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Summary
This essay investigates the use of viral video as a method to raise awareness and funding for  
charitable organisations. A case study of Invisible Children’s viral video “Kony 2012” was un-
dertaken as it is highly topical, extremely viral, and represents a model example of how non-
governmental organisations (NGOs) can use viral media. The study was of qualitative nature 
with results abstracted from interviews with twelve people. The study focused on three areas: 
the spread of videos, the “Kony 2012” video, and charitable organisations. Additionally eleven 
charities were asked whether they viewed viral video as a viable marketing method, of the six  
respondents all considered viral video a viable tool. Participants in the qualitative study were  
positive to the idea of more marketing in the same type. This study also highlighted five ele -
ments that are important for charity organisations to include in their viral videos: interesting,  
emotional, moving, fellowship and simplicity to act.
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Sammanfattning
Denna uppsats tar upp om hjälporganisationer skulle kunna använda sig av viral video som 
marknadsföringsmetod i sitt arbete att samla in pengar samt sprida sitt budskap. En fallstudie 
gjordes  på videoklippet “Kony 2012” från organisationen Invisible Children som är ett aktuellt  
exempel på en hjälporganisations användning av viral video. Författarna gjorde en kvalitativ  
studie där tolv personer blev intervjuade. Studien kretsade kring tre huvudområden: spridning 
av videoklipp, “Kony 2012” och hjälporganisationer. För att få reda på om hjälporganisationer 
kan tänka sig att använda sig av viral video i framtiden så mailade författarna ut frågor kring 
ämnet  till  elva  stycken  hjälporganisationer.  De  svar  som  framkom  i  studien  var  att  alla 
hjälporganisationer  som  svarade  sa  att  de  kunde  tänka  sig  att  använda  viral  video  som 
marknadsföringsmetod i framtiden. Även i intervjuerna visade det sig att intervjudeltagarna 
var positiva till att se mer av den typen av marknadsföring. Författarna fann  fem faktorer som  
hjälporganisationer bör ha med i en viral video: känslosamt, berörande, gemenskap samt att  
det ska vara enkelt att engagera sig.
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Förord
Arbetet  har  delats  lika  mellan  oss  och båda har  varit  delaktiga  i  alla  delar  under  hela  
processen.  
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svara på våra frågor. 
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Nya trenden för hjälporganisationer: viral video?

1. Inledning

Enligt  Scott  (2010,  s.  6-7)  kunde  man  tidigare  endast  marknadsföra  sig  genom  traditionell  
marknadsföring,  som  genom  tidningar,  radio,  TV  eller  brev.  Scott  menar  att  denna  typ  av 
marknadsföring inte är riktat mot individer utan istället till en större grupp, men efter att Internet  
slog igenom har företag istället kunnat rikta sin reklam direkt till köparen, det vill säga att företagen 
gör reklamen mer personifierad. Till exempel då någon vill köpa en bil går personen in på bilsajter  
och kan där stöta på mer riktad reklam. Nu kan företag även marknadsföra sig genom sociala nätverk 
som Facebook. Där hamnar företaget och konsumenten i en mer kommunikativ relation. 

Ett sätt för företag att marknadsföra sig på Internet är genom viral marknadsföring. Uttrycket viral 
marknadsföring kommer av att ordet viral som ursprungligen betyder spridning av virus. Shifman 
(2011,  s.190)  menar  att  spridningen  i  viral  marknadsföring  istället  handlar  om  att  man  sprider 
information från en person till flera. Genom att sprida information till en annan som i sin tur sprider  
vidare den till flera av sina kontakter så uppstår viral spridning. Viral marknadsföring handlar då om 
att  företag  eller  privatpersoner  försöker  få  igång  en  viral  spridning  av  något  som ligger  i  deras  
intresse. Dock är konkurrensen om folks uppmärksamhet stor idag så företag måste därför enligt  
Tong & Xuecheng (2010, s. 149) få personer att lägga märke till just det som företaget vill sprida. 
Företag kan då marknadsföra sig på den sociala mediesidan Facebook (Mills 2012, s.6). Facebook är 
designat så att användare kan interagera och sprida text och multimediafiler vilket gör det till ett  
lättillgängligt  ställe  för  viral  marknadsföring.  Ett  sätt  för  företag  att  marknadsföra  sig  på  sociala 
medier är genom att skapa en viral video, det vill säga att man skapar en video med syftet att få igång 
en viral spridning av den. En viral video är en video som sprids över internet via webbsajter, sociala 
medier och mail. Ofta innehåller dessa klipp humor (Mashable 2012). 

Ett av de senaste exemplen på viral video är klippet “Kony 2012” som den 5 april 2012 lades ut på  
videodelningssajterna Youtube och Vimeo av hjälporganisationen Invisible Children. Klippet har enligt 
Wasserman (2012) blivit det snabbaste spridna klippet någonsin. “Kony 2012” är ett halvtimmeslångt 
dokumentärklipp med syftet att sprida kunskap om den ugandiske rebelledaren Joseph Kony för att  
genom detta försöka stoppa honom. Höglund (2012) nämner att han såg “Kony 2012” spridas på sitt  
statusflöde på Facebook från sex olika personer som var oberoende av varandra. Han nämner också 
att  eftersom  “Kony  2012”  blivit  en  av  de  mest  virala  kampanjerna  någonsin  borde  andra  
hjälporganisationer se och lära. Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad var det som gjorde 
att  “Kony 2012”  lyckades  få  folk  över  hela  världen  att  sprida  det  vidare  på Facebook  samt  om  
hjälporganisationer skulle kunna dra lärdom av denna typ av marknadsföringsmetod.

1.1 Begrepp

Tabellen nedan förklarar de begrepp som tas upp i uppsatsen.
Facebook En community där man som användare kan dela med sig av bilder, videos, länkar 

och andra uppdateringar (Facebook Help Centre A 2012).
Facebooksida En  sida  som  företag,  organisationer  och  varumärken  kan  skapa  för  att  där 

publicera  material  samt  kommunicera  med  kunder  (Facebook  Help  Centre  C 
2012).

Statusflöde Är en kolumn på startsidan på Facebook där man ser ens Facebookvänners och 
sidors uppdateringar (Facebook Help Centre D 2012).

Spridning Så som den nämns i denna uppsats handlar det som att man sprider videoklipp via 
sociala medier.
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Gilla En funktion på Facebook som man använder sig av för att ge positiv feedback.  
Man  kan  gilla  videor,  statusuppdateringar,  kommentarer,  bilder  samt  även 
Facebooksidor (Facebook Help Centre B 2012).

Vän på Facebook Är då en användare på Facebook har en förbindelse med en annan användare 
(Nöu 2010, s. 7-8).

Youtube Ett socialt media med användargenererat innehåll i form av videoklipp (Shifman 
2011, s. 189). Youtube är till för att användare ska kunna dela med sig av videos 
och få respons på det. Facebook är designat så att användare kan integrera text 
och multimediafiler (Mills 2012, s.6).

Viral video En video som blir populär genom spridning på webbsajter, sociala medier och e-
mail (Mashable 2012). 

1.2 Frågeställning

På Youtube finns idag miljontals videoklipp man kan titta på och hur man som hjälporganisation får  
personer  att  vilja  engagera  sig  och  titta  på  samt  sprida  vidare  just  deras  klipp  är  svårt. 
Hjälporganisationen Invisible Children lyckades med sitt videoklipp “Kony 2012” med att skapa det  
snabbaste spridda klippet någonsin. Vad var det som gjorde att just detta klippet spreds och varför  
väljer personer att sprida klipp på Facebook? Kan detta vara hjälporganisationers framtida sätt att 
marknadsföra sig på? Dessa frågor ledde fram till frågeställningen ”Ny trend för hjälporganisationer: 
viral video? Hur hjälporganisationer kan dra lärdom av den virala videon ”Kony 2012”.

1.3 Syfte och mål

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur hjälporganisationer kan använda sig av viral video 
som marknadsföringsmetod. För att komma fram till detta kommer anledningen till varför folk väljer 
att  sprida  videoklipp  på  Facebook  diskuteras.  Diskussionen  om  detta  kan  vara  en 
marknadsföringsmetod som andra hjälporganisationer kan använda sig av i framtiden kommer även 
tas  upp.  Detta  är  relevant  då  videoklippet  “Kony 2012” är  aktuellt  då  den sen publiceringen av 
videoklippet 5 mars 2012 idag har fått över 87 miljoner visningar på Youtube och ca 18 miljoner  
visningar på Vimeo (9 april 2012). 

1.4 Avgränsningar

Denna uppsats kommer framförallt fokusera på viral video och varför man väljer att sprida videos.  
Därför  kommer  denna  uppsats  inte  gå  in  djupare  på  andra  marknadsföringsstrategier  som 
hjälporganisationer  kan  använda  sig  av.  Uppsatsen  kommer  inte  heller  ta  upp  andra 
marknadsföringsstrategier som Invisible Children har använt sig av i samband med kampanjen “Kony  
2012”.  Tyngden  när  det  gäller  spridningen  av  videoklipp  kommer  att  läggas  på  spridning  på  
Facebook, men andra sociala medier kan komma att nämnas. Om det som sägs i klippet “Kony 2012”  
är sant eller ej kommer inte diskuteras, dock kommer huruvida trovärdigheten i klippet påverkar om 
man väljer att sprida klippet att tas upp. Studiens fokus är lagt på Sverige, då alla de som intervjuades  
bor i Sverige. Det har även lagts fokus på att undersöka svenska hjälporganisationer. Författarna har  
även valt att enbart kontakta hjälporganisationer vars huvudsakliga mål är att hjälpa människor och  
därför valt bort hjälporganisationer som har andra huvudsakliga mål som till exempel att hjälpa djur  
eller natur.
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2. Teori

2.1 Viral marknadsföring

Enligt Shifman (2001) kommer uttrycket viral marknadsföring av att ordet viral som ursprungligen 
innebär spridning av virus. Spridningen i  viral marknadsföring handlar istället om att man sprider  
information från en person till flera. Genom att sprida information till flera andra personer som i sin  
tur sprider vidare till flera av sina kontakter så uppstår viral spridning. Viral marknadsföring handlar  
om att företag eller privatpersoner försöker få igång en viral spridning av något som ligger i deras 
intresse  (Shifman 2011,  s.190).  Genom att  använda sig  av  viral  marknadsföring  försöker  man få 
personer att tycka att något är så pass intressant att man utan att få pengar för det väljer att sprida  
det vidare till sin bekantskapskrets (Wikipedia B 2012).

Penenberg (2009, s.11-13) beskriver viral marknadsföring som ett sätt för företag att marknadsföra 
sig genom minimal kostnad och utan annonsering. Man marknadsför sig genom sitt sociala nätverk 
såsom vänner, familj, kollegor och bekanta. Han menar att om man skapar något som folket väldigt  
gärna vill ha behöver man inte marknadsföra det eftersom det kommer spridas viralt av sig självt. En 
av de första virala kampanjerna som spreds var skapad av Burger King där de hade en man som var  
utklädd till en kyckling. Syftet var att göra reklam för deras kycklingburgare. De lät skapa en hemsida  
där man såg mannen i kycklingdräkt vara i ett vardagsrum och uppmanade besökare på sidan att  
säga åt mannen i kycklingdräkt att göra saker som besökarna sedan kunde se kycklingmannen utföra 
(Penenberg 2009, s.133). Viral marknadsföring är svårkontrollerat och att veta varför det går bra för  
några kampanjer, men inte för andra är svårt att veta (Liu & QU 2012, s.2). De som står för kontrollen  
av att något sprids vidare på sociala medier är användarna, inte företaget. För att man ska lyckas 
med viral marknadsföring så behöver innehållet vara intressant. 

När information, t.ex. en video på Youtube sprids över sociala nätverk kan den expandera mer än vad  
den skulle ha gjort om den inte spridits där (Tong & Xuecheng 2010, s.149-150). Enligt Tong och  
Xuecheng är dock problemet att det finns oändligt med information som vill ha uppmärksamhet och 
man behöver få personer att lägga märke och visa intresse för just det man vill sprida. Efter det att  
Internets utbredning har blivit större har fler och fler istället för att träffas haft en större kontakt över  
mail  och  sociala  medier.  Genom  att  använda  sig  av  denna  typ  av  spridning  kan  man  sprida 
information till  lägre  kostnader  än genom traditionell  marknadsföring.  Spridning  brukar  naturligt  
starta  när  ett  företag  släpper  en  ny  produkt  eller  liknande,  men ändå  pratas  det  mer  om vissa 
produkter. För att företag ska lyckas måste de producera något som användarna på något sätt anser  
är intressant att det är värt att sprida vidare.

Mills  (2012,  s.3-4) tar upp ett  exempel  på en viral  marknadsföringskampanj;  Procter  & Gambles  
kampanj “The man your man could smell like”. Fem månader efter lanseringen av reklamvideon hade 
videon fått 16 miljoner visningar på YouTube. Anledningen till den stora spridningen var troligtvis  
humorinslaget  i  videon  samt  att  flera  kända  personer  hade  nämnt  reklamen.  Senare  lanserade 
Procter  & Gamble  en  uppföljare  till  den  första  reklamfilmen på  Youtube.  Denna  döpte  dem till  
“Questions?”  (=  frågor)  och  den  fick  snabbt  en  stor  viral  spridning  och  på  bara  en  månad fick  
reklamen  11  miljoner  visningar.  I  videon  uppmanade  de  tittarna  att  skicka  in  frågor  om 
huvudkaraktären i “The man your man could smell like”-videoklippet. Efter det startade de sin tredje  
kampanj som hette “Old Spice Responses” (= Old Spice svar). De hade då valt ut 150 stycken frågor  
som tittare skickat in som huvudkaraktären svarade på. Frågorna hade kriterierna att vara relevanta  
till  produkten eller  vara  om Procter  & Gamble.  De valde även frågor  som hade kommit  in  från  
välkända  onlinepersoner  och  kändisar  eftersom  det  skulle  hjälpa  den  virala  spridningen. 
Svarsvideorna som skickades ut var korta, roliga och personliga. Kampanjen “Old Spice Responses” 
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fick sex miljoner tittare och 60 000 twitterinlägg på de första 24 timmarna på Youtube vilket var mer  
visningar än videoklippet av president Obamas segertal.

Mills (2012, s.4-8) har utifrån tidigare nämnt exempel om Proctor & Gamble kommit fram till att det  
finns fyra viktiga faktorer som spelar in för att viral marknadsföring ska lyckas. De fyra faktorerna är 
spridbarhet, mediaspridningen, medieintegrationen samt meddelandekopplingen. Spridbarheten har 
att göra med hur spridbart kampanjen är på social media. Det som styr spridbarheten är dels hur 
spridbart videoklippets innehåll är mellan avsändare och mottagare samt graden av motivation hos 
mottagaren, det vill säga vad som i videoklippet gör att mottagaren vill sprida det. Det andra steget i  
en lyckad viral kampanj är att göra videoklippet lätt att spridas. Detta genom att vara noggrann då  
man väljer var man sprida videoklippet. När man väljer plattform bör man ta hänsyn till lättheten och  
snabbheten av spridning på platsen, nätverkets storlek och typ, innehållets omfång och närheten till  
innehållet. En plattform där det är lätt och går snabbt att sprida något på är Facebook då man där  
bara behöver klicka med musen två gånger för att  sprida något på sin profil.  Publicerar man på  
Facebook kan man även nå ut till hundratals eller tusentals användare samt att man där även når ut  
till användares ytterligare kontakter eftersom användare på Facebook oftast är vän med fler än sina 
närmaste vänner där. Det tredje steget är medieintegrationen vilket innebär att man bör publicera  
sin kampanj på fler än en medieplattform och att man även att kombinera flera olika plattformar. Till  
exempel  att  man  kan  dels  publicera  en  video  på  Youtube  och  sedan  sprida  den  på  Facebook  
samtidigt  som  man  sätter  upp  affischer  och  har  annonser  i  dagstidningar.  Det  fjärde  steget,  
meddelandekopplingen, handlar om uppföljning. Detta genom att få konsumenterna att vilja ha mer  
från företaget. T.ex.  att man väntar på nästa Harry Potter bok. Detta lyckades Proctor & Gamble med 
genom att de publicerade flera videos med samma karaktär i sin kampanj. I sin kampanj “Old Spice 
Responses” skickade de även ut 100 personliga meddelanden till olika personer vilket resulterade i  
att de fick positiv respons på grund av den personliga kontakten.

2.1.1 Varför sprida vidare
När användare får information skickad till sig över Internet är det mycket större chans att de tittar på  
det om det är skickat från en person de känner än om det är skickat från t.ex. ett företag. Det har 
även visat sig att man anser att den information användare får från personer de känner har större 
värde vilket gör att de är mer benägna att skicka det vidare. Detta gäller framförallt när det är nära  
vänner (Haung et al 2009, s.161). Även innehållet i det som skickats till  användare påverkar även  
deras beslut  om de ska sprida vidare eller  inte.  När  det är något som väcker  intresse eller som  
mottagaren känner sig delaktig i är chansen mycket större att den väljer att skicka det vidare (Haung 
et al 2009, s.168).

Enligt Johansson och Andersson (2011, s.28) har anledningen till att folk väljer att “gilla” eller dela  
vidare ett klipp på Facebook eller att inte göra det handlar delvis  om att  de hamnar i  personlig  
konflikt med sig själv då de försöker skilja på sin egen självbild och den officiella bild de har. Det  
handlar om rädsla och vad man vågar stå för offentligt. Vissa vågar stå för det och sprider det som de  
står för även om de blir konfronterade. Hur man agerar på Facebook och vad man “gillar” beror på 
hur de vill framstå för sina vänner på Facebook. Vissa avstår att sprida saker för att de anser att det  
kan leda till onödiga diskussioner och att de anser att det man “gillar” på Facebook leder till vad folk  
anser om dem. Användare sprider vidare videoklipp är antingen individualistiska eller/och osjälviska.  
Även att det som sprids stämmer överrens med både sändaren och mottagarens värderingar, attityd  
och tycke. Att vara medveten om var och till vem man väljer att publicera den förhoppningsvis virala  
kampanjen är av hög betydelse (Johansson & Andersson 2011, s.32). 

Mills (2012, s.5) tar upp att den vanligaste anledningen till att man sprider vidare ett klipp är för att 
det är kul, men även t.ex. att videoklippet har ett bra budskap eller att man har en positiv bild av  
företaget (Eckler & Bolls 2011, s.1-3). De känslor som användarna får då de ser ett klipp påverkar 
även  spridningen.  Man  har  i  en  undersökning  sett  hur  de  känslor  som  visas  i  klippet  påverkar 
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användaren och hur de i sin tur agerar. Resultatet visade att om man känner positiva känslor när man 
sett ett klipp om ett företag är det störst chans att sprida det vidare. Även när det gällde att sprida 
företagets  märke  vidare  var  det  större  chans  då  klippet  var  positivt.  Detta  är  något  som  även  
Piasecka (2010, s.39-40) tar upp i sin uppsats att man väljer att sprida vidare något om innehållet 
frambringar någon form av känsla, till exempel att det är rolig.

2.1.2 Viral video
En viral video är en video som blir populär genom spridning på webbsajter, sociala medier och e-mail  
(Mashable 2012). Virala kampanjer kan nå tusen eller till och med miljoner av personer vilket som 
kan leda till att de som ser kampanjen väljer att interagera och på så vis även sprida vidare (Eckler &  
Bolls 2011, s.1). Detta har gjort viral marknadsföring till ett kraftfullt verktyg för företag att använda.  
Enligt  undersökningar  använder  31%  av  4100  företag  världen  över  sig  av  viral  video  i  sin  
marknadsföring. Dock finns det inte några tydliga regler för hur man ska göra för att lyckas. Detta gör 
även att flera företag misslyckas med denna typ av marknadsföring. Det finns därför en osäkerhet 
eftersom resultatet av en kampanj är beroende på hur användarna reagerar och hur benägna de är 
på att sprida saker vidare. Känslor kan vara stor faktor när det gäller viral spridning. Enligt en studie  
gjord  av  Dobeles  et  al  (2007,  s.296-297)  så  är  överraskning  den  största  faktorn  för 
genomslagskraften. Andra känslor som också kan påverka är glädje, sorg, ilska, rädsla och saker som 
är upprörande. Genom att  kombinera dessa kan det leda till  att den virala marknadsföringen av  
videon blir lyckad.

Enligt Kaplan och Haelein (2011, s.260) och Scott (2010, s.94) måste viral marknadsföring med till  
exempel  en  video  vara  välplanerad  och  ha  en  hel  del  tur  för  att  lyckas.  Den  måste  även  vara  
minnesvärd, intressant och gärna beröra människor på ett eller annat sätt. Det är även viktigt för  
företaget att de hittar rätt personer, rätt tillfälle och rätt plats för att sprida sin produkt/tjänst. Även 
om företag använder sig av viral marknadsföring som blir lyckad måste de också se till att ha något  
som får kunder att fortsätta komma tillbaka till företaget även efter att hypen är över. Detta för att  
den virala marknadsföringen oftast dör väldigt snabbt. Den håller i sig max två veckor. Dock bör man  
beakta att även om ett företag lyckas med sin virala marknadsföring behöver inte det nödvändigtvis  
innebära att försäljningen av deras produkt eller tjänst ökar. Är produkten/tjänsten dålig så faller allt  
på det (Kaplan & Haelein 2011, s.260).

Virala videor kan dock få en negativ effekt. Mills (2012, s.2-3) tar upp två exempel; United airlines  
samt Nestle.  För  United airlines  handlade det  om en musikvideo som skapades på grund av att  
flygbolaget hade hanterat Dave Carrolls prisbelönta gitarr oförsiktigt så den hade gått sönder. Trots 
klagomål hade han efter ett år fortfarande inte fått kompensation för gitarren. Därför gjorde Carrolls  
en musikvideo som hette “United breaks guitar”. Videon fick en kraftig viral spridning och efter bara 
48 timmar hade den fått 4,6 miljoner visningar på Youtube. Detta bidrog till att United airlines aktier 
sjönk med 10%. Företaget Nestle hade också otur med en video som fick en kraftig viral spridning.  
Videon  var  publicerad  av  Greenpeace  som  visade  hur  Nestle  använde  sig  av  palmolja  vid  
produceringen  av  deras  Kit  Kat  choklad.  Nestle  försökte  få  bort  videon  från  Youtube,  men 
misslyckades.  Nestles  Facebooksida  svämmade  över  med  kommentarer  från  användare  och  två 
månader efter att Greenpeace publicerat sin video så gick Nestle ut med att de skulle ändra sitt 
inköpsbeteende.

2.2 Hjälporganisationer

Hjälporganisationer  är  organisationer  som  inte  drivs  i  vinstsyfte  och  finns  till  för  att  bekämpa  
fattigdom  och  andra  orättvisor  i  världen  (Karlsson  &  Thorell  2009,  s.20).  Syftet  för  en 
hjälporganisation kan vara olika men har som huvudsakliga mål att förbättra något i världen (Karlsson 
& Thorell 2009, s. 4). En hjälporganisation i Sverige har ett så kallat 90-konto, ett konto som ges ut av  
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Svensk Insamlingskontroll och som endast ges ut till organisationer som uppfyller de ställda kraven. 
Bland annat måste 75% av intäkterna till organisationen gå till ändamålet (Svensk Insamlingskontroll  
2011).

Om en organisation har bra rykte leder detta till att den har lättare för att få personer att vilja bidra  
med resurser. Har en organisation ett sämre förtroende hos omgivning måste mer tid och resurser  
läggas på att få omgivningen att lita mer på organisationen och därigenom ge bidrag (Karlsson &  
Thorell 2009, s.14). För hjälporganisationer är förtroendet mellan organisationen och bidragsgivare 
en viktig del i deras arbete då det är på så sätt de får in sina pengar (Karlsson & Thorell 2009, s. 19-
20). Om en organisation inte anses trovärdig eller pålitlig kan det leda till att bidragsgivarna istället  
vänder sig till en annan organisation eller väljer att strunta i att skänka pengar (Karlsson & Thorell 
2009, s. 2). Karlsson och Thorell menar att folks trovärdighet för en hjälporganisation kan försämras 
då organisationen inte håller sina löften, får dåligt rykte eller får en dålig framtoning.   Företag kan 
höja förtroendet genom att skapa en bra relation med sina kunder. Genom att kommunicera med 
sina kunder kan det få kunderna att känna sig delaktiga i marknadsföringen och det är viktigt då de  
kan  relatera  till  den  på  ett  personligt  plan.  Då  organisationen  har  lyckats  med  att  skapa  ett 
förtroende  från  sina  bidragsgivare  är  det  ytterst  viktigt  att  de  fortsätter  att  kämpa  för  att  
upprätthålla  den.  Ett  sätt  att  göra  detta  är  att  låta  allmänheten  ta  del  i  vad  som  händer  i  
organisationen och vad de gör med pengarna och vart de går. 

Enligt Jusoff och Wong (2011, s. 66-72) har hjälporganisationer de senaste åren börjat synas mer och  
mer inom sociala medier. Många av organisationerna använder sig av Facebock och Twitter för att  
därigenom dra besökare till sina webbplatser vilket i sin tur kan leda till att fler väljer att donera  
pengar.  Genom  spridningen  på  Facebook  kan  man  skapa  kännedom  kring  ett  varumärke.  I  en 
undersökning gällande varför man vill engagera sig i välgörenhet visade det sig att gemenskapen var  
en viktig faktor. Detta gör sociala nätverk till ett kraftfullt verktyg att använda för hjälporganisationer.  
Vidare  hävdar  Jusoff  och  Wong  att  genom  att  använda  sociala  medier  kan  man  även  rikta  sin 
marknadsföring för att nå ut till specifika grupper. Ett exempel på detta är att tonåringar inte har 
mycket pengar att skänka men genom att rikta specifik marknadsföring till dem så kan man istället få 
dem att hjälpa till  genom volontärarbete eller helt enkelt genom att bara sprida budskap vidare. 
Genom den virala spridningen som sker på Facebook kan man på ett snabbt sätt nå ut till många.  
Dock handlar det också om att göra det på rätt sätt, eftersom även negativ spridning sker lika snabbt.

2.3 Fallstudie “Kony 2012”

Joseph Kony är en ugandisk rebelledare över Lord's Resistance Army (Nationalencyklopedin Joseph 
Kony  2012).  Han  är  sedan  2005  efterlyst  av  Internationella  brottmålsdomstolen  i  Haag  p.g.a.  
krigsförbrytelser  samt  brott  mot  mänskligheten.  Lord's  Resistance  Army  har  blivit  ökänt  för  sin 
brutala behandling av befolkningen i Uganda samt att tiotusentals barn har blivit kidnappade och  
förmodligen används som barnsoldater och sexslavar. Sedan 2006 har Lord's Resistance Army lämnat 
Urganda och istället fortsatt sin verksamhet i Centralafrikanska republiken, Kongo och Sydsudan. I  
mars 2012 är Joseph Kony fortfarande på fri fot .

Invisible Children är en organisation vars huvudsakliga mål är att stoppa den militära gruppen Lord’s  
Resistence Army (Invisible Children A, 2012). Invisible Children startades i Uganda 2005 och deras  
huvudkontor ligger i San Diego. De har över 40 fulltidsanställda och de samarbetar med hundratals 
volontärer runt om i världen. För att stoppa Lord’s Resistence Army försöker Invisible Children få 
hjälp av USAs regering samt sprida medvetenhet om Lord’s Resistence Army (Invisible Children B, 
2012). Detta gör de genom att sprida filmer och hålla föreläsningar på gymnasieskolor i USA. 2012 
publicerade organisationen en videokampanj som heter “Kony 2012” mot rebelledaren Joseph Kony .
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Invisible Children släppte den 5 mars 2012 videoklippet “Kony 2012”. Klippet är en halvtimme långt 
med syftet att sprida kunskap om Joseph Kony för att genom detta försöka stoppa honom. Klippet  
spreds  snabbt  viralt  i  sociala  nätverk  och  har  nästan  100  miljoner  visningar  (28  mars  2012)  på  
Youtube och Vimeo (Wikipedia 2012). Enligt Invisible Children själva är syftet med videon att öka 
kunskapen om Joseph Kony och Lord's Resistance Army (LRA), få opinionsbildare att börja agera och 
samla in pengar till drabbade (Invisible Children C, 2012). I klippet får man följa filmaren Jason Russel  
i då han berättar om vad som har hänt, förklarar för sin son vad han jobbar med, söker stöd från  
USA’s regering och uppmanar tittaren till att agera (Fox A 2012). “Kony 2012” har blivit det mest 
virala klippet någonsin, mätt efter hur många dagar det tar innan klipper når 100 miljoner visningar  
(Wasserman 2012). Världskändisar som till exempel Rihanna, Oprah, Justin Bieber och Taylor Swift  
har spridit klippet via Twitter (Fox A 2012).

2.3.1 Innehållet i “Kony 2012”
Videoklippet “Kony 2012” börjar med att man som mottagare ser en jordglob och filmaren Jason  
Russel  pratar om sociala medier  (Youtube 2012).  Russel  säger sedan att  resten av videon är ett  
experiment och för att det ska funka måste tittaren vara uppmärksamma. Efter det säger han att han 
vill  förbättra världen, framförallt  för sin son skull.  Russel åkte till  Uganda och träffade Jacob där.  
Jacob berättade om sitt öde och vad som hänt och vad Joseph Kony och LRA har gjort. Jacob berättar  
även om sin bror som blivit mördad och börjar då gråta. Russel ger då ett löfte till Jacob om att han  
ska stoppa Joseph Kony och LRA. Han får då en plan om hur man ska stoppa dem och videon i sig är  
en del av processen. Sen filmar han sin son igen och berättar för honom om allt det onda som Joseph  
Kony gör. 

Russel berättar sedan vad Joseph Kony gör; att han kidnappar barn och gör flickorna till sexslavar och  
pojkarna till barnsoldater. Han berättar om historiken och visar klipp från en intervju med åklagaren  
vid  den  internationella  domstolen  i  Haag.  Russel  visar  en  lista  över  världens  värsta  kriminella 
personer och där ligger Joseph Kony på plats nummer ett. Efter det frågar han sonen om vad han  
tycker att man ska göra med Joseph Kony och sonen svara att man ska stoppa honom. Sen belyser 
Russel att han pratat med regeringen i USA och fått reda på att de inte kommer göra någonting åt  
situationen. Istället började Russel och Invisible Children att informera om Joseph Kony och läget i 
Uganda samt om deras arbete hittills och hur de har hjälpt de drabbade hittills (med jobb, utbildning  
och  återuppbyggnad  av  samhällen).  Russel  tar  upp  att  de  som  engagerat  sig  består  av  unga 
människor och att trots att de gett endast lite varje månad har det gett mycket samt att om man 
kämpar ihop så kan man göra förändring. Efter att de blivit fler började politikerna lyssna på dem och  
fick ett mail från Barack Obama där han skrivit att de ska hjälpa till att få bort Joseph Kony. 

Russel  säger  “Ska  man  förändra  något  måste  man  börja  någonstans”  och  drar  paralleller  till  
förintelsen. Han säger att vi idag vet hur man ska fånga Joseph Kony, men för att få regeringen att  
göra någonting måste man visa att folket bryr sig. Russel säger att man kan göra detta genom att  
sätta upp affischer och att det är nu år 2012 man ska göra det. Han nämner sedan hur man ska göra  
Joseph  Kony  känd  samt  hur  vanliga  människor  kan  lyckas  med  det.  Russel  belyser  sedan  att 
tillsammans kan man göra en skillnad. Han berättar om vad som händer idag och att folk redan börjat  
göra Joseph Kony känd. Han säger att man kan beställa hem ett actionkit innehållande två armband,  
affischer, m.m. Russel nämner även i förbifarten att man kan skänka lite pengar varje månaden om 
man vill. Sedan går han över till att berätta om ett evenemang den 20 april 2012 som heter Cover the  
night vars syfte är att man under en natt sätter upp Kony-affischer runt om i världen för att sprida 
medvetenhet om Joseph Kony. Efter det säger han att nu kan folket och inte bara regeringen som  
kan förändra världen, bland annat tack vare Facebook. Russel säger att det vi väljer att göra och inte 
göra idag påverkar kommande generationer. Till sist säger han att man kan genom att fånga Kony  
skapa en bättre framtid för barnen och att den bättre värld vi vill ska komma är på väg. 
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2.3.2 Kritik mot “Kony 2012”
Efter  att  klippet “Kony 2012” släpptes har det kommit en del  kritik  mot organisationen Invisible 
Children.  Bland  annat  har  de  kritiserats  för  att  endast  32%  av  bidragen  har  gått  till  det  rätta 
ändamålet och att en del av de saker som sägs i videon är falska eller missledande. Kritiken kom 
snabbt, bara ett par dagar efter att klippet hade släppts var det redan många som kritiserade klippet  
och organisationen bakom det (Fox B 2012) dock fortsatte klippet att spridas även efter detta. När  
regissören Jason Russel blev arresterad den 16 mars var det många som pratade om kampanjen  
“Kony 2012” i sociala medier (Fox C 2012). Även i Sverige var kritiken mot klippet stort, något som 
gjorde att evenemanget “Cover the night” inte fick så stor genomslagskraft (Karlsten 2012). 

2.4 Kritik mot teori

Teorin som tas upp är relevant till arbetet då den fokuserar på uppsatsens tre huvuddelar: spridning, 
hjälporganisationer och ”Kony 2012”. Dock så är det delar av teorin som författarna ställer sig kritiskt 
till. Trots att det är flera källor som tala om vad en viral video är för något så är det ingen som ger en 
klar definition på när en video anses vara just viral. Även om källorna säger att det ska vara en video 
som sprider sig snabbt, så finns det inga mått på hur snabbt klippet ska spridas för att det ska vara 
just viralt. Detta gör att begreppet viral video blir lite diffust. När det gäller teorin kring klippet ”Kony 
2012” så fanns det när detta arbete gjordes ännu inte några vetenskapliga källor till klippet. Istället så 
har andra källor fått användas men författarna har då istället använt sig av flera källor för att inte ge 
en riktad eller felaktig bild av klippet. 
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3. Metod
I denna del förklaras och motiveras de metoder som valdes att användas för att få fram empirin till  
denna uppsats. 

3.1. Planerat angreppssätt

3.1.1 Invisible Children
Författarna skickade frågor till hjälporganisationen Invisible Children som skapade videoklippet “Kony 
2012”. Frågorna som ställdes handlade om hur de började sprida videon “Kony 2012”, vilka metoder  
de använde för att sprida det och på vilka social  media de valde att sprida det på (se bilaga A).  
Metoden användes för att få en klarare bild av hur spridningen av klippet ”Kony 2012” startade. Mail  
valdes att skicka till både Invisible Children samt de andra hjälporganisationerna då författarna ansåg 
att det var ett enkelt sätt att få kontakt med dem. Metoden valdes även för att de skulle känna att de  
kunde ta tid på sig för att ta reda på svaren till de frågor som ställdes, något som enligt författarna  
inte är lika självklart vid t.ex. en telefonintervju. 

3.1.2 Hjälporganisationer
Frågorna  som  mailades  till  hjälporganisationer  handlade  om  hur  de  marknadsför  sig  via  sociala  
medier idag och även hur de ser på den virala framgången med klippet “Kony 2012” och om de skulle  
kunna tänka sig använda sig av viral video som marknadsföringsmetod (frågorna återfinns i bilaga B). 
Frågorna  skickades  till  elva  hjälporganisationer  i  Sverige  som fokuserar  på  att  hjälpa  människor, 
bland de hjälporganisationerna som uppfyllde dessa kriterier så valdes de elva hjälporganisationerna  
ut  slumpvis.  Hjälporganisationerna  kontaktades  via  mailadresser  som  fanns  på  respektive 
organisations  hemsida.  Eftersom  frågorna  skickades  ut  tidigt  hade  organisationerna  ungefär  en 
månad på sig att svara. Till några av organisationerna som svarade skickas ytterligare ett mail med  
omformulerade frågor, då de inte svarat på det som efterfrågats. 

3.1.3 Intervjuer
Lämpligaste angreppssättet var att göra kvalitativ forskning i form av intervjuer då det är en metod 
för att försöka förstå ett fenomen (Nyberg 2000, s.100). Denna metod kändes därför mest relevant,  
då  tanken  var  att  få  en  mer  ingående  förklaring  till  varför  man  väljer  att  sprida  videoklipp. 
Övervägande skedde gällande om även enkäter skulle användas som metod, men valde borts då 
kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade samt framför allt fokuserar på statistik 
(Holme  &  Solvang  1997,  s.14).  Urvalet  är  utifrån  bekvämlighet,  men  hänsyn  har  tagits  till  nära 
relationer  till  författarna  och  därför  har  författarna  att  så  långt  som  det  går  valt  att  intervjua  
varandras vänner alternativt valt att intervjua vänners vänner. Intervjuer gjordes till den punkt när så  
pass mycket data att mönster och upprepning i svaren började synas. Personerna som intervjuades 
kontaktats via sociala medier eller telefon. Kriterierna för de som blev intervjuade har varit att de ska  
bo i Sverige, vara aktiva på Facebook (loggar in ca. en gång om dagen) samt att de delar videoklipp på 
Facebook minst en gång i månaden. Om personerna hade sett videoklippet “Kony 2012” ansågs det 
som en fördel, då några av frågorna berörde detta ämne. Anledningen till urvalet som gjorts med att  
personerna som intervjuas ska vara aktiva på Facebook och som sprider videoklipp ofta, har gjorts för  
att dessa personer kan ha mer att relatera till  i  de frågor som ställs och kan genom det ge mer 
relevanta svar.

Under intervjuerna dokumenterades det som sades med hjälp av ljudupptagning som i efterhand 
transkriberades till text och därefter sammanställdes. De frågor som ställdes till personerna som blev 
intervjuade handlade om deras Facebookanvändning, hur ofta de delar videoklipp och varför/varför  
inte  de  väljer  att  göra  det  samt  deras  syn  på  hjälporganisationers  aktivitet  på  Facebook  (alla  
intervjufrågorna återfinns i bilaga C). En del av intervjun gick specifikt in på klippet “Kony 2012” för  
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att  därigenom göra en fallstudie och se varför just  detta klipp spreds så pass snabbt.  Frågornas  
innehåll baserades på relevans till frågeställningen. Frågeställningen innefattar hur ofta användare på 
Facebook delar videoklipp samt vilka faktorer det är som spelar in. Det var även relevant att ta upp 
frågor om intervjupersonernas kännedom om hjälporganisationers marknadsföringsmetoder.

3.1.4 Metodreflektion
För att svara på frågeställningen var det även relevant att skicka frågor till aktiva hjälporganisationer i  
Sverige för att höra hur de marknadsför sig i dagens läge. Då hjälporganisationen Invisible Children 
använt sig  av en marknadsföringsmetod med “Kony 2012” som blivit  väldigt  lyckat var det även 
relevant att skicka med frågor om videoklippet “Kony 2012”. 

Då de två metoderna (intervjuer och mailkontakt med Invisible Children/hjälporganisationerna) inte  
påverkar varandra på något sätt utfördes de samtidigt. Eftersom intresset i uppsatsen ligger i att se 
om viral video kan bli  en lyckad marknadsföringsmetod för hjälporganisationer bestämdes att de  
ovan nämnda metoderna skulle  användas.  Intervjuerna skulle  få  fram data varför  man väljer  att  
sprida videoklipp, medan syftet med mailkontakten med hjälporganisationerna var att komma fram 
till hur organisationerna marknadsför sig idag och hur de tänker kring viral marknadsföring. På så vis  
ledde metoderna tillsammans fram till svaret på frågeställningen.

3.2. Kritik mot metod

En av de negativa efter som kan bli av att man använder sig är av en kvalitativ undersökning istället 
för en kvantitativ är att en kvalitativ studie är koncentrerad till några få enheter och man kan inte få 
samma bredd som vid en kvantitativ undersökning (Holme och Solvang 1997, s.78-79). Dock så ansåg 
författarna som tidigare nämnt att det var viktigare att få ett djup i svaren än en större bredd. De 
negativa effekterna som upptäcktes av att använda mail som en del av en metod var att det var 
några som missuppfattade några av frågorna vilket som fick lösas med ett kompletterande mail med 
en mer utförlig förklaring till frågorna.  
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4. Resultat

4.1 Svaren från Invisible Children

Författarna hade mailkontakt med personalen på Invisible Children för att få reda på mer om hur de  
startade spridning av klippet “Kony 2012” (Se frågorna i bilaga C). Invisible Children# svarade att de  
använde sig av Facebook, Twitter, Tumblr, mail och bloggar och att de hade stor nytta av det nätverk  
av människor  som de fått  under de åtta år som organisationen funnits.  De nämner även att  de  
använde sig av kändisar och beslutsfattande personer för att sprida videon. 

4.2 Undersökning av hjälporganisationers marknadsföring

Frågor skickades via mail ut till tio olika hjälporganisationer i Sverige som framförallt fokuserar på att  
hjälpa människor. Frågorna (Se bilaga B) handlade om hur de marknadsför sig idag och hur de skulle  
kunna tänka sig att marknadsföra sig i framtiden. Av de organisationer som frågorna skickats ut till så  
svarade sex stycken. Av dessa sex organisationer avstod vissa av dem från att svara på några av 
frågorna.

Undersökningen  visade  att  flera  av  organisationerna  använder  sig  av  många  olika  metoder  och  
medier för att marknadsföra sig. En av organisationerna svarade att det inte hade som uppdrag att  
marknadsföra sig, men att de däremot använde liknande metoder för att öka kunskapen i globala  
frågor, biståndet och vad resultaten har blivit. Alla organisationer som har svarat uppgav också att de  
på något sätt använder sig av sociala medier i sin marknadsföring. Det vanligaste, som alla uppgav, är 
att  de har  en Facebooksida.  Vissa av organisationerna skrev också att  de använder sig  av andra 
sociala medier som till exempel Youtube, Twitter och bloggar i sin marknadsföring.

Tre organisationer valde att svara på frågan angående vad de ansåg om den marknadsföring som 
Invisible Children använde sig av i “Kony 2012”. Svaren påminde om varandra och alla sa att metoden 
i sig är ett lyckat exempel på viral marknadsföring, men menar att det kanske inte är rätt sätt att gå 
tillväga  för  att  stoppa  Joseph Kony  då  de  i  “Kony  2012”  försöker  göra  en  enkel  lösning  på  ett  
komplext problem. 

Alla  organisationer  som  svarat  sa  att  de  är  positiva  till  att  använda  sig  av  viral  video  som 
marknadsföringsmetod  och  några  anger  att  de  använder  sig  av  videoklipp  på  Youtube  i 
marknadsföringssyfte redan idag. De menar att viral video är ett bra, billigt och effektivt sätt att  
sprida sitt budskap om organisationen samt vad de jobbar för.

4.3 Intervjuer

De tolv personerna som intervjuades blev utvalda på grund av att de uppfyllde de kriterier som satts  
på personerna som skulle delta i intervjuerna. Anledningen till varför just antalet tolv personer blev 
intervjuade var för att författarna kände efter den tolfte intervjun att tillräckligt med data inkommit  
samt att svaren började likna varandra. De kriterier som fanns för intervjupersonerna var att de alla  
bor i Sverige, är aktiva på Facebook (loggar in i genomsnitt en gång om dagen) samt delar videoklipp  
minst  en gång i  månaden.  Hade personerna sett Kony var det en fördel.  Tio personer hade sett 
videoklippet  “Kony  2012”  innan  intervjun  och  två  stycken  hade  inte  sett  det.  Frågorna  till  
Intervjuerna (Se bilaga A) var fokuserade på att få fram hur och varför intervjudeltagarna sprider viral  
video på Facebook  och hur  man ser  på  hjälporganisationers  marknadsföring. Fokus  las  även på 
videoklippet “Kony 2012” som är ett exempel på en viral video från en hjälporganisation. 
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4.3.1 Deltagare
I tabell 1 nedan visas en lista på de personer som intervjuades samt hur ofta de sprider videoklipp på 
Facebook. 

Person Sprider videoklipp på Facebook [ggr/månad]
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

4-5
2-3
1-2

8-10
3-4
1
1

20
5-6
1
2
1

Tabell 1. Lista över intervudeltagarna.

4.3.2 Spridning av videoklipp
Personerna som blev intervjuade loggar in på Facebook minst en gång per dag och sprider videoklipp  
från en gång per dag till en gång i månaden. De typer av videoklipp som intervjudeltagarna oftast  
sprider  är  videoklipp  som  innehåller  humor,  musik,  dokumentär,  familj,  dans  eller  videor  från 
hemsidan Ted.com. De faktorer som spelar in då intervjudeltagarna väljer att sprida ett klipp är då de  
vill förmedla eller visa något, de känner personerna som gjort eller är med i klippet, klippets innehåll  
är  underhållande eller  att  klippets  innehåll  har  påverkat  dem emotionell  (se  tabell  1).  Person 6 
uppger  att  denne  sprider  videoklipp  beroende  på  sammanhang  och  då  till  en  specifik  grupp  av 
personer  som  skulle  finna  videoklippets  innehåll  relevant.  De  känslor  som  kan  få  några 
intervjudeltagare att sprida klipp är om klippet berör, är roligt, ledsamt eller irriterande. Person 1 och  
Person 4 sa att  de sprider  klipp där  något i  videoklipp gör att  de känner igen sig  i  det,  som till  
exempel texten i en musikvideo. Majoriteten av intervjudeltagarna uppgav att de brukar reflektera 
över innehållet i videoklippet innan de sprider vidare det. Två deltagare uppger att de brukar skriva  
en varning de sprider videon ifall de skulle sprida något som kunde tolkas som stötande. Person 8 
uppgav att denne brukar reflektera över hur denne framstår beroende på vad personen väljer att 
sprida för videoklipp.

“Om jag har skrattat när jag har sett det så kan jag sprida det vidare just därför, 
men det kan vara andra faktorer som får mig att sprida vidare. Det kan även 

vara att man blir berörd och därför vill sprida det vidare.”
Person 3 om varför denne sprider videoklipp på Facebook

 

De gånger intervjudeltagarna väljer att inte sprida videoklipp är då de känner att de inte kan stå för 
innehållet  i  klippet  eller  att  många  av  deras  Facebookvänner  redan  spridit  klippet  så  det  skulle 
kännas överflödigt. Majoriteten av deltagarna uppger att beslutet om spridning brukar ske direkt. De 
faktorer som spelar in då intervjudeltagarna väljer att inte sprida videoklipp är om klippet innehåller  
våld, djur som far illa eller där de är osäkerhet om vem avsändaren är och vart pengarna går m.m. (Se 
tabell 2).
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Sprida Ej sprida
Roligt
Snyggt

Uppmuntran
Fin låt
Tipsa

Intressant
Inspirerande

Visa vad man själv gillar
Personlig relation till de i videon

Förmedla/visa något
Innehållet berör

Igenkänning

Våld
Inte roligt

Djur far illa
Inte tillräckligt unikt

Tror inte på budskapet
Osäker på vem avsändaren är

Inte tillräckligt bra text i musikvideon
Något som flera redan spridit
Oengagerad i specifika frågan

Står inte för budskapet
Mår dåligt av det

Rasistiskt
Onödigt

Ointressant
Irrelevant
Stötande

Musikvideor
Orkar inte bry sig

Tabell 2. Faktorer som påverkar val av spridning

Intervjudeltagarna uppger att de ibland tittar på videoklipp som deras Facebookvänner sprider. De 
främsta anledningarna till varför de intervjuade väljer att titta på videoklipp som andra sprider är för  
att det antingen spridits av närmare vänner samt för att innehållet i videon verkar ligga i personens  
intresse. 

4.3.3 ”Kony 2012”
Alla utom två av de som blev intervjuade hade sett den virala videon “Kony 2012”. De flesta valde att 
titta på klippet eftersom de var så pass många som spred klippet i statusflödet på Facebook och att  
de därför blev nyfikna på vad det var. En av de som inte hade sett klippet hade även sett det i sitt  
statusflöde på Facebook men valt att inte titta på det. 

Det visade sig  att  det var olika saker i  klippet som berörde de som sett  det.  Något som många  
nämnde var dock de scener de visade upp om hur barnen som tvingats bli barnsoldater levde tyckte 
intervjudeltagarna var extra känslosamma. Flera nämner också att något som de reagerade på var att  
klippet var snyggt gjort. Andra saker som intervjudeltagarna nämner att de kommer ihåg från klippet 
är att man ska göra Joseph Kony känd, Russels son och de gärningar som Joseph Kony har gjort. De 
känslor som de flesta kände efter att de sett klippet var att de var ledsna, berörda och tyckte synd 
om de barnen som blivit utsatta. Flera berättar också att de kände att de ville och kunde göra något  
för  att  stoppa  det  som  visades  i  klippet.  Dock  var  det  även  några  som  kände  sig kritiska  och 
misstänksamma till det som visats i klippet.  

“Man ville hjälpa till även om man inte kan göra så mycket. I alla fall genom att 
dela, även om jag kände att jag inte kunde ge pengar så kunde jag i alla fall 

sprida det så att fler såg det.”
Person 7 om känslan efter att ha sett det virala klippet “Kony 2012”
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Person 6 och Person 7 valde att sprida “Kony 2012” vidare. Båda spred klippet på Facebook och  
Person 6 la även ut det på sin blogg. Båda menar att de framför allt gjorde det för att de ville hjälpa  
till, men även för att klippet var inspirerande och att det var gratis att sprida. Bland de som inte valde  
att sprida handlade det i de flesta fall om att det antingen redan var så många som hade spridit det.  
Två av personerna (Person 2 och Person 11) var kritiska mot klippet på grund av den kritik de sett.  
Detta var en av de anledningarna som intervjudeltagarna hade då de valde att inte sprida klippet 
vidare. Även om det inte var många av de intervjuade som valde att sprida det, var det flera som 
agerade  på  andra  sätt.  Många  valde  att  berätta  om  klippet  för  någon.  Andra  ageranden  som 
personerna som intervjuades uppgav att de hade gjort var t.ex. att de skrev upp sig på en lista på  
Invisible  Childrens hemsida,  att  de  gillade organisationens sida  på Facebook eller  gick  med i  ett 
Stoppa  Joseph  Kony-event.  Person  6  funderade  på  att  beställa  hem  ett  “Action-kit”  från 
organisationen, men då det var en del krångel med betalning vilket gjorde att det inte blev av. Person 
1 funderade på att skriva ut affischer och sätta upp i stan, men det blev inte av.

När det gällde inställning till att visa sitt stöd eller engagemang via sociala medier genom att t.ex.  
sprida en video eller gilla en sida på Facebook i jämförelse med att gå ut och demonstrera så var det  
få av de intervjuade som kunde uttrycka en klar åsikt. Några menade att det var ett bra sätt att visa  
sina åsikter på, men undrade hur mycket det egentligen hjälpte. Många ansåg även att bara gilla 
något  var  ett  enkelt  och  kanske  även  slappt  sätt  att  visa  sitt  stöd  på.  Person  2  uttryckte  det 
som “Like-knappen  är  det  lataste  som  finns”.  Andra  menar  dock  att  det  är  ganska  likt  att 
demonstrera  och  att  det  bara  handlar  om  att  man  visar  sitt  stöd  på  olika  plattformar  och  att  
resultatet borde bli detsamma. 

I  klippet  uppmanar de till  att  man ska  sprida  klippet  vidare,  detta  är  något  som nästan alla  de  
intervjuade tyckte var något positivt. De tror att det är en av anledningarna till att klippet har spridits  
så pass mycket och så fort som det gjort. Några säger även att de tycker att uppmaningen till att  
sprida funkar bra i detta fall eftersom det är ett klipp med ett starkt budskap och tror att det inte 
hade fungerat lika bra med ett mer oseriöst klipp.  

4.3.4 Hjälporganisationer
I  dagsläget märker intervjudeltagarna av reklam främst på TV, men även på internet, affischer på  
stan, på spårvagnar/tunnelbana, i brevlådan, mail, tidningar, galor, bössor på stan samt att folk på  
stan  går  runt  med  ett  rosa  bandet-pin.  Intervjudeltagarna  fick  frågan  om  de  sett  någon 
hjälporganisation  sprida  ett  videoklipp  och  majoriteten  svarade  att  de  inte  gjort  det.  Några 
meddelade även att de inte sett någon hjälporganisation marknadsföra sig på några sociala medier. 
De hjälporganisationer som några intervjudeltagare sa att de hade observerat på sociala medier var 
Unicef, Röda korset, SOS Barnbyar och Rädda barnen. Person 6 meddelade att en jul så hade den 
köpt julklapp på Unicef hemsida och om man delade ett klipp från Youtube så skulle Unicef skänka 
vaccin till behövande.

“Det tycker jag var bra marknadsföring.”
Person 6 om då man kunde en dela en video från Unicef så skulle de skänka vaccin till behövande.

Majoriteten  av  intervjudeltagarna  sa  att  de  föredrog  reklam  på  Internet  framför  traditionell  
marknadsföring  (som  till  exempel  annonser  i  tidningar,  post  i  brevlådan,  osv).  Några  av 
intervjudeltagarna uttryckte  att  de inte  gillar  någon typ av reklam.  Flera uppgav att  de föredrar  
reklam på Internet då de där kan välja själva om de vill se den eller inte. Person 10 sa dock att viral  
video kan vara en bra marknadsföringsmetod då den sticker ut från annan typ av reklam. Majoriteten 
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av  intervjudeltagarna  anser  att  viral  video  är  ett  bra  sätt  för  hjälporganisationer  att  skapa 
medvetenhet. 

“Jag tror att det biter bättre och ger mer att ha den här typen av 
marknadsföring, eftersom man behöver sticka ut. Man är så van vid det man 

ser på tv, så folk bryr sig inte längre. Så vill man att folk ska reagera så behöver 
man göra en sån här grej som ’Kony 2012’; hitta nya vägar.”

Person 10 om viral video som marknadsföringsstrategi

Intervjudeltagarna uppgav att det finns olika faktorer som spelar in då de väljer att skänka pengar. De  
flesta svarade att det skall  ske genom ens eget initiativ, att det är enkelt och lättillgängligt. Flera  
nämner även att man vill vara säker på vart pengarna går och om de kommer fram. Andra faktorer  
som nämndes var vid jul, vid naturkatastrofer, då summan är liten, då man har råd, då man vill visa  
uppskattning, då man är på plats, då det är framlagt på ett värdigt sätt (ber istället för att tigga), då  
det är om något som står en nära, då man har råd, får något tillbaka, då man får något tillbaka och då 
det sker på reklambaserade internetsidor som till exempel godstart.se.

När skänker du pengar?

Då det är lättillgängligt
När man kan ge liten summa
Då man vet vart pengarna går

När man vet att pengarna kommer fram
När man vill visa uppskattning

Vid naturkatastrofer
Då man är på plats

Då man har råd
Vid jul

Då det är enkelt
Något som står en nära

Då man får något tillbaka
Framlagt på ett värdigt sätt

På reklambaserade hemsidor

Tabell 3. Faktorer som spelar in då intervjudeltagarna skänker pengar.

Intervjudeltagarna fick frågan hur de tror att man får folk att engagera sig i hjälporganisationer. De 
flesta  svarade att  det  bästa  vore  om man hittar  frågor som folk  brinner för.  Andra  förslag  som 
personerna  hade  var  att  göra  det  enkelt  för  folk  att  engagera  sig,  ha  en  relevant  fråga,  öka  
synligheten för hjälporganisationer, få folk att inse att en liten uppoffring kan spela väldigt stor roll  
för någon annan, hålla galor, hitta nya vägar att nå fram till folk, vara lättillgängligt, skicka ut små 
budskap hela tiden istället för en stor samt att undvika att trycka upp saker i ansiktet på folk. Person 
5 sa följande “Jag tror att det skulle väldigt stor skillnad om säg Zlatan eller Carolina Klüft skulle  
sprida ett klipp jämfört med Fredrik Reinfeldt eller en helt okänd 12åring från Angered spred det. Jag  
tror man ska välja sina ambassadörer. Om man vill nå ut till den breda massan så tror jag man ska  
välja någon som folk har förtroende för och är populär och då brukar idrottsstjärnor eller personer  
inom populärkultur vara väldigt praktiskt”.
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Hur får man folk att engagera sig?

Hitta frågor folk brinner för
Göra det enkelt att engagera sig

Öka synligheten för hjälporganisationen
Få folk att inse att en liten uppoffring kan spela väldigt stor roll

Skicka ut små budskap hela tiden istället för ett stort
Undvika att trycka upp saker i ansiktet på folk

Hålla galor
Hitta nya vägar att marknadsföra sig på

Tabell 4. Faktorer som intervjudeltagarna tror spelar in 
då folk väljer att engagera sig i hjälporganisationer

De flesta anser att det är bra om hjälporganisationer använde sig av liknande metod som Invisible  
Children gjorde med “Kony 2012” för att marknadsföra sig. De flesta anser även att det även är ett 
bra sätt för att få folk att engagera sig. Dock nämnde några att det kan bli fel effekt om videoklippets  
innehåll visar sig vara en bluff. Då kan klippet få en negativ effekt på de som blivit engagerade genom 
klippet och då väljer att inte vara med längre. 

“Man får ju enormt mycket spridning
på enormt lite resurser och enormt kort tid.”

Person 2 om viral marknadsföring

Några  deltagare  nämner  att  om  hjälporganisationer  skulle  använda  sig  av  denna  typen  av 
marknadsföring kan det bidra till att det når ut till flera. Person 1 nämner att “Kony 2012” kändes 
som det var riktat till  ungdomar och det kan vara bra om hjälporganisationer riktade sin reklam.  
Några  ansåg  dock  att  det  fanns  en  risk  med  att  folket  skulle  tröttna  på  denna  typen  av  
marknadsföring om folket fick se för mycket av det.  Person 2 anser även att hjälporganisationer 
borde förankra sin undersökning i källor för att få det mer trovärdigt.
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5. Diskussion

Här  följer  diskussion  om  de  resultat  som  framkom  under  intervjuerna  samt  från 
mejlkonversationerna med de svenska hjälporganisationer som kontaktades. 

5.1 Svaren från Invisible Children

Invisible Children använde sig av kända personer för att sprida sitt  videoklipp “Kony 2012” vilket 
stämmer överrens med hur Mills (2012, s.3-4) beskriver att det är ett sätt att lyckas med en viral  
kampanj. Även att Invisible Children spred videon på olika medier hjälpte även den virala spridningen  
stämmer överrens med det Mills (2012, s.4-8) säger i sin uppsats.

5.2 Hjälporganisationernas mejlsvar angående deras marknadsföring

Det visade sig  av den undersökning som gjordes om hur hjälporganisationer marknadsför sig  att  
många var öppna med att använda sig av nya metoder. Redan som läget var idag använder de sig av  
flera kanaler för att sprida sitt budskap. Alla organisationer som svarat använde sig också på något  
sätt av sociala medier i sin marknadsföring, och då oftast genom att de har en Facebook sida. Även 
om många inte hade tagit ställning till det som sades i klippet “Kony 2012” eller ansåg att det inte var 
rätt sätt att lösa problemet sa flera att de tyckte att rent marknadsföringsmässigt var “Kony 2012” ett  
lyckat exempel,  som man kunde lära sig  av.  Enligt  Tong & Xuecheng (2010,  s.149-150) kan man 
genom att använda sig av viral marknadsföring sprida information till lägre kostnader, detta bör vara  
något som de flesta hjälporganisationer ser som något positiv då deras mål är att så mycket av de  
insamlade pengarna kommer till rätt ändamål. Alla organisationer var positiva till att använda viral  
marknadsföring som metod, något som är en viktig faktor för att viral marknadsföring ska kunna bli  
en framtida marknadsföringsmetod för hjälporganisationer. Man bör dock beakta att det är svårt att  
skapa en lyckad viral video. Även om man använder sig av de faktorer som Mills (2012, s.4-8) tar upp  
i sin artikel så innebär inte det att man lyckas med den virala video man vill skapa. För att faktiskt  
lyckas måste man även ha tur som Kaplan och Haelein (2011, s.260) och Scott (2010, s.94) skriver.

5.3 Intervjuer

5.3.1 Spridning av videoklipp
Johansson  och  Andersson  (2011,  s.28)  kom  i  sin  uppsats  fram  till  att  anledningen  till  varför 
Facebookanvändare väljer att gilla eller inte gilla någonting beror delvis på att de bryr sig om den  
offentliga  bilden  av  sig  själva  och  hur  de  framstår  beroende  på  vad  man  gillar  på  Facebook.  
Facebookanvändare är enligt Johansson och Andersson måna om att det de väljer att sprida sådant  
som stämmer överrens med sina egna värderingar, attityd och tycke. Detta stämmer överrens med 
det som sades av personerna som deltog i intervjuerna då de uppgav att de inte sprider vidare videor 
där de känner att de inte kan stå för innehållet. Person 8 uppgav att denne brukar reflektera över hur  
denne  framstår  om den  sprider  olika  typer  av  videoklipp  vilket  kan  bekräftas  av  Johansson  och  
Andersson.  Författarna  är  dock  kritiska  till  att  användare  alltid  reflekterar  över  innehållet  i  de 
videoklipp de sprider  utan tror  även att  man ibland spontansprider  videoklipp.  Detta då så pass  
många spred vidare “Kony 2012” utan att först kontrollera källkritik.

Att  innehållet  är  relevant  för  om  man  sprider  vidare  ett  videoklipp  eller  inte  håller  alla 
intervjudeltagarna med om. Anledningar till varför intervjupersonerna väljer att sprida klipp är för att 
de anser att klippet i fråga bland annat berör på dem något vis (Se Tabell 2). Det kan handla om att  
de tycker innehållet är positivt, till exempel roligt eller intressant. Om man jämför det faktorer som 
får folk att sprida mot de faktorer som gör att man avstår visar det sig att det ofta är faktorer som  
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man kombinerar med någon positiv känsla som för personer att sprida vidare något. När man väljer  
att inte sprida handlar det i flera av fallen om en mer negativ känsla. Detta bekräftas av Haung et al  
(2009, s.168) som skriver att om innehållet väcker intresse samt att mottagaren känner sig delaktig är  
det mer troligt att man väljer att sprida vidare det. Även författarna Eckler och Bolls (2011, s.1-3)  
samt Piasecka (2010, s.39-40) uppger att de videor som sprids är videoklipp som innehåller främst 
humor. För intervjudeltagarna stämmer detta då de främst sprider klipp som var ett positivt innehåll,  
till exempel att det är roligt, inspirerande eller innehåller viktig information (Mills 2012, s.5). Trots att  
de flesta författarna anser att ett klipp måste vara roligt eller innehålla något positivt för att folk ska 
vilja  sprida vidare  det så spreds “Kony 2012” mycket fort.  Dock innehåller “Kony 2012” bitar av  
humor samt att man kan göra något åt situationen vilket spelar på folks känslor. Dels hur hemskt 
läget är i Uganda och dels att man genom att endast engagera sig lite så kan man göra en skillnad.  
Alltså behöver ett viralt videoklipp inte bara ha positivt innehåll för att lyckas.

Enligt Haug et al (2009, s.161) är det mer troligt att man väljer att titta samt sprida ett videoklipp om 
det är en nära vän som spridit eller skickat klippet till  personen och detta kom även fram under 
intervjuerna då flera personer uppgav att det var större chans att de tittade på det om det var någon 
nära vän som spred det. Vilket även stämmer överrens då flera av intervjudeltagarna såg på “Kony  
2012” då det hade spridits av någon närstående person. Författarna anser dock att detta kan bli  
problematiskt  eftersom  användare  troligen  inte  lika  noga  med  att  kontrollera  källkritik  då  det  
kommer från en närstående vän.

5.3.2 Kony 2012
Intresset för att se “Kony 2012” angav de flesta att det var för att det var så många av deras vänner 
på Facebook som spred det. Detta kan förmodligen även vara en av anledningarna till att spridningen 
blev så stor. Ser någon på klippet för att andra sprider det blir ju även den personen en potentiell 
spridare vilket som gör att spridningseffekten kan bli ännu större. Mills (2012) skriver om detta och 
uppmanar  att  om  man  publicerat  något  på  Facebook  kan  man  även  nå  ut  till  hundratals  eller  
tusentals användare samt att man där även når ut till  användares ytterligare kontakter eftersom 
användare på Facebook oftast är vän med fler än sina närmaste vänner. 

Det som de flesta kom ihåg från klippet “Kony 2012” var när Russel träffade Jacob, att man skulle 
göra Joseph Kony känd, Russels son och de gärningar som Kony gjort. Flera av de saker som personer 
nämner  att  de  kommer  ihåg  från klippet  är  saker  som de  upplevt  som känslosamma.  Och  som 
nämndes tidigare är detta en av faktorerna för att få en viral video att lyckas (Dobeles et al 2007, 
s.296-297). Det var många olika saker som berörde i klippet “Kony 2012” och detta är förmodligen 
även  en  av  framgångsfaktorerna  då  känslor  spelar  stor  roll  för  en  lyckad  viral  marknadsföring 
(Dobeles et al 2007, s.296-297). Även om det handlade om olika scener i klippet berördes alla de som 
intervjuades av någon scen i klippet. De flesta uppger även att de efter att ha sett klippet kände sig  
ledsna och berörda,  något  som visar  på  att  klippet  påverkar  de som ser  på  det.  Även bland de 
personer som kände sig kritiska och misstänksamma efter att ha sett klippet så uppstod det känslor.  
Detta behöver inte vara negativt då känslor som ilska och saker som är upprörande även kan leda till  
att den virala marknadsföringen blir lyckad (Dobeles et al 2007, s.296-297). Eckler och Bolls (2011, 
s.1-3) har sett i en undersökning hur de känslor som visas i klippet påverkar användaren och hur de i  
sin tur agerar.

Studien  har  visat  att  Invisible  Children  har  lyckats  med  något  som  förmodligen  många 
hjälporganisationer vill, att få folk att engagera sig. Även om det bara var två av de som såg klippet 
“Kony 2012” som valde att sprida det var det ändå många som agerade på något sätt efter att de  
hade sett klippet. De flesta berättade för någon nära om klippet efter att de hade sett det, en person  
skrev upp sig på en lista och en gillade “Invisible Childrens” Facebooksida. Sen var det även två som 
funderade på att beställa ett action-kit eller att sätta upp affischer men som av olika anledningar inte  
blev av. Detta visar dock att många av de intervjuade blev engagerade efter att ha sett klippet. Även 
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om de i det flesta fall endast handlade om att man berättade för någon om klippet, är ju även det en 
handling som kan bidra till fortsatt spridning. Några av de intervjuade uttryckte att de efter att ha 
sett klippet kände att de på något sätt vill hjälpa till för att stoppa det de såg i klippet. Klippet “Kony  
2012” spelar mycket på gemenskap, bland annat genom att visa hur man ska hjälpas åt samt ha 
evenemang där man tillsammans ska sätta upp affischer för att visa stöd för kampanjen. Detta kan 
vara  en  av  framgångsfaktorerna  för  “Kony  2012”  då  Jusoff  &  Wong  (2011,  s.66-72)  menar  att  
gemenskapen var en viktig faktor, vilket gör sociala nätverk till ett kraftfullt verktyg att använda för  
hjälporganisationer. 

Det visade sig i intervjuerna att många hade svårt att jämföra att visa sitt stöd via sociala medier i  
jämförelse med att t.ex. gå ut och demonstrera. De flesta var delade i frågade och tyckte att det var 
ett bra sätt att visa sitt stöd på, men de undrade över hur mycket det egentligen hjälpte att dela en 
video eller att ha en symbol vid sin visningsbild. Några ansåg att de tyckte att via stöd via sociala  
medier var ett slappt sätt att visa sitt stöd på. Några nämnde även att de tyckte att det var ungefär 
samma sak som att demonstrera, bara att man gör det på olika ställen och att resultatet borde bli 
detsamma. Detta visar att även om många är positiva till marknadsföring via sociala medier så är det  
ändå många som är tveksamma till vad effekten blir av att visa sitt stöd på det sättet. Dock ställer sig  
nästan alla sig positivt till att man uppmanar i klippet att man ska sprida det vidare. De anser att det 
förmodligen är därför som klippet har lyckats så bra som det har gjort. Det gör att man bara genom  
att dela med sig av videon kan man känna att man är delaktig och har hjälpt till.  En av de som 
intervjuades tyckte att eftersom det är gratis och dela tyckte den att det var ett bra sett att ändå  
hjälpa till på. Enligt Haung et al (2009, s.168) är det större chans att man sprider något vidare om  
man känner sig delaktig.  Även om de inte vet hur mycket det egentligen hjälper att  dela så vill,  
iallafall några gärna hjälpa till och tycker att ett lätt sätt att göra det på är att sprida vidare en video. 

Ett par intervjupersoner (Person 2 och Person 11) var uppenbart kritiska till videon “Kony 2012” och  
Person 11 hade aktivt valt att inte titta på videon på grund av detta. Samma person spred istället  
kritik mot videoklippet på sin Facebook. Person 2 uppgav att denne efter att ha sett videon började 
diskutera  ämnet  med de som personen sett  spridit  videon i  sitt  statusflöde.  Några  av  de andra 
intervjudeltagarna uppger även att de hört kritik mot Invisible Children och “Kony 2012”. Detta visar  
på att då alla inte var positiva till “Kony 2012” så kan de ha blivit mer kritiska efter att kritiken kom 
och därför är det extra viktigt att man är noga med att ha all fakta rätt. Annars är risken stor att  
organisationer förlorar trovärdighet, bidragsgivare och medlemmar.

5.3.3 Hjälporganisationer
I dagsläget märker intervjudeltagarna främst av reklam från hjälporganisationer på TV, men även på 
Internet, affischer på stan, på spårvagnar/tunnelbana, i brevlådan, mail, tidningar, galor, bössor på 
stan samt att folk på stan går runt med ett rosa bandet-pin. Utifrån de resultat som framkom under  
intervjuerna är det få av deltagarna som sett någon svensk hjälporganisation på sociala medier och 
ännu  färre  har  sett  någon  hjälporganisation  sprida  en  viral  video  på  Facebook.  Flera  deltagare  
nämner dock att de anser att det vore bra om hjälporganisationer marknadsförde sig på liknande sätt  
som Invisible Children gjorde med “Kony 2012”. Detta kan stärkas av att Eckler & Bolls (2011, s.1) 
som skriver att viral video är ett bra sätt att marknadsföra sig på. Några deltagare ansåg att det var 
bra för hjälporganisationer att använda sig av viral video då man genom viral marknadsföring kan nå 
ut till flera (Jusoff & Wong 2011, s.66-72). Något som stärker användningen av viral video är att de 
flesta av de som intervjuades sa att de föredrog reklam på Internet framför traditionell reklam. Detta  
framför allt eftersom när det gäller reklam på internet så kunde de mer själva välja om de ville se den  
eller  inte.  Person 10 poängterade att  viral  video kan vara en bra marknadsföringsmetod då den  
sticker ut från annan typ av reklam.

Person 5 uppgav att det är viktigt att välja sina ambassadörer då man ska marknadsföra sig. Detta är  
en metod som Invisible Children använde sig av då de fick världskändisar att sprida “Kony 2012”.  
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Världskändisar som Rihanna, Oprah, Justin Bieber och Taylor Swift spred klippet via Twitter (Fox A 
2012). Person 5 menar att det ger mer om man får någon kändis att sprida något än om man låter en 
okänd 12-åring sprida det. Detta är ett sätt för att få folk att engagera sig i hjälporganisationer. Andra  
sätt enligt intervjudeltagarna är att man hittar frågor som många brinner för, att man gör det enkelt  
att engagera sig samt öka synligheten för hjälporganisationer. Av de som intervjuades ansåg de flesta  
att “Kony 2012” var en bra metod för att få folk att engagera sig. De tyckte dock att ifall det visar sig  
att det som sägs i klippet är en bluff kan det istället få motsatt effekt. Som Karlson och Thorell (2009, 
s.2) säger att om en hjälporganisation känns opålitlig och inte trovärdig så kan det leda till att man 
väljer att vända sig till en annan organisation. Några av intervjudeltagarna nämner att trovärdigheten  
i virala klipp från hjälporganisationer är en avgörande faktor då deltagarna tror att på grund av den  
kritik som kom mot klippet “Kony 2012” resulterade det i att färre engagerade sig. Enligt Kaplan och  
Haelein  (2011,  s.260)  kan  en  produkt  eller  tjänst  falla  om  den  är  dålig  vilket  inte  vore  bra  för 
organisationen. Även Mills (2012, s.2-3) tar upp att virala videor kan få en negativ effekt på företag. 
Därför är det extra viktigt med trovärdighet då man väljer att marknadsföra sig med viral video. En 
annan  viktig  faktor  för  att  få  folk  att  engagera  sig  i  hjälporganisationer  som  majoriteten  av 
intervjudeltagarna tar upp är att det ska vara enkelt och lättillgängligt för folk att engagera sig och 
donera pengar. Detta stärker teorin om att företag bör använda sig av Facebook och andra sociala  
medier då det enligt Mills (2012) är en plattform där man med lätthet snabbt kan sprida information.  
Att då en viral video som kommer från en hjälporganisation inte har all fakta rätt triggar det väldigt  
mycket känslor och folk blir ännu mer upprörda och kritiska då de från början trott att det är för en 
god sak. Det är även viktigt för intervjudeltagarna att de vet vart pengarna går och att de kommer 
fram innan de väljer att engagera sig eller skänka pengar. Om de känner sig osäkra på det eller att  
hjälporganisationen känns opålitlig så skänker de inte pengar till den organisationen. Det är också  
viktigt att hjälporganisationer väljer rätt tillfälle att sprida sitt budskap. Lanserar en hjälporganisation  
en kampanj runt jul eller då en naturkatastrof har inträffat är det troligare att folk väljer att engagera  
sig.

Några av de som intervjuades tror att man kan nå ut till fler när man använder sig av denna typen av 
marknadsföring eftersom man kan rikta den mer mot en specifik målgrupp (Scott 2010, s.6-7). Person 

1 nämner att det är bra om hjälporganisationer riktar sin reklam som Invisible Children gjorde med 
“Kony 2012”. Jusoff & Wong (2011, s.66-72) skriver att ett exempel på att det är bra att rikta sin 

reklam är till exempel om man riktar den till tonåringar då de inte har så mycket pengar att skänka, 
men genom att företag riktar sin marknadsföring till dem så kan man istället få dem att hjälpa till  
genom volontärarbete eller helt enkelt genom att bara sprida budskap vidare. Detta är något som 

liknar det som visas upp i “Kony 2012” då de framförallt vädjar till att man hjälper att dela och sätta 
upp affischer och talar inte så mycket om att just skänka pengar.
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Figur 1 beskriver framgångsfaktorerna för respektive kategori

Figur  1  är  skapad  utifrån  de  resultat  som  framkommit  under  studien.  Den  visar  vilka 
framgångsfaktorer som finns för att spridning, “Kony 2012” och hjälporganisationer har eller kommer 
att lyckats. De framgångsfaktorer som vi valt att ha med är faktorer som i empirin nämns i fler än en  
av de tre kategorierna. Figuren visar att det är flera av faktorerna som återkommer i en eller flera av  
de olika kategorierna. Detta visar på fem faktorer som hjälporganisationer kan använda sig för arr  
lyckas med sin virala video marknadsföring. För att ett klipp från en hjälporganisation ska bli viralt ska  
det vara intressant, känslosamt, berörande, man ska känna gemenskap och det ska vara enkelt att  
engagera sig. Genom att använda sig av dessa faktorer anser vi att man som hjälporganisation har  
större chans att lyckas med en viral video. 
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6. Slutsats

Denna uppsats har genom en studie undersökt ifall viral video är ett bra sätt för hjälporganisationer 
att marknadsföra sig på. De frågor som skulle besvaras i uppsatsen var följande: Vad var det som 
gjorde  att  just  videoklippet  “Kony  2012”  spreds  och  varför  väljer  personer  att  sprida  klipp  på 
Facebook  samt  om  detta  kan  vara  hjälporganisationers  framtida  sätt  att  marknadsföra  sig  på? 
Studien har gett författarna svar på det de ville. Dock är det svårt att genom enbart denna studie dra  
slutsatsen att det är en ny trend för hjälporganisationer att marknadsföra sig på, men studien visar  
dock att det finns förutsättningar för det.

I teorin framkom det att för att en video ska lyckas viralt så bör den innehålla något humoristiskt eller  
positivt. Detta motbevisades av klippet “Kony 2012” och även av studien i  denna uppsats då det  
framkom att man även sprider vidare videoklipp som berör. Genom att skapa en video som berör  
många kan hjälporganisationer få flera att engagera sig. Dock räcker det inte bara med en lyckad viral  
video för att en hjälporganisation ska nå ut med sitt budskap samt få folk att engagera sig, utan  
hjälporganisationen behöver även vara pålitlig och ha trovärdighet då det är avgörande faktorer till  
varför folk väljer att engagera sig eller inte. Men om hjälporganisationer använder sig av viral video 
att marknadsföra sig på så har vi i denna studie kommit fram till fem faktorer (se tabell 5) utifrån  
figur 1 som en video från en hjälporganisation bör innehålla för att lyckas viralt.

Faktorer för lyckad viral video för hjälporganisationer

Intressant
Känslosamt

Enkelt att engagera sig
Berörande

Gemenskap
Tabell  5. Faktorer för att hjälporganisationer skall lyckas med en viral video.

Studien  har  även  visat  att  hjälporganisationer  är  positiva  till  att  marknadsföra  sig  genom  viral  
marknadsföring. Även Facebookanvändare uppgav att de är positiva till att företag marknadsför sig 
genom den metoden och detta visar att eftersom både mottagare och sändare är positiva så är det  
sannolikt att denna typ av marknadsföring kan lyckas. Detta visar på att vi i framtiden kan få se fler  
liknande exempel på viral marknadsföring från hjälporganisationer. Om det blir en trend återstår att  
se, men utifrån vad studien i denna uppsats visar så lär inte “Kony 2012” vara det sista vi ser av viral  
video. 
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Nya trenden för hjälporganisationer: viral video?

Bilaga A. Frågor till Invisible Children

1. How did you start to share the video clip “Kony 2012”?

2. What methods did you use, if you used any?

3. Which social networks did you share it on? Like Facebook, Twitter, etc.
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Nya trenden för hjälporganisationer: viral video?

Bilaga B. Frågor till hjälporganisationer angående deras marknadsföring 

1. Hur marknadsför ni er idag? (Affischer, brev, email, TV m.m.)

2. Använder ni er av sociala medier i marknadsföringssyfte? Isåfall hur? (Har ni en sida på 
Facebook, kommenterar ni, sprider ni videor, bilder, m.m.)

3. Finns det andra sätt ni skulle vilja marknadsföra er på?

4. Vad anser ni om organisationen Invisible Childrens marknadsföring genom filmen “Kony 
2012”?

5. Skulle ni i framtiden kunna tänka er att marknadsföra er på ett liknande sätt (dvs. använda er 
av viral video)? Varför/varför inte?
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Nya trenden för hjälporganisationer: viral video?

Bilaga C. Intervjufrågor

Personligt:

• Hur gammal är du?

Bakgrundsfakta:

• Hur ofta är du inne på Facebook?
• Vilka sociala medier använder du förutom Facebook? (med sociala medier menar jag Twitter, 

Tumblr, Google+, osv)?

Spridning av videoklipp i allmänhet:

• Brukar du sprida videoklipp på Facebook?
• Hur ofta?
• Tittar du på klipp som andra sprider? Hur ofta? Personrelaterat?
• Om någon sa åt dig att sprida ett klipp, skulle du i så fall sprida det?
• Beror det på vem som ber dig att sprida det?
• Vilka typer av videoklipp brukar du sprida? Exempel?
• Varför valde du att sprida just detta?
• Hur tänker du innan du väljer att sprida ett klipp? Vilka faktorer tror du spelar in?
• Känslor?
• Reflekterar du över innehållet i klippet innan du sprider det? Alltså om det kan vara stötande 

för någon eller liknande.
• Har du fått kommentarer på videoklipp du spridit vidare? Positiva/negativa?
• Finns det någon gång du valt att inte sprida klipp? Varför valde du att inte sprida det?
• Har du någon gång övervägt att sprida ett klipp men bestämt dig för att inte göra det? Hur 

gick tankebanorna?
• Vilka faktorer tror du spelar in då du väljer att inte sprida vidare ett klipp?
• Finns det några känslor som triggar (till att inte sprida)?

Kony 2012, innehåll:

• Har du sett klippet “Kony 2012”?
• Kommer du ihåg ungefär när du såg klippet?
• Varför valde du att titta på klippet?
• Vet du vem avsändaren av klippet “Kony 2012”? Hur/Vem?
• Kan du berätta vad du såg i klippet? Hur upplevde du klippet? Vad kommer du ihåg från 

klippet?
• Vad i klippet påverkade dig mest?
• (Vilken scen i videon påverkade dig mest på?)
• Vad hade du för känslor efter att du hade sett klippet?

Kony 2012, spridning:

• Spred du vidare klippet “Kony 2012”?
• Varför valde du att sprida klippet “Kony 2012”?/ Varför valde du att inte sprida klippet?
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Nya trenden för hjälporganisationer: viral video?

• (Om valde att sprida det) Hur valde du vilket sociala media/medier som du skulle sprida det?
• Tror att upplägget av klippet påverkade ditt beslut om spridning? 
• I klippet så uppmanar dom att man ska sprida det vidare, hur tänker du kring det?
• Funderade du på trovärdigheten i klippet?
• (om du spred) Kontrollerade du bakgrundfakta innan du spred?
• Brukar du kontrollera bakgrundsfakta innan du sprider?
• Vad i klippet fick dig att välja att sprida/inte sprida det?
• Hur agerade du efter att ha sett klippet? (spred det vidare, gick med i någon grupp, beställde 

kit, skänkte pengar, struntade i allt, berättade om det för någon)
• “Kony 2012” spreds väldigt mycket på kort tid, vad tror du denna spridning beror på?
• Tror du att vi kommer få se mer av liknande typer av marknadsföringskampanjer i framtiden?
• Har du sett några andra klipp från avsändaren “Invisible Children”?
• Förra veckan på torsdag så kom klippet “Kony 2012 del 2” ut, har du sett det? Är du 

intresserad av att se det?
• Kony 2012 del två, fick inte lika stor genomslagskraft, vad tror du det beror på?
• Har du hört någon kritik om kony2012 klippet sen du såg det?
• Många anser att man inte blir en världshjälte enbart genom att dela en video. Vad anser du 

om att man visar sitt stöd genom att ha en ikon vid sin visningsbild, går med i en grupp, 
sprider en video osv. (Jämför med demonstration)

Hjälporganisationer:

• Har du sett någon sprida ett videoklipp från en hjälporganisation på Facebook (eller andra 
sociala medier)?

• “Kony 2012” skapades av hjälporganisationen Invisible Children och videon fick över bara ett 
par dagar över miljoner visningar. Tror du det skulle vara bra om andra hjälporganisationer 
också använde sig av liknande metod för att sprida sitt budskap? Varför/Varför inte?

• Vilka andra hjälporganisationer känner du till?
• Har du sett någon annan hjälporganisation marknadsföra sig via sociala medier? Isåfall på 

vilket sätt?
• Hur märker du av hjälporganisationers reklam i dagsläget?
• Föredrar du denna typ av marknadsföring från hjälporganisationer framför traditionell 

marknadsföring (tv-reklam, annonser i tidningar, posters)
• Tror du att hjälporganisationer kan dra nytta av upplägget av Kony? (liten pojke, uppmanar 

till spridning, spelar på känslor, en för alla)
• I vilka sammanhang väljer du att skänka pengar till hjälporganisationer? / När tror du att det 

kan vara mest troligt att du skänker pengar?
• Tror du att det (sprida en video) är en bra metod för hjälporganisationer att nå ut till folk för 

att skapa medvetenhet/samla in pengar?
• Vad påverkar din inställning till en hjälporganisation?
• Hur får man folk att engagera sig i hjälporganisationer?
• Är “Kony 2012”-sättet ett bra sätt för att få folk att engagera sig?
• Något du vill tillägga?
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