 2 – Härdad 
Person 2 är en man som sitter tre timmar i veckan på sociala nätverkssidor. Person 2 skickar 

inte virusmarknadsföringskampanjer vidare utan raderar i stället med stor sannolikhet e-

postmeddelandet. Han blockerar också avsändaren förhållandevis ofta och har lätt för att 

stämpla virusmarknadsföringskampanjer som spam. Person 2 kommer inte att skicka e-

postmeddelandet vidare eller ta reda på mer om annonsören. 

 

Trots detta är graden av känsla hos Person 2 hög. Detta tolkar vi som att Person 2 är van vid 

att få spam i sin e-post.  

4.3.3 Person 3 - Aktiv 
Person 3 är en kvinna som sitter tre timmar i veckan på sociala nätverkssidor. Person 3 

reagerar starkt på kampanjerna. Hon reagerar särskilt starkt på kampanjen baserad på sorg, 

som hon också tar reda på mer om och skickar vidare till kompisar. 

 

Övriga budskap skickar Person 3 inte vidare, men är i förhållande till de andra 
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personlighetstyperna mer villig att skicka virusmarknadsföringskampanjerna vidare. 

 

Person 3 äcklas av sjuk humor och blockerar förhållandevis ofta avsändaren till denna typ av 

kampanjer. Även andra äckliga och förvånande kampanjer ogillar hon och blockerar ofta 

avsändaren. Person 3 raderar ofta e-postmeddelandet med virusmarknadsföringskampanjen. 

Dock inte i samma utsträckning när budskapet baseras på sorg. 

 

Eftersom Person 3 ofta agerar till följd av mottaget virusmarknadsföringsmeddelande så tror 

vi att hon är relativt ovan vid att motta dessa. Detta motsägs dock av att hon sitter på sociala 

nätverkssidor tre timmar i veckan. 

 

Person 3 är en bra person att vända sig till för kampanjer baserade på sorg. 

 

4.3.4 Person 4 - Känslig 

Person 4 är också en kvinna som sitter på sociala nätverkssidor tre timmar i veckan. Hon 

reagerar starkt på kampanjerna och tycker att Bild 2 är både äcklig och lite rolig. Hon skickar 

den dock inte vidare. Däremot skickar Person 4 vidare kampanjer baserade på äckel, rädsla, 

sorg och ilska. Dessa tre kampanjer är också de som hon väljer att ta reda på mer om 

annonsören på. Kampanjerna baserade på sorg och ilska är de som hon oftast väljer att inte 

radera.  

 

Person 4 är den personlighetstyp som tenderar att mest reagera till följd av graden av känslan. 

Om känslan är förhållandevis stark så är sannolikheten större att hon skickar meddelandet 

vidare och tar reda på mer om annonsören. Om känslan däremot är förhållandevis svag så 

raderar hon meddelandet. Hon uppfattar inget som spam och blockerar ingen till följd av 

virusmarknadsföringskampanjerna. Undantaget är budskapet baserat på glädje där hon 

reagerar starkt men ändå inte skickar det vidare. 

 

4.3.5 Person 5 - Oaktiv 

Person 5 är en man som sitter på sociala nätverkssidor två timmar i veckan. Han skickar inte 

virusmarknadsföringsbudskap vidare men blockerar inte heller avsändaren. E-

postmeddelandet, som han sällan uppfattar som spam, raderar han.  

 

Person 5 kanske är van att få virusmarknadsföringsmeddelanden. Han vet att det inte är spam, 
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blockerar inte en bekant på grund av det, men skickar inte heller vidare eller tar reda på mer 

om annonsören. Stora skillnaden mellan grupp 1 och 5 är att grupp 5 nästan alltid raderar 

meddelandet. Detta tycker vi tyder på vana, likgiltighet och medvetenhet. Vi kan tänka oss att 

denna person ofta inte ens öppnar e-postmeddelandet utan raderar det baserat på till exempel 

titeln på meddelandet. 

4.3.6 Person 6 - Less 

Person 6 är en man som sitter på sociala nätverssidor fyra timmar i veckan. Precis som person 

5 tror vi att han är van. Han är dock inte lika härdad som Person 2 då han inte med lika hög 

sannolikhet blockerar avsändaren. Person 6 uppfattar förhållandevis ofta 

virusmarknadsföringsmeddelanden som spam och raderar dem. 

 

Undantaget är bilden som är baserad på förvåning, som han skickar vidare trots att han 

uppfattar den som spam. Även bild 2, som han tycker är rolig, skickar han förhållandevis ofta 

vidare. 

 

Vi uppfattar Person 6 som less på virusmarknadsföringsmeddelanden. Han uppfattar dem som 

spam men gör inte mer än att radera meddelandet. Det enda som biter på Person 6 är humor, 

som han trots att han uppfattare det som spam ibland skickar vidare. 

5. Övergripande analys 

I detta avsnitt ges en mer sammanfattande analys av de teoretiska och empiriska avsnitten 

med koppling däremellan. Här redovisas också egna tankar runt undersökningens resultat 

och återknytning till syftet görs. 

 

Virusmarknadsföring är inte per definition spam, eftersom spam är ett massutskick till en stor 

kvantitet e-postadresser. Virusmarknadsföring är ett sätt för marknadsförare att sortera ut de 

som med större sannolikhet är intresserade av budskapet. Dock börjar synen på 

marknadsföringsformen förändras och många kategoriserar nu 

virusmarknadsföringsmeddelanden som spam. Om budskapet ses som spam av mottagaren så 

är risken att bilden av det varumärke som ligger bakom virusmarknadsföringen skadas. Vi tror 

dock att risken minskar av att meddelandet kommer från en vän och inte direkt från företaget. 

Risken är dock att ett virusmarknadsföringsmeddelande som mottas ett flertal gånger från 

olika vänner kan bidra till att mottagaren ser budskapet som spam. En stor skillnad mellan 
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spam och virusmarknadsföring är att spam, enligt lag, ska innehålla alternativet att lämna e-

postlistan. Detta kringgår virusmarknadsföring, om meddelandet skickas vidare.  

 

Enligt teorin så avgör känslans styrka hur benägen mottagaren är att skicka meddelandet 

vidare. Starka känslor gör individen mer benägen att dela med sig av dessa med vänner och 

bekanta. Teorin säger vidare, att om ett meddelande har ett tillräckligt roligt, intressant eller 

känslomässigt budskap så sprids det ofta vidare. Enligt vår empiriska studie stämmer inte 

detta. Tvärtom visar vi i denna uppsats att styrkan på känslan inte påverkar om ett budskap 

skickas vidare eller inte. Vi tror dock inte att känslan är helt obetydlig utan att typen av 

budskap, snarare än styrkan av känslan som budskapet framkallar, är det som påverkar. 

 

Det starkaste sambandet i korrelationsanalysen är det mellan de olika kampanjernas alternativ 

att blockera avsändaren. Det blir här tydligt att virusmarknadsföring sällan leder till att någon 

blockerar avsändaren. Vi tror att även detta är en stor skillnad mellan virusmarknadsföring 

och spam, då steget är långt till att blockera en vän eller bekant.  

 

Också alternativen att uppfatta e-postmeddelande som spam och att radera e-postmeddelandet 

eller inte visar en hög korrelation. Detta betyder att det starkaste mönstret i respondenternas 

beteende är det som gäller dessa tre faktorer. Individen är konsekvent i sitt agerande vilket vi 

tror har gjort att denne skapat en vana eller rutin att bete sig på ett speciellt sätt när ett 

virusmarknadsföringsmeddelande mottas. Om mottagaren av meddelandet väljer att utföra 

någon av ovan nämnda handlingar på ett virusmarknadsföringsmeddelande så gör denne 

detsamma på alla. Samma mönster finns inte för alternativen att ta reda på mer om 

annonsören eller att skicka e-postmeddelandet vidare. Här är respondenterna inte konsekventa 

i sitt agerande. Vi tror att vanan att blockera, uppfatta som spam eller radera e-

postmeddelanden är lättare att bygga upp som beteendemönster än vanan att skicka någonting 

vidare. När det gäller att skicka budskapet vidare så tror vi att varje meddelande behandlas 

individuellt och att enbart de som verkligen tilltalar individen är de som denne överväger att 

skicka vidare. Vi tror också att steget till att skicka vidare är större än att radera e-

postmeddelandet eller se det som spam. 

 

För att hitta de personer som skickar virusmarknadsföringsmeddelanden vidare till kompisar, 

vill vi se vilka personer som har hög negativ korrelation till de faktorer där respondenterna 

varit konsekventa i sitt agerande. Vi ser att kampanjen baserad på sorg har en negativ 
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korrelation mellan dessa faktorer och alternativen att ta reda på mer om annonsören samt 

skicka budskapet vidare. Detta tolkar vi som att den grupp som återstår när de som blockerar 

avsändaren, uppfattar e-postmeddelandet som spam eller raderar meddelandet räknas bort, 

ofta skickar vidare budskap baserade på sorg. Graden av känslan har dock ingen inverkan på 

hur gärna denna grupp skickar budskapet vidare. 

 

Individens agerande till följd av budskap baserat på sorg visar ett samband med dess agerande 

då han eller hon ställs inför budskap baserade på rädsla och ilska, vilket visar att mottagaren 

har ett liknande beteende till följd av dessa typer av kampanjer. Då graden av känslan är 

irrelevant så tror vi att meddelandet som budskapet representerar är det som påverkar 

individen. De tre ovan nämnda känslorna är känslor som engagerar och uppmanar till 

agerande. Även i klusteranalysen ser vi dessa samband. Vi tror att denna typ av budskap är de 

som fungerar bäst i en virusmarknadsföringskampanj. 

 

Kvinnor reagerar starkare känslomässigt på virusmarknadsföringskampanjer än män. Kvinnor 

skickar också vidare kampanjer till kompisar i större utsträckning. Då korrelationsanalysen 

visat att inget samband finns mellan känslans styrka och villigheten att skicka budskapet 

vidare till kompisar så är anledningen en annan. Vi tror att detta skulle kunna bero på att 

kvinnor ofta har mindre vana av att få virusmarknadsföringsmeddelanden skickade till sig. 

Dock har det visat sig att antalet timmar som spenderas på sociala nätverk inte har en 

påverkan på hur virusmarknadsföring uppfattas. Vi hade innan undersökningens början trott 

att det spelat roll, då sociala nätverkssidor flitigt används för att sprida virusmarknadsföring. 

Kanske är fenomenet med sociala nätverkssidor där virusmarknadsföring kan spridas för nytt 

för att användarna ska uppfatta de meddelanden som sprids där som spam. 

 

Vi tror att det kan finnas två anledningar till att kvinnor skickar vidare virusmarknadsföring 

oftare än män. Det skulle kunna förklaras med att kvinnor i större utsträckning vill bidra och 

hjälpa till. Detta skulle förklara varför de skickar vidare budskap av sorg, ilska, rädsla eller 

äckel mer frekvent än män, som i sin tur hellre skickar vidare budskap baserade på förvåning 

och sjuk humor. Det skulle också kunna bero på att kvinnors datorvana kanske ofta är smalare 

än mäns. Om en kvinna och en man spenderar samma tid på sociala nätverkssidor kan det 

vara så att mannen ändå spenderar längre tid på internet i övrigt och i större utsträckning blir 

exponerad för virusmarknadsföring. 
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Virusmarknadsföring ska spara pengar för den som skapar virusmarknadsföringskampanjen. 

När marknadsföringsformen fungerar som tänkt är det en väldigt effektiv form av 

marknadsföring. Problemet för virusmarknadsförare är att hitta ett fungerande koncept. I 

denna uppsats visar vi inte en självklar väg att gå för att lyckas, utan tar snarare fram redskap 

som kan användas i skapandet av en framgångsrik virusmarknadsföringskampanj. Bland annat 

har vi visat att känslans styrka inte är viktig, utan att vikten snarare läggs på vilken känsla 

som används. Här har vi visat skillnader mellan olika segment, men också visat att skillnader 

inte finns inom vissa segment. 

 

Vi tror att framtidens virusmarknadsföring kommer att bli mer kostsam. Eftersom 

marknadsföringsformen blivit populär så skapas allt fler kampanjer. Detta leder till att 

mottagare av virusmarknadsföringskampanjer blir mer kräsna och ställer högre krav för vad 

de väljer att skicka vidare. För att klara dessa krav så krävs spektakulära kampanjer. Vi tror 

att virusmarknadsföring i kombination med gerillamarknadsföring kommer att bli ett 

framgångsrikt koncept. Ett företag kan till exempel skapa en gerillamarknadsföringskampanj 

som kompletteras med virusmarknadsföring. Vi tror också att virusmarknadsföringens 

distributionssätt kommer att förändras. Från att främst ha använt sig av e-post så kan 

virusmarknadsförare nu använda ny teknik för att lägga upp videor eller bilder som kan 

spridas inom sociala nätverk genom IM. Vi tror att spam ofta kopplas till e-post och att nya 

distributionssätt, så som IM, kan hjälpa virusmarknadsföring som fenomen att slippa den 

spamstämpel som vår empiriska studie visar att den är på väg att få. 

6. Förslag på vidare forskning 
 

Efter denna uppsats så vet vi fortfarande inte riktigt vilka mekanismer som får oss att skicka 

vidare virusmarknadsföringsbudskap. Vi skrapar på ytan och ger förslag, men det skulle vara 

intressant att undersöka om det verkligen är budskap som manar till agerande som fungerar 

bäst i virusmarknadsföringssammanhang. 

 

Ur aspekten virusmarknadsföring och spam, så tror vi att det också skulle vara intressant att 

göra samma undersökning igen om några år för att se vart utvecklingen leder oss. Det skulle 

även vara intressant att studera hur teknologiska framsteg, så som IM-kulturen och YouTube-

kulturen, påverkar virusmarknadsföring. 

 



53 

 

Då virusmarknadsföring framstår som ett billigt sätt att marknadsföra någonting så tror vi att 

det skulle vara intressant att studera hur mycket pengar som ett företag behöver lägga på 

traditionell marknadsföring för att uppnå samma resultat som en framgångsrik 

virusmarknadsföring. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Resultat av fokusgrupper 

 

Notera att bilderna fått nya bildnummer efter fokusgrupperna. 

 

Bild-1 (GLÄDJE) “Skratt”, gullig bebis, Barn äkta- visar sina känslor 

 

Blid-2 VM 1994- man vet vad som kommer att hända, glädje, 2/6 st kände inte igen 

scenariet.  

 

Blid-3 (SJUKHUMOR) ”Skratt” av alla, Rolig, brutal, tragikomisk,  

 

Bild-4 söt, glad inte lika bra utslag som blid-1 

 

Bild-5 Inte så muntert, Har hon gjort nått fel?, någon annans hand,  

 Sorgsenbild, Propagandabild, kändes som en arrangerad bild 

  ”De här är vår lilla hemlighet” texten 

 

Bild-6 (SORG) Hemsk, äckligt, tragiskt, berör, ser stunden, mer dramatisk (steg1) 

 

Blid-7 lite rolig första anblicken, men inte när man vet scenariet, inget kul, förnedring, 

mer arg om det hade vart en kvinna,   

 

Bild-8 Hemskt, tragiskt, usch, svårare för en kille att identifiera sig med den här bilden 

 

Bild-9 rolig, fattar att den inte är på riktig, framkallade inte den känsla som vi var ute 

efter 

 

Bild-10 (SORG) Usch vad hemskt, är barnet dött, gamen är den symbol för döden, 

vidrig bild, kändes främmande för vissa eftersom det inte hör till vår 

vardag.(steg2) 

 

Bild-11 Usch, våld, konstigt, kändes lite fejkad, känns som det är en bild som man sett 

förut. 

 

Bild-12 Snygg bild, det ryker, framkallar inget 

 

Bild-13 konstig, vart och sovit,  

 

Bild-14 Tsunamin, manipulerad bild, konstigt att vissa såg glada ut på bilden  

 

Bild-15 Mobbing, berörde lite, bilden såg ut att vara arrangerad  

 

Bild-16 (Ilska?) Tragisk, Arg, orättvisa barnet blir indragen i nått som vuxna har 

ställt till med 

 

Bild-17 Hunden ser lite räddare ut, muhaha, hunden 

 

Bild-18 Arrangerad bild, hade man sett ansiktsuttrycket hade det vart nått annat,  
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Bild-19 (äckel) Äcklig, usch, Propagandabild 

 

Bild-20 (förvåning)  Ångest, tråkig, förknippas med irritation, lite rolig när man läste 

texten och såg att det inte var en vanlig varnings sida, Fyndigt-klurigt  

 

 

Rädsla, ilska är de bilder som vi inte har bra bilder till. 

 

Bild-21 Våldsam, Tibet, demonstration, ”oj oj”. Inga starka känslor om man inte är 

engagerad i deras sak. 

 

Bild-22 Farligt, katastrof, overkligt, dör mycket folk, terrorister. 

 

Bild-23 (ILSKA) Kvinnomisshandel, underlägsen, brutal bild, kvinnovåld, läskig 

bild. Först brutal, sen sorglig. 

  

Bild-24 Fanatism, extremenister. Fattigt, äckligt. Våldsam. Förtvivlad gubbe. Ingen 

våldsam verkan. 

 

Bild-25 Terrorister. Avtrubbad inför denna bild. Uttjatad. 

 

Bild-26 (RÄDSLA) London öde stad. Avlägsen framtid. Katastrof. 

 

Bild-27 (RÄDSLA) (Avger ljud som speglar medkänsla) Rädd för pappan. 

Kvinnomisshandel/barnmisshandel. Starkare bild än den andra enligt en 

fokusgruppmedlem. Flickan på bilden ser mer oskyldig ut än kvinnan på bild 23. 

 

Bild-28 Faan, gevär-fängelse, inlåst konsentrationsläger, hon borde inte sitta där, hon ser 

skraj ut 

 

Bild-29 aha, galna kosjukan, virus epidemi 

 

Bild-30 Nu tänker man sjuka extreminister, störda människor i mellanöstern, kultur 

bakomliggande,  

 

Bild-31 Nej, igen värre när man sitter i planen, mer svart rök, en bild man sett innan  

 

 

  



58 

 

Bilaga 2 – Undersökningen 

 

1.1 Är du: 

Kvinna 

Man 

 

1.2 Vilken skola studerar du vid? 

Högskolan i Gävle 

Blekinge Tekniska Högskola 

Annan 

 

1.3 Hur mycket pengar ger du i dagsläget årligen till välgörande ändamål? 

 

1.4 Hur många timmar i veckan spenderar du på Facebook, Myspace eller liknande sociala 

nätverkssidor? 

 

Fråga 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 & 8.1: Fyll i hur väl påståendet stämmer för dig:  

 

   
2.1 Bilden gör mig glad. 3.1 Bilden är rolig.    4.1 Bilden äcklar mig. 

  3.2 Bilden äcklar mig. 

 

    
5.1 Bilden gör mig arg. 6.1 Bilden gör mig sorgsen.7.1 Bilden gör mig rädd. 

 

 



59 

 

 

8.1 Om denna visats i min webbläsare skulle jag bli förvånad. 

 

Skala: (10) Instämmer helt – (1) Instämmer inte alls 

 

Fråga 2.2, 3.3, 4.2, 5.2, 6.2 & 7.2: 

Om du fått bilden i ett e-postmeddelande från en bekant, hur stor är då sannolikheten att du 

skulle… 

 

Skicka bilden vidare till kompisar? Skala 1-10 

Ta reda på mer om annonsören? Skala 1-10 

Radera e-postmeddelandet? Skala 1-10 

Blockera avsändaren? Skala 1-10 

Uppfatta e-postmeddelandet som spam? Skala 1-10 

 

Fråga 8.2: 

Om du fått länken till sidan i ett e-postmeddelande från en bekant, hur stor är då 

sannolikheten att du skulle… 

 

Skicka länken vidare till kompisar? Skala 1-10 

Ta reda på mer om annonsören? Skala 1-10 

Radera e-postmeddelandet? Skala 1-10 

Blockera avsändaren till e-postmeddelandet? Skala 1-10 

Uppfatta e-postmeddelandet som spam? Skala 1-10 
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Bilaga 3 - Utskicket 

 

**Scroll down for english version** 

  

Hej! 

  

Vi skulle verkligen uppskatta om du kunde ta några minuter till att delta i vår 

undersökning om Viral marketing. Undersökningen går ut på att titta på några bilder, 

och används som underlag för vår D-Uppsats. 

  

Vi vill varna för att vissa bilder kan väcka starka känslor. 

  

Klicka här för att komma till undersökningen: 

http://www.limesurvey.e-tools.se/index.php?sid=82938&lang=sv 

  

MVH 

Olof & Julia 

  

----------------------------------------------- 

ENGLISH VERSION 

  

Hello! 

  

We would appreciate if you could take a few minutes off to participate in our survey 

about Viral marketing. The survey contains a few images that we would like you to 

look at, and is a part of our final thesis. 

  

Click here to get to the survey: 

http://www.limesurvey.e-tools.se/index.php?sid=82938&lang=en 

  

Thank you. 

Olof & Julia 

 

  

http://www.limesurvey.e-tools.se/index.php?sid=82938&lang=sv
http://www.limesurvey.e-tools.se/index.php?sid=82938&lang=en
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Bilaga 4 – Statistik över utskicket 

 

19 maj: Utskick till BTH (ca 5000 utskick) 

21 maj: Utskick till HIG (ca 1000 utskick) 

22 maj: Utskick 2 till HIG (ca 1500 utskick) 

 

BTH 

20 maj: 350 

21 maj: 406 

23 maj: 436 

24 maj: 440 

25 maj: 442 

26 maj: 446 

27 maj: 450 

28 maj: 452 

29 maj: 454 

 

HIG 

21 maj: 103 

23 maj: 263 

24 maj: 275 

25 maj: 289 

26 maj: 295 

27 maj: 312 

28 maj: 313 

29 maj: 313 

 

Annan: 

21 maj: 30 

23 maj: 33 

24 maj: 35 

25 maj: 35 

26 maj: 35 

27 maj: 35 

29 maj: 35 


