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1

JOHDANTO

Tämä tutkimus käsittelee viraalimarkkinoinnin (viral marketing) keinoja luoda ja
levittää elektronista word of mouthia (eWOM). Tarkoitus on tutkia, millä
viraalimarkkinoinnin osatekijöillä saadaan aikaan eWOM:ia, ja miten eWOM leviää
sosiaalisissa
aihevalinta,

verkostoissa.
käydään

läpi

Ensimmäisessä
tutkimuksen

luvussa
tavoitteet

perustellaan
sekä

tutkimuksen

keskeiset

käsitteet,

tutkimusmenetelmä ja tutkimuskysymykset.
1.1

Johdatus aiheeseen ja perustelut aihevalinnalle

Viraalimarkkinoinnista
hyödyntämisestä

eli

yritysten

olemassa
luomien

olevien

viestien

sosiaalisten

levittämiseksi

verkostojen

(Subramani

&

Rajagopalan 2003) on tullut yksi vuosikymmenen määrittelevistä markkinoinnin
trendeistä (Ferguson 2008). Kun kuluttajat ovat tulleet skeptisiksi perinteisille
yrityksiltä kuluttajille lähetetyille markkinointiviesteille, ne ovat jääneet vähemmälle
huomiolle (Leskovec, Adamic & Huberman 2007, Rollins, Anitsal & Anitsal 2014).
Perinteisen

markkinoinnin

vaikuttavuuden

heikentyessä

viraalimarkkinoinnin

vaikuttavuuden potentiaali on kasvanut yhdeksi internetmarkkinoinnin suurimmista
(Petrescu & Korgaonkar 2011). Viraalimarkkinoinnilla pyritään saamaan kuluttajat
välittämään toisilleen mainonnallisia viestejä sosiaalisissa verkostoissaan (Leskovec
ym. 2007, Bampo, Erwing, Mather, Stewart & Wallace 2008). Tämä syntyvä word of
mouth (WOM) on suullisesti ihmiseltä ihmiselle välittyvää keskustelua brändistä,
tuotteesta tai palvelusta, jonka vastaanottaja mieltää ei-kaupalliseksi luonteeltaan.
Tämä on yksi tärkeimmistä lähteistä kuluttajan etsimälle tiedolle. (Arndt 1967.)
Viraalimarkkinoinnilla pyritään luomaan positiivista WOM:ia yrityksestä, sen
brändistä, tuotteista tai palveluista (Ferguson 2008). WOM:in luonti nähdään
halvempana ja tehokkaampana markkinointikeinona kuin perinteisissä medioissa
mainostaminen (Dobele, Lindgreen, Beverland, Vanhamme & van Wijk 2007,
Berger & Milkman 2012). Viraalimarkkinointi ei ole uusi ilmiö, koska jo ennen
painotuotteita ja mediataloja ihmiset ovat levittäneet suullisesti tietoa toisilleen
hyödykkeistä (Ferguson 2008). Nykyaikana iso osa tästä keskustelusta on siirtynyt
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internetiin, ja siellä sosiaalisiin medioihin (Parsons 2013), sillä sisällön jakamisesta
internetissä on tullut osa modernia elämää (Berger & Milkman 2012).
Yritysten luomia viestejä, jotka leviävät ja popularisoituvat kuluttajien toimesta,
kutsutaan yrityslähtöiseksi viraalimarkkinoinniksi (Rollins ym. 2014). Tässä
tutkimuksessa viraalimarkkinointi nähdään nimenomaan yritysten luomina viesteinä,
mistä

syystä

yrityslähtöisestä

viraalimarkkinoinnista

käytetään

nimitystä

viraalimarkkinointi. Viraalimarkkinoinnilla on pienemmät kustannukset (Rollins ym.
2014), se leviää laajemmalle yleisölle nopeammin ja saavuttaa vaikeasti tavoitettavaa
yleisöä todennäköisemmin kuin perinteinen massamedia (Bampo ym. 2008). Lisäksi
kuluttajat kokevat viraalimarkkinoinnin levittämisen verkostossaan miellyttävinä,
(Petrescu & Korgaonkar 2011) ja pitävät viraalimarkkinoinnin takana olevaa yritystä
luotettavampana kuin perinteisissä maksetuissa kanavissa mainostavia yrityksiä
(Rollins ym. 2014). Saavutettu WOM voi parantaa yrityksen mainetta, lisätä
markkinaosuutta ja lisätä myyntiä (Rollins ym. 2014). Viraalimarkkinoinnin keinoja
tuottaa eWOM:ia ja eWOM:in leviämistä on tärkeä tutkia, sillä sen hallinta on
vaikeaa. Viraalimarkkinoinnin hallinnan puute aiheuttaa sen, että yrityksen
mainonnalla on suurempi riski epäonnistua ja aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin
hyötyä. (Subramani & Rajagopalan 2003, Leskovec ym. 2007, Bampo ym. 2008,
Rollins ym. 2014.)
1.2

Keskeiset käsitteet

Tutkimuksen sisällön ymmärtämisen kannalta on tärkeää määritellä tekstissä
esiintyvät keskeiset käsitteet. Seuraavaksi esiteltävien määritelmien tarkoitus on
auttaa ymmärtämään, mitä eri käsitteet tarkoittavat. Kappaleessa esitellyt käsitteet
täydentyvät entisestään tutkimuksen teoriaosiossa.
Word of mouth: Suullisesti ihmiseltä ihmiselle välittyvää keskustelua brändistä,
tuotteesta tai palvelusta, jonka vastaanottaja mieltää ei-kaupalliseksi luonteeltaan
(Arndt 1967) ja josta ei ole maksettu keskustelijoille (Petrescu & Korgaonkar 2011).
Tutkielmassa käytetään englanninkielistä termiä word of mouth (WOM), koska siitä
ei ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta, joka sisältäisi kaikki käsitteen
näkökannat.
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Elektroninen

word

of

mouth:

Internetissä

tapahtuvaa

WOM:ia

kutsutaan

elektroniseksi word of mouthiksi (eWOM). Se käsittää kaikki potentiaalisten,
varsinaisten tai entisten asiakkaiden positiiviset tai negatiiviset lausunnot, jotka on
tuotu useiden ihmisten ja instituutioiden saataville internetin välityksellä. (HennigThurau, Gwinner, Walsh & Gremler 2004.)
Viraalimarkkinointi:
popularisoivat.

Yritysten

luomat

viestit,

Viraalimarkkinoinnissa

yritys

joita

käyttäjät

pyrkii

levittävät

määrätietoisesti

ja
ja

tarkoituksellisesti luomaan kuhinaa (buzz) (Rollins ym. 2014), tietoisuutta ja
positiivista WOM:ia (Ferguson 2008). Avainasemassa on vertaiselta vertaiselle
tapahtuva kommunikointi, jossa yksilöitä kannustetaan välittämään toisilleen
markkinointiviestejä sosiaalisissa verkostoissaan (Bampo ym. 2008). Onnistunut
viraalimarkkinointi saa aikaan viraalia leviämistä eli viraali-ilmiöitä (Petrescu &
Korgaonkar 2011).
1.3

Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys

Tämän tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä viraalimarkkinoinnin
osatekijöistä, jotka luovat ja levittävät eWOM:ia. Koska tutkimuksessa halutaan sekä
ymmärtää ilmiötä että tarjota monipuolisia ja syväluotaavia näkökulmia ilmiöstä,
tutkimus tehdään kvalitatiivisin menetelmin.

(Koskinen, Alasuutari & Peltonen

2005, 16.) Tätä tutkitaan analysoimalla onnistuneen viraalimarkkinointikampanjan
sisältöä, leviämistä sosiaalisissa verkostoissa ja kylvöstrategiaa. Onnistuneesta
kampanjasta eritellään ne tekijät, jotka ovat olleet onnistuneen viraalimarkkinoinnin
takana, luovat parhaat edellytykset markkinointiviestin leviämiselle kuluttajien
välillä

ja

täten

luovat

elektronista

word

of

mouthia.

Onnistuneen

viraalimarkkinoinnin tekijöistä tiedetään varsin vähän, sen suosiosta huolimatta (Ho
& Dempsey 2010). Tästä syystä tutkimalla onnistuneen viraalimarkkinoinnin
tunnuspiirteitä edistetään niin teoreettista kuin liikkeenjohdollista ymmärrystä
aihealueesta. Tutkimusongelmien ratkaisemiseksi on asetettu päätutkimuskysymys:
Mitkä ovat viraalimarkkinoinnin osatekijät elektronisen word of
mouthin luomiseksi ja leviämiseksi?
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Päätutkimuskysymykseen syvennytään kolmella alatutkimuskysymyksellä, joilla
tarkennetaan päätutkimuskysymystä:
Minkälainen viraalimarkkinoinnin sisältö luo elektronista word of
mouthia?
Miten sosiaalisten verkostojen tekijät vaikuttavat elektronisen word of
mouthin leviämiseen?
Minkälaiset henkilötyypit vaikuttavat elektronisen word of mouthin
leviämiseen?
Tutkimuskysymyksiin

vastataan

muodostamalla

teoreettinen

viitekehys

alatutkimuskysymyksien kautta olemassa olevan kirjallisuuden pohjalta. Teoreettisen
viitekehyksen sisältö tuotetaan yhdistämällä viraalimarkkinointia ja eWOM:ia
käsittelevää kirjallisuutta. Keskeisessä roolissa on tieteelliset artikkelit, tutkimukset
ja internetlähteet. Empiirisessä osiossa viitekehystä tarkastellaan tutkimalla tapaus
viraalimarkkinointia netnografisin ja sosiaalisten verkostojen analyysin menetelmin.
1.4

Tutkimusmenetelmä

Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksena. Tutkimukseen on valittu yksi tapaus
harkinnanvaraista

otantaa

noudattaen.

Tapaukseksi

on

valittu

viraalimarkkinointikampanja, joka on luonut eWOM:ia, ja josta voidaan havainnoida
mahdollisesti uutta tietoa viraalimarkkinoinnin osatekijöistä. (Hirsjärvi, Remes &
Sajavaara 2004: 155). Tutkimuksen raportoinnissa hyödynnetään sekä teoriaa että
empiriaa, joiden välille pyritään luomaan vuoropuhelua. Tämän abduktiivisen
lähestymistavan

tarkoitus

on

kehittää

teoriaa

hyödyntämällä

aikaisempia

tutkimustuloksia kerätyn aineiston tieteellisessä päättelyssä. (Perry 1998.)
Tutkiakseen internetissä tapahtuvaa keskustelua tarkkailtavaksi kanavaksi valikoitui
mikroblogipalvelu
keskusteluihin

Twitter,

(Kietzman,

koska

Twitter

Hermkens,

sosiaalisena

McCarthy

&

mediana
Silvestre

painottuu
2011)

ja

brändikeskeiseen sisältöön (Smith, Fischer & Yongjian 2012). Tutkimuksen
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empiirinen aineisto kerätään netnografisin ja sosiaalisten verkostojen analyysin
menetelmin. Netnografia on monipuolinen kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, ja
sillä voidaan tutkia kuluttajien asenteita, näkemyksiä, kuvakieliä ja tunteita
internetissä.

Netnografialla

voidaan

havainnoida

internetissä

esiintyvää

tekstimuotoista word of mouthia kuluttajien välillä. (Kozinets 2002.) Sosiaalisten
verkostojen analyysilla havainnoidaan keskustelujen taustalla olevia sosiaalisia
verkostoja, niitä yhdistäviä tekijöitä (Kozinets 2010: 49) ja verkostojen
vaikutusvaltaisia yksilöitä (Hansen 2011). Netnografia ja sosiaalisten verkostojen
analyysi tukevat toisiaan, ja yhdessä niillä voidaan ymmärtää sosiaalisia verkostoja,
verkostojen vaikutussuhteita ja keskustelujen rakenteita (Kozinets 2010: 54). Lisäksi
netnografia on vähän aikaa vievää ja edullista, joten se soveltuu kandidaatin
tutkielmaan käytettäviin resursseihin (Kozinets 2002).
1.5

Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksen ensimmäisessä luvussa johdateltiin lukija aiheeseen ja perusteltiin
aihevalinta. Lisäksi määriteltiin tutkimuksen tavoite, keskeisimmät käsitteet
tutkimukselle, tutkimuskysymykset ja tutkimuksessa käytettävä tutkimusmenetelmä.
Toisessa luvussa käsitellään tutkimuksen teorian kannalta keskeisiä käsitteitä.
Luvussa tarkastellaan viraalimarkkinoinnin ja elektronisen word of mouthin
kirjallisuutta, joiden perusteella muodostetaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys.
Kolmas luku keskittyy tutkimuksen empiriaan. Luvussa esitellään metodologiset
valinnat sekä empiirisen aineiston keräys- ja analysointimenetelmät. Tämän jälkeen
aineisto analysoidaan ja esitetään empiiriset tulokset. Neljännessä ja viimeisessä
luvussa esitetään tutkimustulosten yhteenveto ja vastataan tutkimuskysymyksiin.
Lisäksi esitetään tutkimuksen teoreettinen ja liikkeenjohdollinen kontribuutio.
Lopuksi luvussa käydään läpi tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet sekä
jatkotutkimusehdotukset.
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2

VIRAALIMARKKINOINNIN OSATEKIJÄT

Tässä

teorialuvussa

muodostetaan

perehdytään

aiempaan

viraalimarkkinoinnin

kirjallisuuteen

pohjautuen

osatekijöihin

tutkimuksen

sekä

teoreettinen

viitekehys viraalimarkkinoinnin osatekijöistä eWOM:in luomiseksi ja leviämiseksi.
Ensiksi tunnistetaan viraalimarkkinoinnin osatekijät ja eWOM:in leviämiseen
vaikuttavat tekijät, joiden pohjalta teoreettinen viitekehys voidaan muodostaa.
2.1

Word of mouth

Word of mouth (WOM) tarkoittaa suullisesti ihmiseltä ihmiselle välittyvää
keskustelua brändistä, tuotteesta tai palvelusta (Arndt 1967). Se on markkinoinnin
ensimmäisiä muotoja (Ferguson 2008), ja vaikuttaa erittäin tehokkaasti kuluttajien
ostopäätöksiin (Leskovec ym 2007). WOM:in ominaispiirre on, että yritykset eivät
maksa kuluttajille viestien levittämisestä

(Petrescu & Korgaonkar 2011).

Vastavuoroisesti sitä on vaikea hallita (Leskovec ym. 2007). Se on edullisempaa ja
tehokkaampaa kuin perinteinen media, mutta riippuvainen ihmisistä, jotka jakavat
tietoa brändistä verkostoissaan edesauttavasti (Dobele ym. 2007, Berger & Milkman
2012). Jos yritysten luomaa sisältöä ei jaeta sosiaalisissa verkostoissa, tai yritys
esittäytyy epäedullisesti, hyöty on kadotettu (Berger & Milkman 2012). Tästä syystä
WOM:iin sijoitetun pääoman tuottoa on vaikea mitata (Ferguson 2008).
WOM muuttaa kuluttajien odotuksia (Anderson & Salisbury 2003) ja asenteita ennen
käyttöä (Herr, Kardes & Kim 1991) sekä käytön jälkeisiä näkemyksiä (Bone 1995)
yritysten tuotteista tai palveluista. Sillä on vaikutusta kuluttajien sekä lyhytaikaisiin
että pitkäaikaisiin arvioihin yritysten tuotteista ja palveluista. Vaikutus on
suurimmillaan silloin, kun WOM on ristiriidassa kuluttajan omien kokemusten
kanssa ja kun keskustelu on asiantuntijan tarjoamaa. (Bone 1995.)
Positiivinen WOM tuotteesta tai palvelusta on tehokkain asia, joka vähentää
asiakkaan ahdistusta ostopäätöstä tehdessä (Corbitt & Thanasankit 2003). Kuluttajat
turvautuvat kasvavissa määrin muiden neuvoihin sekä henkilökohtaisissa että
ammatillisissa verkostoissaan ostopäätöstä tehdessään (Iyengar, Van den Bulte &
Valente 2011). De Matos & Rossi (2008) havaitsivat asiakkaan sitoutuneisuuden
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yritykseen vaikuttavan tehokkaimmin positiivisen WOM:in syntymiseen. Tämän
lisäksi positiivista WOM:ia lisää tyytyväisyys ja samaistuminen yritykseen (Brown,
Barry, Dacin & Gunst 2005).
2.2

Elektroninen word of mouth

Word of mouth on siirtynyt internetiin, kun kuluttajat ovat alkaneet jakamaan ja
etsimään tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia toisten internetin käyttäjien kanssa
(Hennig-Thurau ym. 2004). Internetissä tapahtuvaa WOM:ia on kutsutaan nimillä
word of mouse (Gelb & Sundaram 2002), word-of-web, customer-to-customer (C2C)
tai peer-to-peer (P2P) -keskustelu (Bampo ym. 2008), online word of mouth
(OWOM) (Jansen ym. 2009) sekä elektroninen word of mouth (eWOM) (HennigThurau ym 2004). Tässä tutkimuksessa käytetään termiä elektroninen word of mouth
tai lyhennettä eWOM kuvastamaan tätä ilmiötä.
Kuluttajat keskustelevat vertaistensa kanssa mainostaakseen tai arvostellakseen
tuotteita tai palveluita, joita he ovat kokeilleet. Useimmiten eWOM tarjoaakin
rehellisiä ja tasapuolisia arvosteluja kuluttajien perspektiivistä. (Cheung, Luo, Sia &
Chen 2009.) EWOM saattaa olla vähemmän henkilökohtaista kuin kasvotusten
keskustelu, mutta sillä on huomattavia etuja verrattuna kasvotusten keskusteluun. Se
on välitöntä, tavoittaa laajemman yleisön ja on uskottavampaa, sillä kirjallisessa
muodossa sen voivat lukea myös keskusteluun osallistumattomat. (Hennig-Thurau
ym. 2004.)
WOM on saavuttanut uuden potentiaalin internetin avulla. Internet muodostaa WOM
-yhteisöjä, joissa yksilöt voivat jakaa mielipiteitään ja kokemuksiaan laajalti
yrityksistä, tuotteista, palveluista ja maailman tapahtumista (Dellarocas 2003).
Tyypillisesti eWOM-keskustelu pyrkii suosittelemaan tuotteita muille tai saamaan
muita luopumaan tuotteen ostosta. Sen mukaisesti arvostelut tarjoavat positiivisia
argumentteja tuotteen tueksi tai negatiivisia mielipiteitä sitä vastaan. (Sen & Lerman
2007.) Näillä on vaikutusta, sillä asiakkaiden ilmaisemat ajatukset mielipidealustoilla
vaikuttavat kuluttajien ostopäätösten tekoon (Hennig-Thurau & Walsh 2003)
tarjoamalla epäsuoran kokemuksen tuotteesta (Park, Lee & Han 2007). Nämä
keskustelumahdollisuudet ovat pakottaneet yritykset käyttäytymään kuluttajia
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kohtaan

parhaalla

mahdollisella

tavalla,

sillä

tieto

esimerkiksi

huonosta

palvelukokemuksesta leviää välittömästi (Dellarocas 2003).
Kasvava osuus internetin sisältämästä tiedosta on nykyisin käyttäjien tuottamaa.
Internet on mahdollistanut kuluttajien keskustelun laajemman joukon kanssa kuin
aiemmin. (Dhar & Chang 2009.) Sähköpostit, internetkäyttäjäfoorumit, uutisryhmät
ja kuluttaja-arviot vähittäismyyjien internetsivujen kannustamana mahdollistavat ja
helpottavat kuluttajien tiedonjakamista toisilleen. Lisäksi markkinat eivät rajoitu
enää maiden rajoihin, joka haastaa paikallisten markkinastrategioiden toimivuuden.
(De Bruyn & Lilien 2008.)
Luodakseen tehokkaan internetmarkkinointistrategian, markkinoijien tulee ymmärtää
eWOM:in vaikutus lähteen uskottavuuteen ja viestin rakenteeseen. Vähentääkseen
epävarmuuttaan ostopäätöksissä, kuluttajat etsivät neuvoa eWOM-informaatiosta.
Näitä ovat esimerkiksi kuluttaja-arvostelut internetissä, joissa kokeneet käyttäjät ja
ammattilaiset antavat neuvoja ja kommentteja tuotteista. (Park & Lee 2009.)
Yritykseen sitoutuneet (De Matos & Rossi 2008), tyytyväiset ja samaistuvat
kuluttajat (Brown ym. 2005) todennäköisimmin luovat positiivista eWOM:ia
yrityksestä ja sen tuotteista. Jos eWOM:in vastaanottaja ei näe syytä epäillä saatua
informaatiota, sitä pidetään uskottavana ja suosituksia seurataan (Cheung ym. 2009).
Internet on mahdollistanut myös yritysten ja kuluttajien välisen kaksisuuntaisen
keskustelun. Koska yritys tavoittaa asiakkaan laajemmin ja kustannustehokkaammin
internetin avulla kuin aiemmin (Dellarocas 2003), voidaan internetissä esiintyvään
WOM-keskusteluun vaikuttaa.
EWOM-keskustelun tärkeys on lisääntynyt, sillä yhä useampi internetsivu tarjoaa
mahdollisuuden käyttäjien tuottamalle sisällölle blogien, videoiden ja kuvien
jakopalveluiden, sekä sosiaalisen media palveluiden muodossa (Hinz, Skiera, Barrot
& Becker 2011). Nämä kuluttajien luomat sisällöt ja syntyvä eWOM muuttavat
kuluttajien reaktioita markkinointiin (Campbell, Pitt, Parent & Berthon 2011).
Yritykset ovat mukautuneet uusiin trendeihin siirtämällä markkinointibudjettejaan
above

the

line

asiakasrajapinnassa

-markkinoinnista,
tapahtuvaan

below

kuten
the

massamediamainostamisesta,
line

-markkinointiin,

kuten

myynninedistämiseen, suoramainontaan ja viraalimarkkinointiin (Hinz ym. 2011).
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Useiden

tutkimusten

mukaan

negatiivisen

eWOM:in

vaikutus

kuluttajien

brändikuvaan yrityksistä on suurempi kuin positiivisen (Arndt 1967, Chevalier &
Mayzlin 2006, Park & Lee 2009). Kuluttajat myös lukevat negatiivisia arvosteluja
todennäköisemmin kuin positiivisia (Sen & Lerman 2007). Lisäksi tyytymättömät
asiakkaat

osallistuvat

tyytyväisyys

keskusteluun

tai tyytymättömyys

useammin

luo

kuin

tyytyväiset.

enemmän WOM:ia kuin

Erityinen
keskiverto

tyytyväisyys. (Anderson 1998.) Tämä on linjassa negatiivisuusefektin kanssa, jossa
ihmiset

antavat

positiiviselle

suuremman

(Skowronski

&

painoarvon
Carlston

negatiiviselle
1989).

informaatiolle

Negatiivinen

vaikutus

kuin
on

merkittävämpi kokemushyödykkeiden kuin etsintähyödykkeiden kohdalla (Park &
Lee 2009).
Sekä eWOM:in laadulla että määrällä on vaikutusta siihen, miten kuluttajat seuraavat
suosituksia. Chevalier & Mayzlin (2006) löysi tutkimuksessaan kirja-arvosteluista
internetissä tekstimuotoisten arvostelujen vaikuttavan ostopäätöksiin tehokkaammin
kuin numeraalisten. Myös Park ym. (2007) löysivät positiivisen korrelaation
arvostelujen laadun ja ostopäätöksien välillä tutkiessaan verkkoarvosteluja. Lisäksi
Chevalierin & Mayzlinin (2006) tutkimuksessa WOM:in kokonaismäärällä nähtiin
olevan yhteys suurempiin myyntilukemiin. Park ym. (2007) huomauttavat, että
kuluttajiin, jotka osallistuvat vähän keskusteluun vaikuttaa ensisijaisesti arvostelujen
määrä ja paljon osallistuviin vaikuttaa arvostelujen laatu.
EWOM ei välttämättä vaikuta vastaanottajiinsa. Sen uskottavuuteen vaikuttaa
tuntemattomien käyttäjien mahdollisuus jakaa vahvistamatonta tietoa, joita voi ajaa
monitulkintaiset motiivit (Cheung ym. 2009). Tästä syystä kaikki eWOM yrityksistä
ei olekaan rehellistä. Yritykset voivat naamioida oman mainostamisensa kuluttajien
suositteluksi internetin anonymiteetin turvin. Tämä eWOM:in ongelma on kuitenkin
kuluttajien tiedostama. (Sen & Lerman 2007.) Jotta viestin lähde on uskottava,
yritysten tulee omaksua mitä omaperäisempiä keinoja kasvavissa määrin.
Uskottavien viestien sanoman mukaan toimitaan useammin kuin viestin, johon ei
uskota. (Cruz & Fill 2008.) Markkinointiviestit voivat jäädä vastaanottajalta
avaamatta, jos lähettäjä on tuntematon tai siihen ei luoteta (José-Cabezudo &
Camarero-Izquierdo 2012). Kaiken kaikkiaan eWOM:in vaikutus kuluttajiin on
suurta.

Elektroniset

vertaiselta

vertaiselle

tapahtuvat

keskustelut

tarjoavat
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mahdollisuuden

muuttaa

keskusteluverkostot

vaikuttajaverkostoiksi.

Vaikuttajaverkostoilla voidaan saavuttaa yritysten viesteille huomiota, herättää
mielenkiintoa vastaanottajissa ja mahdollisesti saada aikaan tuotteen tai palvelun
omaksuminen tai osto. (De Bruyn & Lilien 2008.)
2.3

Viraalimarkkinointi

Viraalimarkkinointi pyrkii luomaan positiivista WOM:ia, joka johtaa tuotteen tai
palvelun hankintaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnin
(influencer

marketing),

yhteisön

rakennusportaalien,

viraalivideoiden

tai

sissimarkkinointitempauksien kautta. (Ferguson 2008.) Viraalimarkkinointi pyrkii
hyödyntämään jo olemassa olevia sosiaalisia verkostoja ja kannustamaan kuluttajia
jakamaan tietoa niissä toisilleen (Subramani & Rajagopalan 2003). Van der Lans,
van Bruggen, Eliashberg & Wierenga (2010) määrittävät viraalimarkkinoinnin
kuvaavan ilmiötä, jossa kuluttajat jakavat ja levittävät keskenään markkinoijien
tarkoituksellisesti luomia markkinointiviestejä, joiden pyrkimyksenä on hyödyntää
kuluttajien WOM -käyttäytymistä. Nämä ominaisuudet ovat yhtäläisiä tartuntatautien
ja tietokonevirusten levittäytymisen kanssa, josta sana viraali ja monet käsitteelliset
ajatukset

viraalimarkkinoinnista

ovat

peräisin

(Watts

&

Peretti

2007).

Viraalimarkkinointikampanjat voivat hyödyttää myös vanhoja yrityksiä luomaan
uudelleen yrityksen markkinointistrategian. Tämä voi parantaa heidän mainettaan,
luoda kuhinaa heidän ympärilleen, kasvattaa markkina-arvoa ja lisätä myyntiä.
(Rollins ym. 2014.)
Internetissä mainostaminen on jatkuvasti kasvanut, samaan aikaan kun perinteisten
mainontakanavien

käyttö

on

vähentynyt

(Petrescu

&

Korgaonkar

2011).

Vuosikymmeniä jatkunut samanlaisten mainosviestien vastaanottaminen samoja
mainoskanavia pitkin on turruttanut kuluttajat, ja tehnyt heidät skeptisiksi mainoksia
kohtaan

(Rollins

ym.

2014).

Tämä

on

tarjonnut

vaihtoehtoisille

markkinointistrategioille mahdollisuuden (Leskovec ym. 2007). Viraalimarkkinointi
internetissä on varsin uusi markkinoinnin kehityssuunta (Rollins ym. 2014), mutta
sen vaikuttavuuden potentiaali on internetmarkkinoinnin suurimpia (Petrescu &
Korgaonkar 2011). Se voi kasvattaa myyntiä, vähentää kustannuksia ja tavoittaa
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vaikeasti saavutettavissa olevia kuluttajaryhmiä, kuten X ja Y -sukupolvet (Dobele
ym. 2007, Bampo ym. 2008).
Koska onnistuneessa viraalimarkkinoinnissa kuluttajat levittävät yritysten luomia
viestejä toisilleen sosiaalisissa verkostoissa (Subramani & Rajagopalan 2003,
Leskovec ym. 2007, Bampo ym. 2008, Ferguson 2008, Van der Lans ym. 2010) ja
eWOM koskettaa kaikkea kuluttajien keskustelua tuotteesta tai yrityksestä (HennigThurau ym. 2004), viraalimarkkinoinnin leviäminen on eWOM:ia internetin
kontekstissa. De Bruynen & Lilienin (2008) mukaan viraalimarkkinoinnin
leviäminen voi olla joko tarkoituksellista tai tahatonta. Tarkoituksellisessa
levittämisessä kuluttajat tieten tahtoen mainostavat yritystä, tuotetta tai palvelua ja
kertovat siitä ystävilleen. Termin viraalimarkkinointi kehitti Jurvetson ja Draper
(1997) artikkelissaan Hotmailin viraalimarkkinointikampanjasta (Petrescu &
Korgaonkar 2011). Tässä kampanjassa viestin levittäminen oli tahatonta. Jokaisessa
Hotmailin sähköpostitunnuksella lähetetyn viestin lopussa oli yritystä mainostava
lause: ”Get Your Private, Free E-mail at http://www.hotmail.com”. Täten jokainen
Hotmailin

sähköpostia

käyttävä

mainosti

Hotmailin

sähköpostipalvelua

kontakteilleen. Näin ollen kuluttajilla ei ollut mahdollisuutta olla mainostamatta
palvelua, jos he halusivat sitä käyttää. Kampanjan alettua vuonna 1996, Hotmail
saavutti 12 miljoonaa käyttäjää kahden vuoden aikana. (De Bruyn & Lilien 2008.)
Vaikka edellä mainitun esimerkin mukaisesti viraalimarkkinointikampanja voi
hyödyntää tehokkaasti tahatonta levittämistä, sen tarkoitus ei ole synnyttää
kuluttajien

välille

eWOM:ia.

Tästä

syystä

tämä

tutkimus

keskittyy

viraalimarkkinointiin, jota kuluttajat levittävät tarkoituksellisesti verkostoissaan
luoden eWOM:ia. (Jurvetson & Draper 1997.)
Vaikka sisällön jakaminen verkostoissa on sekä yleistä että kuluttajat kokevat sen
tärkeänä, ei silti ymmärretä täysin, miksi toista sisältöä jaetaan enemmän kuin toista
(Berger & Milkman 2012). Tekijät onnistuneen viraalimarkkinoinnin takana ovat
suurimmaksi osaksi tuntemattomia (Ho & Dempsey 2010). Viraalimarkkinoinnin
prosessi koetaankin satunnaisena ja hallitsemattomana (Bampo ym. 2008, Cruz &
Fill 2008). Markkinointiviestien hallinnan puute on viraalimarkkinointikampanjan
suurin riski. Tämä synnyttää pienen rahallisen riskin vastapainoksi suuren sosiaalisen
riskin. (Rollins ym. 2014.) Viraalimarkkinoinnin epäonnistunut käyttö voi aiheuttaa
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epämieluisia asenteita markkinoijan tuotteita kohtaan (Subramani & Rajagopalan
2003, Leskovec ym. 2007).
Edellä mainituista syistä johtuen on tärkeää tunnistaa viraalimarkkinoinnin
osatekijät, jotka saavat internetin käyttäjät jakamaan sisältöä toisilleen eli luovat
eWOM:ia. Kaikkea sisältöä ei kohdella tasavertaisesti, ja jotkin sisällöt ovat
lähtökohtaisesti viraalimpia kuin toiset (Ho & Dempsey 2010). Kuitenkaan sitä, mikä
saa kuluttajat jakamaan sisältöä internetissä toisilleen ja minkä tyyppistä sisältöä
jaetaan eniten, ei ole tutkittu riittävästi (Berger & Milkman 2012). Seuraavaksi
esitellään kirjallisuudesta löytyneet viraalimarkkinoinnin onnistumisen kolme
osatekijää: viraalimarkkinoinnin sisältö, jota kuluttajat levittävät (Phelps ym. 2004,
Porter & Golan 2006, Dobele ym. 2007, De Bruyn & Lilien 2008, Berger &
Milkman 2012), viraalimarkkinoinnin leviäminen sosiaalisissa verkostoissa, (Bampo
ym. 2008, Hinz ym. 2011, Rollins ym. 2014) ja viraalimarkkinoinnin kylvöstrategia
eli kuluttajat, joihin viraalimarkkinointi kohdennetaan, ja jotka toimivat leviämisen
alullepanijoina. (Bampo ym. 2008, Bonchi, Castillo, Gionis & Jaimes 2011, Hinz
ym. 2011, Iyeangar ym. 2011).
2.3.1

Viraalimarkkinoinnin sisältö

Viraalimarkkinointia varten on tärkeä ymmärtää internetin käyttäjien motivaatiot
sisällön jakamiseksi, sillä se perustuu vapaaehtoisuuteen – markkinoijat eivät maksa
käyttäjille sisällön levittämisestä (Ho & Dempsey 2010). WOM:in luomiseksi Arndt
(1967) toteaa, että viestin vastaanottajien käyttäytymisen tunnuspiirteet ja
kannustimet viestin jakamiseksi tulee ottaa huomioon. Phelpsin ym. (2004) mukaan
tässä voidaan hyödyntää kuluttajien tarpeet hupiin, viihteeseen ja sosiaalisiin
yhteyksiin. Viraaliviestin tulee olla niin tarttuva (Berger & Milkman 2012), kiehtova
(De Bruyn & Lilien 2008) tai viehättävä, että viestin vastaanottaja muistaa sen
näkemisen jälkeen (Porter & Golan 2006). Jos viestin vastaanottaja näkemisen
jälkeen ajattelee, että viestillä on arvoa myös muille, se toimii jakamisen
kannustimena (De Bruyn & Lilien 2008). Tätä tukee myös Phelpsin ym. (2004)
tutkimuksen tulokset siitä, että ilmaislahjoja tai hyödyllisiä vinkkejä sisältävät viestit
tulevat jaetuksi.
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Phelpsin ym. (2004) mukaan kuluttajat jakavat toisilleen viraaleja viestejä
todennäköisimmin,

jos

ne

herättävät

vastaanottajissa

vahvoja

tunteita.

Tunnusomaisia tunteita viraalimarkkinoinnille ovat humoristisuus, pelottavuus,
surullisuus ja inspiroivuus. Myös Porter ja Golan (2006) sekä De Bruyn ja Lilien
(2008) huomioivat huumorin tärkeän roolin. Kuitenkaan kaikilla toimialoilla
huumoria ei käytetä. Vaate- ja muotiteollisuus käyttävät huumoria vähemmän kuin
muut toimialat. Toinen poikkeavuus on yhteiskunnallinen markkinointi, jossa
käytetään edellä mainittujen tunteiden tilalta useammin lasten kuvia tunnereaktion
luomiseen. (Porter & Golan 2006.)
Dobele ym. (2007) huomauttavat, että tunteisiin vetoaminen ei itsessään ole vielä
riittävää.

Jotta

yllätyselementti.

viraalimarkkinointi
Yllätyselementti

on

tehokasta,

voidaan

luoda

tulee

siihen

esimerkiksi

sisällyttää

Petrescun

ja

Korgaonkarin (2011) mukaan sisällön shokeeraavuudella. Porterin ja Golanin (2006)
artikkelissa sisällön provokatiivisuus on myös yksi keino saavuttaa viraali-ilmiö.
Tästä syystä myös seksi, alastomuus ja väkivalta motivoivat kuluttajia jakamaan
sisältöä toisilleen. Joka tapauksessa sekä positiivista että negatiivista sisältöä jaetaan
enemmän kuin sisältöä, joka ei aiheuta tunnereaktiota (Petrescu & Korgaonkar 2011,
Berger & Milkman 2012). Näin ollen viraali-ilmiöiden luomisessa on keskeisessä
roolissa korkean kiihokkeen tunteet positiivisuudestaan tai negatiivisuudestaan
riippumatta. Täten myös ahdistusta ja vihaa herättävää sisältöä jaetaan (Berger &
Milkman 2012).
2.3.2

Viraalimarkkinoinnin leviäminen sosiaalisissa verkostoissa

Luomalla kuluttajia miellyttävää sisältöä ja jakamalla se internetin sosiaalisiin
kanaviin, voidaan saavuttaa menestyviä viraalimarkkinointikampanjoita (Rollins ym.
2014). Viraalimarkkinointi hyödyntää kehityssuuntaa, jossa sisällön jakamisesta on
tullut luonnollinen osa nykyaikaista elämää ja kanssakäymistä (Berger & Milkman
2012). Internetin sosiaalisissa kanavissa informaatio leviää sosiaalisissa verkostoissa
WOM:in avulla laajalle lisäten bränditietoisuutta, keskustelua tuotteista (Dinh,
Zhang, Nguyen & Thai 2014) ja ostopäätöksiä ystävien suositusten mukaan
(Leskovec ym. 2007). Ihmiset jakavat uutisartikkeleita Facebookissa, YouTubevideoita ystävilleen ja lähettävät ravintola-arvosteluita perheelleen internetin
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välityksellä (Berger & Milkman 2012). Kyseiset internetin sosiaaliset sivustot,
videosivustot ja blogit levittävät eWOM:ia ajatuksen nopeudella (Ferguson 2008).
Kuluttajat kokevatkin viraalien mainoskampanjoiden levittämisen miellyttävänä
(Petrescu & Korgaonkar 2011). Vuoden 2006 Sharpe Partnersin tutkimuksen mukaan
yli 40 prosenttia kuluttajista jakaa brändättyä sisältöä (Ferguson 2008).
Viraalimarkkinoinnin käyttämät kanavat mahdollistavat sen, että viesti ei mene
turhille

vastaanottajille,

ja

markkinointikommunikaatiosta

tulee

paremmin

kohdistettua (Bampo ym 2008). Tieto leviää sosiaalisia verkostoja pitkin, joka on
tehokasta ja optimoitua, sillä ystävät ymmärtävät toistensa tarpeet ja maun, jolloin
asiallisten suositusten tekeminen onnistuu (Leskovec ym. 2007). Kuluttajien
muuntaminen markkinoinnin osaksi onkin kriittinen tekijä viraalimarkkinoinnissa
(Phelps, Lewis, Mobilio, Perry & Raman 2004). Tämä mahdollistaa pienemmät
kustannukset verrattuna perinteisiin markkinointikanaviin (Cruz & Fill 2008, Hinz
ym. 2011). Esimerkiksi YouTube, Facebook, Twitter, Tumblr ja Pinterest ovat
lupaavia kanavia edellä mainituista syistä viraalimarkkinointikampanjoille (Rollins
ym. 2014).
Bampon ym. (2008) mukaan sosiaalisen verkoston rakenne, jossa viestin toivotaan
leviävän, tulee ottaa huomioon viraalimarkkinointia suunniteltaessa. Ymmärtämällä
verkostolle yhteiset tekijät voidaan luoda tehokkaita viraalimarkkinointikampanjoita.
Sosiaalisen median kanaviin muodostuu verkostoja sekä yhteisistä demograafisista
tekijöistä että mielenkiinnon kohteista (Katona, Zubcsek & Sarvary 2011). Joukko
ihmisiä nähdään sosiaalisena verkostona, kun heitä yhdistää jokin sosiaalinen suhde.
Suhde voi muodostua sukulaisuuden, ystävyyden, työpaikan, jaetun harrastuksen tai
mielenkiinnon sekä tiedonvaihdon kautta. (Kozinets 2010: 49.) Viraali-ilmiöt
muodostuvat useammin kuluttajien ympärille, joilla on verkostossaan yhteisiä
näkemyksiä ja mielenkiinnon kohteita jakavia ihmisiä. (Katona ym. 2011, JoséCabezudo & Camarero-Izquierdo 2012.) Ymmärtämällä kohdennettavaa verkostoa
on mahdollista tunnistaa sen vaikuttajat. Eri demografeilla, kuten ikä, on omat
mielipidevaikuttajansa, joiden kautta voidaan luoda viraali-ilmiötä. (Katona ym.
2011.)
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Myös sosiaalisen verkoston laajuudella on merkitystä viestin leviämisen kannalta
(Katona ym. 2011). Se, minkä laajuisessa verkostossa ja keiden kautta WOM leviää
parhaiten, aiemmat tutkimukset antavat eri näkökulmia. Hinzin ym. (2011) mukaan
laajoissa

sosiaalisissa

verkostoissa

viestit

leviävät

laajemmalla

hyvin

verkostoituneiden ihmisten kautta. Smithin, Coylen, Lightfootin ja Scottin (2007)
mukaan keskivertoisesti verkostoituneella enemmistöllä on suurin vaikuttavuuden
potentiaali. Toisaalta José-Cabezudon ja Camarero-Izquierdon (2012) mukaan
viestien välittäminen on suurinta, kun viestin levittäjät ovat osa pienempää
jakoverkostoa. Tästä syystä on tärkeää tutkia myös eWOM:in levittäjien sosiaalisen
verkoston laajuuden vaikutusta viraalimarkkinoinnin onnistumiseen.
Osa tutkijoista kokee, että ainoastaan sosiaalisten kanavien käyttö ei ole riittävää.
Ewingin, Stewartin, Matherin ja Newtonin (2014) mukaan viraalimarkkinointi
hyödyntää viraalien kanavien lisäksi usein myös epäviraaleja kanavia. Näitä
epäviraaleita markkinoinnin toimenpiteitä tarvitaan Van der Lansin (2010) mukaan
markkinoinnin

viraalin

leviämisen

alkuun

saamiseen.

Näitä

voivat

olla

massamediamainostaminen, suoramainostaminen, pakkauksien etiketit tai kupongit,
joilla pyritään ohjaamaan kuluttajia kampanjan internetsivuille. Kuitenkin internetin
ulkopuolella tapahtuva kohdistaminen koetaan tehottomammaksi ja vaikeammin
seurattavaksi. (Van der Lans ym. 2010.)
Sosiaalisiin medioihin muodostuvat skaalautuvat sosiaaliset verkostot mahdollistavat
viraalimarkkinoinnin levittäytymisen laajalle. Viraalimarkkinoinnin kanava on
riippuvuussuhteessa sekä viestin sisällön että kohdistettujen kuluttajien kanssa. Jotta
kuluttajat jakavat viraalimarkkinointia sosiaalisissa verkostoissaan, viestin sisällön
tulee huomioida kuluttajien kannustimet viestin jakamiseksi. Lisäksi sosiaalisesta
verkostosta

tulee

viraalimarkkinointi

huomioida
heihin.

vaikutusvaltaiset

Viraalimarkkinoinnin

kuluttajat
onnistumisen

ja

kohdistaa
edellytykset

kasvavat, kun kuluttajat vastaanottavat markkinointiviestin ystäviltään ja tuttaviltaan
– ei massamarkkinoinnin kautta. (Bampo ym. 2008.) Näistä syistä tässä
tutkimuksessa keskitytään aiemmin mainittuja internetin sosiaalisia verkostoja
hyödyntävään viraalimarkkinointiin.
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2.3.3

Viraalimarkkinoinnin kylvöstrategia

Viraalimarkkinoinnin onnistumisessa on tärkeässä roolissa sen kylvöstrategia
(seeding strategy), eli ensimmäiset kuluttajat, joihin viestintä kohdistetaan (Bampo
ym. 2008, Hinz ym. 2011). Kun tunnistetaan sosiaalinen verkosto, jossa
markkinointiviestin halutaan leviävän, voidaan Hinzin ym. (2011) mukaan määritellä
kolme henkilötyyppiä, joita voidaan hyödyntää kylvöstrategiassa: solmukohdat
(hubs) ovat hyvin verkostoituneita kuluttajia korkealla määrällä linkkejä toisiin
kuluttajiin, reunustajat (fringes) ovat huonosti verkostoituneita kuluttajia ja sillat
(bridges) ovat kuluttajia, jotka yhdistävät muuten toisistaan erillään olevia verkostoja
(Hinz ym. 2011). Van den Bulten & Joshin (2007) mukaan on vain kaksi
kohderyhmää: vaikuttajat (influentials) ja jäljittelijät (immitators). Vaikuttajat
seuraavat uusia kehityssuuntia, joita jäljittelijät omaksuvat vaikuttajien kautta (Van
den Bulte & Joshi 2007). Tässä tutkimuksessa kutsutaan Hinzin ym. (2001)
määritelmän mukaan vaikuttajia solmukohdiksi ja jäljittelijöitä reunustajiksi.
Yleisesti ajatellaan, että kohdistamalla vaikutusvaltaisiin mielipidejohtajiin ja hyvin
verkostoituneisiin sosiaalisten verkostojen jäseniin, eli solmukohtiin, saavutetaan
viestin nopeaa leviämistä (Iyeangar ym. 2011).
Bonchin ym. (2011) mukaan kohdistamalla viraalimarkkinointi jonkin sosiaalisen
kanavan

vaikutusvaltaisiin

käyttäjiin,

solmukohtiin,

voidaan

luoda

WOM-

ketjureaktio. Myös Hinzin ym. (2011) tutkimuksessa kylväminen solmukohdille
osoittautui tehokkaimmaksi, sillä viraaliviesti sai laajempaa tietoisuutta hyvin
verkostoituneiden kuluttajien kautta. Myös siltoihin kohdistaminen nähdään
tehokkaana, koska se mahdollistaa levittäytymisen aina uusiin verkostoihin (Smith
ym. 2007, Hinz ym. 2011). Twitterin tapauksessa solmukohtia ovat ne
mielipidevaikuttajat, jotka twiittaavat säännöllisesti ja suurelle seuraajamäärälle
(Kaplan & Haenlein 2011). Iyeangarin ym. (2011) ja Hinzin ym. (2011) mukaan
solmukohtiin kohdistamisen menestys ei kuitenkaan välttämättä johdu heidän
vaikutusvallasta vaan suuremmasta toiminnan määrästä verkostoissaan.
Verkostoituneihin solmukohtiin kohdentamalla ei aina saavuteta onnistunutta
viraalimarkkinointia. Jos solmukohdat eivät kiinnostu viestin sisällöstä, reunustajat
saattavat omaksua viestin ensimmäisinä, ja olla eWOM:in alullepanijoita. (Iyeangar
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ym. 2011.) Ja vaikka kohdistamalla vaikutusvaltaisiin yksilöihin saavutettaisiin ensi
alkuun eWOM:in leviämistä, leviämisen hiipumisen jälkeen voi viraalimarkkinointi
saada uutta nostetta kohdistamalla viesti reunustajiin (Van den Bulte & Joshi 2007).
Heihin kohdistetaan markkinointia myös sen olettaman perusteella, että solmukohtiin
on vaikeampi vaikuttaa (Watts & Dodds 2007). Lisäksi myös kohdennettujen
kuluttajien määrällä on huomattu olevan merkitystä. Maksimoimalla kohdennusten
määrä on havaittu positiivisesti korreloiva vaikutus viestin leviämisen kanssa.
(Bampo ym. 2008.) Eri henkilötyypit ovat aina osa jotain sosiaalista verkostoa. Jotta
kylvöstrategia onnistuisi, tulee ymmärtää sosiaalinen verkosto, jossa viestin halutaan
leviävän (Hinz ym. 2011). Lisäksi markkinointisisällön tulee pitää sisällään
kannustimia viestin jakamiseksi, jotta eWOM:ia syntyisi (Dobele, Toleman &
Beverland 2005).
2.4

Viraalimarkkinoinnin osatekijät eWOM:in luomiseksi ja leviämiseksi

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka on esitetty
kuviossa 1. Viitekehyksessä on esitetty viraalimarkkinoinnin osatekijät eWOM:in
luomiseksi ja leviämiseksi.

Osatekijöiden muodostaminen on tutkijan omaa

elektronisen word of mouthin ja viraalimarkkinoinnin kirjallisuuteen pohjautuvaa
jaottelua. EWOM:ia tuottava viraalimarkkinointi on jaettu kolmeen osatekijään
lähdekirjallisuuteen perustuen. Nämä kolme osatekijää koostuvat alakäsitteistä, jotka
tarkentavat ja selittävät osatekijöitä.

22

Kuvio 1. Viraalimarkkinoinnin osatekijät eWOM:in luomiseksi ja leviämiseksi.

Tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen viraalimarkkinoinnin osatekijöistä voidaan
tunnistaa seuraavat kolme osatekijää: viraalimarkkinoinnin sisältö, leviäminen
sosiaalisissa verkostoissa, ja kylvöstrategia. EWOM:in luomiseksi ja leviämiseksi on
huomioitava

kaikki

osatekijät.

Ne

ovat

lähdekirjallisuuden

pohjautuen

riippuvuussuhteessa toisiinsa, ja tästä syystä esitetty viraalimarkkinoinnin toisistaan
riippuvaisina osatekijöinä eWOM:in luomiseksi. Osatekijät eivät ole kronologisessa
järjestyksessä. Osatekijöiden alle on kirjoitettu osatekijää kuvaileva käsite, sekä
alakäsitteet, jotka ovat osatekijän kannalta merkityksellisiä.
Ensimmäinen

viraalimarkkinoinnin

osatekijä;

sisältö,

määrittelee

eWOM:in

luomiseksi ja leviämiseksi vaadittavan viraalimarkkinoinin viestin sisällön.
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Elektronista word of mouthia luovaa viraalimarkkinointia varten tulee tunnistaa
kuluttajien kannustimet viestin jakamiseksi (Arndt 1967, De Bruyn & Lilien 2008,
Ho & Dempsey 2010). Tämä voidaan tehdä kuluttajien tarpeisiin vetoamalla
(Petrescu & Korgaonkar 2011, Phelps ym. 2004, Berger & Milkman 2012) ja
tunteiden herättämisellä (Phelps ym. 2004, Porter & Golan 2006, De Bruyn & Lilien
2008). Kuitenkin eWOM:in luomiseksi tunteiden herättämiseen tulisi sisällyttää
yllätyselementti (Dobele ym. 2007).
Toinen eWOM:ia luovan ja levittävän viraalimarkkinoinnin osatekijä on sen
leviäminen sosiaalisissa verkostoissa. Sosiaalisen verkoston rakenne (Bampo ym.
2008) ja sille yhteiset tekijät (Katona ym. 2011) tulee ottaa huomioon onnistunutta
viraalimarkkinointia toteuttaessa. Sosiaalisia verkostoja muodostuu yhteisistä
mielenkiinnon

kohteista

(José-Cabezudo

&

Camarero-Izquierdo

2012)

ja

demograafisista tekijöistä. Verkostoja muodostavien tekijöiden lisäksi verkoston
laajuus vaikuttaa viraalimarkkinoinnin leviäimiseen. (Katona ym. 2011.) Suppeissa
verkostoissa viestienvaihto on tiheämpää (José-Cabezudo & Camarero-Izquierdo
2012), kun taas laajoissa verkostoissa viestit tavoittavat suuremman yleisön (Hinz
ym. 2011).
Kolmas viraalimarkkinoinnin osatekijä eWOM:in luomiseksi ja leviämiseksi on
kylvöstrategia, eli ensimmäiset kuluttajat, joihin kohdistamalla viraalimarkkinoinnin
leviäminen saadaan aikaan (Bampo ym. 2008, Hinz ym. 2001). Tässä tutkimuksessa
kohdennettavia henkilötyyppejä on kolme, jotka jaotellaan verkostojen laajuuden ja
henkilön vaikutusvallan mukaan. Solmukohdat ovat hyvin verkostoituneita ja heillä
on vaikutusvaltaa verkostonsa jäseniin (Hinz ym. 2011), reunustajilla on suppeat
verkostot, mutta heihin on helpompi vaikuttaa kuin solmukohtiin (Watts & Dodds
2007) ja sillat yhdistävät muuten toisistaan erillään olevia verkostoja yhteen (Hinz
ym. 2011).
Viitekehykseen

on

valittu

oleellisimmat

käsitteet

eWOM:ia

luovan

viraalimarkkinoinnin ja tämän tutkimuksen kannalta. Näiden käsitteiden avulla
voidaan tarkastella viraalimarkkinoinnin keinoja luoda eWOM:ia, ja eWOM:in
leviämistä. Osatekijät muodostavat toisistaan riippuvaisen kokonaisuuden, jonka
avulla voidaan ymmärtää viraalimarkkinoinnin synnyttämää eWOM:ia ja eWOM:in
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leviämistä. Viitekehys toimii tutkimuksen pohjana empiirisessä osiossa ja
tutkimustuloksia arvioitaessa.
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3

EMPIIRINEN TUTKIMUS

Tämä luku käsittelee empiirisen tutkimuksen toteutusta. Aluksi esitellään
tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä ja valittu tapaus #ManOnTheMoon.
Metodologisten valintojen ja tapauksen esittelyn jälkeen käydään läpi empiirisen
aineiston keräys, jonka jälkeen aineisto analysoidaan. Lopuksi empiiriset tulokset
kootaan yhteen ja esitellään tutkimuksen teoreettinen viitekehys empiiristen tulosten
valossa.
3.1

Metodologiset valinnat

Tutkimusmenetelmäksi tutkimuksessa on valittu kvalitatiivinen eli laadullinen
tutkimus. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä sopii viraalimarkkinoinnin tutkimiseen,
sillä tutkittavasta ilmiöstä pyritään löytämään odottamattomia seikkoja ja kuvaamaan
tutkittava tapaus mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi ym. 2004: 152–
155.) Hirsjärven ym. (2004) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa tiedon keruun
lähteenä käytetään ihmisiä ja tutkittava kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti.
Koska tutkimuksessa on tarkoitus tutkia yhtä harkinnanvaraisella otannalla tarkoin
valittua tapausta, tutkimusotteena toimii tapaustutkimus (Koskinen ym. 2005: 154).
Tapaukseksi on valittu viraalimarkkinointikampanja, joka on onnistunut luomaan
eWOM:ia. Tutkittava tapaus on #ManOnTheMoon, joka on vähittäismyyjä John
Lewisin

ja

hyväntekeväisyysjärjestö

markkinointikampanja

(John

Age
Lewis

UK:n

yhdessä

toteuttama

Partnership

2015).

Viraalimarkkinointikampanjasta kerätään tapaustutkimuksella yksityiskohtaista ja
intensiivistä tietoa (Hirsjärvi ym. 2004: 125).
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kerätystä aineistosta rakennetaan induktiivisesti
teoriaa. Näin ollen tutkimuksessa edetään yksittäisistä havainnoista yleisempiin
väitteisiin. (Eskola & Suoranta 2001: 83.) Kvalitatiiviseksi tutkimusmenetelmäksi on
tässä tutkimuksessa valittu netnografia eli internetin etnografia ja sitä tukeva
sosiaalisten verkostojen analyysi. Etnografiassa havainnointi tapahtuu tapauksen
luonnollisissa olosuhteissa (Eskola & Suoranta 2001: 103). Netnografia käyttää
etnografisia tutkimusmetodeja tutkiakseen kulttuureja ja yhteisöjä, jotka välittyvät
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internetissä

tapahtuvista

tekstimuotoisten

keskusteluista.

keskustelujen

Netnografia

havainnointiin.

pohjautuu

(Kozinets

pääasiassa

2002.)

Lisäksi

netnografialla voidaan yhdessä sosiaalisten verkostojen analyysin kanssa tutkia
sosiaalisten verkostojen vaikutussuhteita ja rakenteita keskustelujen taustalla
(Kozinets 2010: 54). Tutkimusmetodina netnografia sopii sosiaalisen median
luonteeseen sekä kehitykseen (La Rocca, Mandelli & Snehota 2014).
Netnografia tarjoaa tutkijalle mahdollisuuden tarkkailla luonnollisesti esiintyvää
keskustelua internetissä (Kozinets 2002). Tutkittavasta aineistosta voidaan rakentaa
teorian pohjalta tulkintoja (Eskola & Suoranta 1998:84). Tutkimuksen raportoinnissa
hyödynnetään sekä teoriaa että empiriaa, joiden välille pyritään luomaan
vuoropuhelua. Tämän abduktiivisen lähestymistavan tarkoitus on kehittää teoriaa
hyödyntämällä

aikaisempia

tutkimustuloksia

kerätyn

aineiston

tieteellisessä

päättelyssä. Abduktiivinen päättely sopii tähän tutkimukseen, koska tutkijan luomaa
teoreettista viitekehystä pyritään tarkastelemaan ja kehittämään kerätyllä aineistolla.
(Perry 1998.) Tutkijalta tämä vaatii kuitenkin tulkitsevia taitoja, sillä tietolähteenä
toimivat verkon tekstimuotoiset keskustelut (Kozinets 2002).
Sosiaalisten verkostojen analyysilla voidaan tutkia sosiaalisten verkostojen toimijoita
ja suhteita näiden välillä (Kozinets 2010:49). Tutkimuksessa analysoidaan
tapauksesta syntyneitä keskusteluja Twitterissä, ja näiden taustalla olevia sosiaalisia
verkostoja. Verkoston jäsenten välillä tapahtuu informaation välitystä, jota tutkimalla
voidaan paljastaa verkostojen vaikutusvaltaisia jäseniä. Sosiaalisissa medioissa
tutkimalla sosiaalisten verkostojen välillä välittyvää tiedonvaihtoa voidaan ymmärtää
verkostoihin muodostuvia ryhmiä ja niitä sitovia tekijöitä, joita voidaan hyödyntää
markkinointikampanjoissa. (Hansen 2011.).
3.2

Tapaus #ManOnTheMoon

Tutkimuksen tapauksesi valittiin ajankohtaisista ja paljon elektronista word of
mouthia

synnyttäneistä

viraalimarkkinointikampanjoista

vähittäismyyjä

John

Lewisin ja hyväntekeväisyysjärjestö Age UK:n vuonna 2015 yhdessä toteuttama
mainoskampanja #ManOnTheMoon. John Lewis on Yhdistyneiden kuningaskuntien
suurin tavaratalovähittäismyyjä 32 tavaratalolla, 11 John Lewis at home -kaupalla,
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kahdella lentokenttäkaupalla ja johnlewis.com -verkkokaupalla (John Lewis
Partnership

2015a).

Age

UK

on

yhdistyneen

kuningaskunnan

suurin

hyväntekeväisyysjärjestö, joka keskittyy vanhusten auttamiseen. He tarjoavat
vuosittain viidelle miljoonalle apua tarvitsevalle ihmisellä tukea, kumppanuutta ja
neuvoja. (Age UK 2015.)
John Lewis on julkaissut vuosittaisen joulumainosvideonsa vuodesta 2007, joista on
tullut osalle ihmisistä tärkeä osa joulun odotusta (Wallop 2014). Vuoden 2015
joulumarkkinointikampanja

#ManOnTheMoon

julkaistiin

sosiaalisen

median

kanavissa mainosvideolla 6.11.2015 (John Lewis Partnership 2015b), jolla John
Lewisin (2015) mukaan kannustetaan lähimmäisenrakkauteen joulun aikaan. Mainos
on tarina pienen tytön ja kuussa asuvan miehen taianomaisesta ja odottamattomasta
yhteydestä. Yhteistyöllä Age UK:n kanssa pyritään lisäämään tietoisuutta
miljoonasta

yksinäisestä

vanhuksesta,

ja

keräämään

lahjoituksia

hyväntekeväisyystyötä varten. Sosiaalisen median kanavissa julkaistun mainosvideon
lisäksi

Man

on

The

Moon

-kampanja näkyy muissakin lähteissä: Man On The Moon -teema on esillä
kauppoihin pystytetyissä seinäkkeissä, ostoskasseissa ja ”tilaa verkosta, nouda
kaupasta” -palvelun laatikoissa. Lisäksi vähittäiskauppa on luonut kampanjaapplikaation, joka laajennetun todellisuuden tekniikkaa käyttämällä tarjoaa
päivittäisiä tietoja ja animaatioita, kun puhelinta osoitetaan kampanjamateriaalien
kuuta tai oikeaa kuuta kohden. (John Lewis Partnership 2015b.)
#ManOnTheMoon

-mainosvideo

julkaistiin

6.11.2015

ensin

John

Lewisin

käyttämissä sosiaalisen median kanavissa (Joseph 2015). Mainosvideo ladattiin
Facebookiin, YouTubeen ja Twitteriin, joissa videon on katsonut 11.11.2015
mennessä jo 11,9 miljoona ihmistä YouTubessa (Jon Lewis YouTube-kanava 2015)
ja 6,4 miljoonaa Facebookissa (John Lewis Facebook-sivu 2015). Twitteristä
statistiikkaa ei ole saatavilla, sillä se ei tarjoa tietoa videon katselukerroista. Video on
saavuttanut laajemman yleisön kuin John Lewisillä on seuraajia sosiaalisissa
medioissa. Facebookissa yrityksestä tykkää 900 000 käyttäjää, mutta videota on
katseltu kanavassa yli seitsemänkertaisesti. Lisäksi videolla on yli 240 000 tykkäystä,
ja 100 000 jakoa (John Lewis Facebook-sivu 2015). YouTubessa John Lewisin
kanavalla on 77 000 tilaajaa, eli videon katselukertojen määrä on yli 150 kertainen
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suhteessa tilaajiin. Lisäksi videosta tykkää yli 60 000 käyttäjää (John Lewis
YouTube-kanava 2015). Twitterin käyttäjät ovat uudelleen julkaisseet (retweet)
videon omille seuraajilleen yli 50 000 kertaa ja siitä on tykätty yli 46 000 kertaa.
(John

Lewis

Twitter-päivitys

2015).

Julkistamisen

jälkeen

hashtagilla

#ManOnTheMoon on lähetetty viesti, eli twiitattu, yli 110 000 kertaa 11.11.2015
mennessä (Topsy.com 2015). Julkistamispäivänä ensimmäisen neljän tunnin aikana
hashtagilla twiitattiin yli 47 000 kertaa (Marketing Magazine 2015). Man On The
Moon
-viraalimarkkinointikampanjan voidaan sanoa onnistuneen, koska viraalivideo on
synnyttänyt paljon eWOM:ia ja levinnyt laajalle John Lewisin tavallisen yleisön
ulkopuolelle.
3.3

Empiirisen aineiston keräys ja analysointimenetelmät

Tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty havainnoimalla Man On The Moon
-viraalimarkkinointikampanjasta

käytyä

keskustelua

Twitterissä.

Aineisto

viraalimarkkinoinnin sisällön tutkimiseen on kerätty twiiteistä, jotka sisältävät
hashtagin

#ManOnTheMoon

sekä

@-merkillä

John

Lewisin

Twitter-tiliin

@johnlewisretail kohdistetuista viesteistä. Aineisto sosiaalisten verkostojen ja
kylvöstrategian tutkimiseen on kerätty Twitterissä hyperlinkkiä John Lewisin
#ManOnTheMoon -mainosvideosta omille seuraajille jakaneista käyttäjistä NodeXL
-sosiaalisten verkostojen analyysityökalulla.
Valittu empiirisen aineiston keräyskanava Twitter on vuonna 2006 perustettu (Smith
ym. 2012) maailman suosituin mikroblogipalvelu (Kaplan & Haenlain 2011), jolla
on 288 miljoonaa aktiivista käyttäjää kuukaudessa (Twitter 2015). Palvelulla voidaan
lähettää viestejä (twiitata, englanniksi tweet), edelleen lähettää toisen viestejä
(retwiitata, englanniksi retweet), vastata viesteihin (Smith ym. 2012) ja tykätä
viesteistä (Kumar 2015). Retwiitit mahdollistavat viestien nopean leviämisen
sosiaalisista verkostoista toisiin (Yang, Guo, Cai, Tang, Li, Zhang & Su 2010).
Käyttäjien julkaisut ovat rajoitettu 140 merkkiin, ja sisältävät tästä syystä usein
hyperlinkkejä muihin lähteisiin (Smith ym. 2012). Ideoiden leviämistä, sosiaalisten
suhteiden muodostumia verkostoja ja viraalimarkkinointia voidaan tutkia Twitterin
sosiaalisista verkostoista (Romero & Wu 2008). Twitterin käyttäjistä on myös
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tunnistettavissa merkittävä mielipidevaikuttajajoukko, joka vaikuttaa eWOMkeskusteluihin. 10 prosenttia aktiivisista Twitter-käyttäjistä tuottaa 90 prosenttia
kaikesta sisällöstä Twitterissä. (Kaplan & Haenlain 2011.) Twitter valikoitui
tekstimuotoisen keskustelun ja sosiaalisten verkostojen havainnointikanavaksi, koska
tutkittavalla joukolla tulisi olla tutkimuskysymystä ajatellen merkityksellinen
segmentti, aihe tai ryhmä, tiivis julkaisuväli, suuri määrä eri julkaisijoita,
kuvainnollisesti rikas data ja paljon käyttäjien välistä keskinäistä vuorovaikutusta.
(Kozinets 2002).
Twitteriä voidaan tutkia netnografian menetelmillä, koska palvelun painopiste on
keskusteluissa (Kietzman ym. 2011), käyttäjiä ja julkaisuja on paljon (Twitter 2015),
käyttäjien välistä keskustelua voidaan seurata @-merkillä kohdistetuista viesteistä
(Romero & Wu 2008), sekä liittämällä #-symboli (hashtag) avainsanan etuliitteeksi
voidaan lajitella ja rajata viestien aihe (Chang 2010). Koska keskustelu on
Twitterissä julkista (Burton & Soboleva 2011) ja käyttäjät pääsääntöisesti jakavat
henkilöllisyytensä (Kietzman ym. 2011) tiedonkeruu viestin jakamisen kannustimista
voidaan toteuttaa suoraan kuluttajien luomasta eWOM:ista. Viraalimarkkinoinnin
sisällöstä kerätyn empiirisen aineiston analysoinnissa hyödynnetään suoria lainauksia
kerätyistä twiiteistä, joilla analysoidaan jakamisen kannustimia. Twiitit saattavat
sisältää tunnetiloja kuvaavia hymiöitä (emoji), jotka on avattu ymmärtämisen
helpottamiseksi. Twiitit ovat myös käännetty tarvittaessa suomen kielelle ja
kirjoitusasuun on tehty korjauksia ymmärtämisen helpottamiseksi.
Sosiaalisista verkostoista ja kylvöstrategiasta kerätään aineisto avoimen lähdekoodin
NodeXL Microsoft Excelin lisäosalla. NodeXL mahdollistaa aineiston keräämisen
suoraan aihealueesta twiitanneiden sosiaalisista verkostoista. Sillä voi laskea
tunnuslukuja, muokata raakadataa ja visualisoida sosiaalisia verkostoja. (Hansen
2012.) Aineistona käytetään 829:ää 9.11.–18.11.2015 lähetettyä twiittiä, joissa on
hyperlinkki

John

Lewisin

#ManOnTheMoon

-mainosvideoon.

Tutkimalla

hyperlinkkiä levittäneitä käyttäjiä, ja heidän muodostamiaan suhteita voidaan
analysoida eWOM:in leviämistä John Lewisin viraalimarkkinointikampanjasta.
NodeXL:n avulla löydettyjä sosiaalisia verkostoja analysoidaan netnografisin
menetelmin, jotta ymmärretään sosiaalisten verkostojen ominaisuuksien vaikutuksia
eWOM:in leviämiseen ja minkä tyyppisten käyttäjien kautta eWOM leviää.
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Analysointi tehdään jokaista osatekijää kohden erikseen, ja sen tukena käytetään
lähdekirjallisuuden perusteella muodostettua teoreettista viitekehystä. Seuraavassa
luvussa esitetään netnografian ja sosiaalisten verkostojen analyysin perusteella
toteutettu empiirisen aineiston analyysi viraalimarkkinoinnin osatekijöistä eWOM:in
luomiseksi ja leviämiseksi.
3.4
3.4.1

Empiirisen aineiston analysointi
Viraalimarkkinoinnin sisältö

Lähdekirjallisuuden perusteella viraalimarkkinoinnin sisältö toimii jakamisen
kannustimina kuluttajille. Tutkijan muodostaman teoreettisen viitekehyksen pohjalta
jakamisen kannustimia on kuluttajien tarpeisiin vetoaminen, tunteiden herättäminen
ja yllätyselementin sisällyttäminen markkinointisisältöön. Empiirisen aineiston
perusteella kuluttajien tarpeisiin vetoaminen on onnistunut #ManOnTheMoon
-viraalimarkkinointikampanjassa.

Markkinointikampanjan

kuluttajien

viihteeseen

tarpeita

hupiin,

ja

sisältö

sosiaalisiin

hyödyntää
yhteyksiin.

Markkinointikampanjaa varten luotu mainosvideo on ollut niin tarttuva, että viestin
vastaanottajat ovat muistaneet sen näkemisen jälkeen. Lisäksi se on ollut niin
kiehtova ja viehättävä, että viestin vastaanottajat ovat kokeneet, että viestillä on
arvoa myös muille heidän sosiaalisissa verkostoissaan Twitterissä. Kuluttajat ovat
olleet niin vaikuttuneita mainosvideosta, että he ovat jakaneet viestiä seuraajilleen
Twitterissä synnyttäen eWOM:ia. Lisäksi mainosta on jaettu kohdistettuina viesteinä
toisille käyttäjille sosiaalisten yhteyksien ylläpitämiseksi.
“@johnlewisretail uusi mainos on ajatuksia herättävä. Minulla on oma
#ManOnTheMoon,

jota

katsoa

ylöspäin

tänä

jouluna.”

@aandeddb

@ajlucio5

(@HerNameIsSorca 6.11.2015)
”@WomeninMarketin

@johnlewisretail

@gdavies2 Niin sydämellinen ja inspiroiva. Kiitos jakamisesta, Ade.
:))” (@ybeitollahi 6.11.2015)
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”Voi hyvä jumala #ManOnTheMoon on upea! Rakastan sitä kerta
kaikkiaan! Mahtava viesti – älä anna kenenkään olla yksinäinen tänä
jouluna” (@iammrshm 6.11.2015)
Viraalimarkkinointikampanjasta lähetettyjen viestien mukaan tunteiden herättäminen
on ollut merkittävä tekijä monille jakamisen kannustimena. Empiirisen aineiston
mukaan videon katsojissa on herännyt vahvoja surullisuuden ja inspiroivuuden
tunteita. Mainosvideon nähneet ovat kokeneet sen tunnepitoisen latauksen
vaikuttavana. Tutkimuksen teoreettisen pohjan perusteella markkinointisisältöön
tulisi sisällyttää yllätyselementti tunteiden herättämisen lisäksi. Empiirisen aineiston
perusteella mainosvideossa ei ole erillistä yllätyselementtiä, vaan sisällön vahva
tunnelataus koetaan itsessään yllätyksellisenä. Usea mainosvideosta keskusteleva on
yllättynyt myös omista vahvoista tunnereaktioistaan mainokseen. Kuitenkaan erillistä
yllätyselementtiä ei ole empiirisen aineiston eWOM:issa. Markkinointikampanja ei
provosoi tai shokeeraa, vaan sen vahva tunnelataus on herättänyt keskustelua.
”Itkin juuri kolmatta kertaa katsoessani John Lewis -mainosta
#ManOnTheMoon.” (@annasawickil 6.11.2015)
”@johnlewisretail -mainos yllätti minut! Päädyin vuodattamaan
kyyneleen, kuinka ihana! #ManOnTheMoon” (@ZoesStrawberry
6.11.2015)
Empiirisestä aineistosta löytyi myös uusi jakamisen kannustin, jota ei tutkimuksen
lähdekirjallisuudessa esiintynyt. Monet viestin vastaanottajat ovat kokeneet, että
yhteistyö

Age

UK

markkinointikampanjalle.

-hyväntekeväisyyssäätiön
Tapauksen

kanssa

yhteiskunnallinen

toi

sanoma

lisäarvoa
on

lisännyt

tietoisuutta hyväntekeväisyyden tarkoituksesta ja luonut eWOM:ia tapauksesta.
Hyväntekeväisyyskohde ja mainoksen sanoma on vedonnut videon katsojiin, ja
inspiroinut joitain ihmisiä toimimaan sanoman mukaisesti. Empirian mukaan tämän
kaltainen lisäarvoa tuottava tekijä ei ole itsenäinen tekijä, vaan tukeva muille
jakamisen kannustimille.
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”Snif – John Lewis iskee taas! #ManOnTheMoon on erittäin koskettava
mainos. Lisää tietoisuutta usein yksin jouluna olevista vanhuksista
@ageuk” (@rubygrogers 6.11.2015)
”Todella iloinen että @johlewisretail -joulumainoksella on muukin
tarkoitus kuin itkettää meitä… #ManOnTheMoon” (@MrsSardines
6.11.2015)
3.4.2

Viraalimarkkinoinnin leviäminen sosiaalisissa verkostoissa

Tutkimuksen lähdekirjallisuuden perusteella viraalimarkkinointi tulee suunnitella
siten, että se hyödyntää kuluttajien sosiaalisia verkostoja viestin leviämisessä.
EWOM leviää yhteisistä mielenkiinnonkohteista tai demograafisista tekijöistä
muodostuneiden sosiaalisten verkostojen jäsenten välillä. Lisäksi sosiaalisen
verkoston laajuus vaikuttaa siihen, miten eWOM leviää. Suppeissa verkostoista
keskustelu on tiheämpää jäsenten välillä, kun taas laajoissa verkostoissa harvempaa,
mutta yksittäiset viestit tavoittavat laajemman yleisön. Kun tiedetään sosiaalisen
verkoston rakenne ja laajuus, jossa eWOM:in tahdotaan leviävän, voidaan viesti
räätälöidä näiden tekijöiden mukaan. Täten on mahdollista muuntaa kuluttajat
markkinoinnin osaksi ja saavuttaa viestin viraalia leviämistä.
EWOM #ManOnTheMoon -viraalimarkkinointikampanjasta leviää empiirisen
aineiston mukaan sekä yksittäisiin sosiaalisiin verkostoihin mainosvideota jakavien
twiittien muodossa, että sosiaalista verkostoista toisiin retwiittien välityksellä.
Videota on jaettu useisiin erikokoisiin verkostoihin, joiden välillä on kuitenkin vain
vähän viestien vaihtoa. Kuviossa 2 on kuvattu aineiston käyttäjät, viestien vaihto, ja
näistä muodostuvat sosiaaliset verkostot. Aineistossa on 890 käyttäjää ja 829
yksittäistä twiittiä. Myös kohdistetut käyttäjät ovat aineistossa, vaikka he eivät olisi
itse twiitanneet linkkiä videoon tai jos heidän retwiittauksia saanut twiitti on
tapahtunut aineiston otantavälin ulkopuolella. Pisteet ovat yksittäisiä käyttäjiä ja
nuolet osoittavat viestien vaihtoa. Käyttäjän twiitti on retwiitattu tai hänelle on
kohdistettu twiitti, jos tätä osoittaa nuoli.
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Suurin osa aineiston twiiteistä ei ole kohdistettu toisille käyttäjille, eikä viesti ole
levinnyt käyttäjän oman sosiaalisen verkoston ulkopuolelle retwiittien muodossa.
Nämä käyttäjät on merkitty punaisella kuvion 2 alareunaan. Edellä mainittuja
twiittejä oli 517, ja näissä käyttäjästä lähtevä nuoli palaa osoittamaan itseään.
Nämäkin twiitit ovat eWOM:ia, mutta eivät leviä sosiaalisista verkostoista toisiin.
Aineiston twiiteistä 65 on kohdistettu jollekin toiselle käyttäjälle. Empiirisessä
aineistossa kohdistetuilla viesteillä on levitetty eWOM:ia tapauksesta yhdelle tai
muutamalle oman sosiaalisen verkoston jäsenelle kohdennetusti. Lähettäjät ovat
ajatelleet, että twiitin vastaanottaja kokisi #ManOnTheMoon -mainosvideon
henkilökohtaisesti

mielenkiintoisena.

Viestit

saavat

yksittäiseltä

käyttäjältä

suuremman huomion, mutta eivät leviä sosiaalisesta verkostosta toiseen, jos
vastaanottaja ei sitä itse levitä omaan verkostoonsa. Nämä kahden tyyppiset
eWOM:in muodot kattavat 70,2 prosenttia aineistosta, jolloin suurin osa tapauksen
synnyttämästä eWOM:ista ei synny sosiaalisista verkostoista toisiin leviämällä.
Leviäiminen sosiaalisista verkostoista toisiin toimii empiirisen aineiston mukaan
eWOM:in leviämistä yksittäisissä verkostoissa tukevana ilmiönä. Aineiston mukaan
viraalimarkkinointi voi onnistua ilman eWOM:in leviämistä sosiaalisista verkostoista
toisiin. Tällöin alkuperäinen viraalimarkkinoinnin sisältö on saanut kuluttajat
levittämään eWOM:ia omaan sosiaaliseen verkostoon samanaikaisesti, eikä
eWOM:in syntyminen ole riippuvainen sosiaalisista verkostoista toisiin välittyvästä
eWOM:ista.
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Kuvio 2. #ManOnTheMoon -mainosvideosta twiitanneet käyttäjät, ja käyttäjien välinen viestien
vaihto

Jäljelle jäävien aineiston twiittien lähettäjiä ja niiden muodostamia sosiaalisia
verkostoja on analysoitu netnografian menetelmin, jotta tunnistetaan vaikuttavat
tekijät viraalimarkkinoinnin leviämisen taustalla sosiaalisissa verkostoissa. Näissä
247 twiitissä on kahdenlaisia viestejä: viestejä, joita on retwiitattu ja retwiittejä.
Nämä viestit ovat synnyttäneet tapauskampanjasta eWOM:ia, joka on levinnyt
sosiaalisesta verkostosta toiseen tavoittaen uutta yleisöä toisista sosiaalisista
verkostoista. Empiirisen aineiston mukaan viraalimarkkinoinnin leviäminen tapahtuu
siis

yksittäisten sosiaalisten verkostojen lisäksi

myös

verkostoista toisiin

samanaikaisesti. Retwiittejä saaneita twiittejä on aineistossa 72 ja retwiittejä 175.
Twiitit, joilla on retwiittauksia, ovat saaneet aikaan eWOM:in leviämistä uusiin
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sosiaalisiin verkostoihin. Retwiitanneet käyttäjät ovat puolestaan mahdollistaneet
tämän jakamalla alkuperäisen twiitin omaan sosiaaliseen verkostoon. Tapauksessa
kuluttajien levittämä eWOM sosiaalisista verkostoista toisiin toimii tukevana ilmiönä
viraalimarkkinoinnin onnistumisessa. Nämä retwiitit levittävät eWOM:ia nopeasti,
koska alkuperäinen twiitti saa näkyvyyttä aina uusissa sosiaalisissa verkostoissa.
Retwiitttejä saaneita käyttäjiä ja viestien retwiittaajien muodostamia sosiaalisia
verkostoja analysoitiin lähemmin netnografisin menetelmin.
Netnografiseen analyysiin otettiin 13 sosiaalista verkostoa, jotka muodostuivat yli
kaksi retwiittiä saaneen twiitin lähettäneen käyttäjän ympärille. Empiirinen aineisto
tukee yhteisten demograafisten tekijöiden lisäävän viraalimarkkinoinnin leviämistä
sosiaalisissa verkostoissa. Aineiston sosiaalisia verkostoja yhdistivät demograafiset
tekijät kuten ikä ja asuinpaikka. Sosiaalisten verkostojen jäsenet olivat useimmiten
kaverisuhteessa keskenään tai samassa koulussa. Käyttäjät retwiittasivat usein
toistensa viestejä ja lähettivät toisilleen myös kohdennettuja viestejä. Vaikka
käyttäjien välinen suhde olisi löyhempi, yhdisti heitä kuitenkin useimmiten yhteinen
asuinseutu. EWOM levisi tapauksesta heidän välitykselle sosiaalisista verkostoista
toisiin. Kuitenkin joissain sosiaalisissa verkostoissa oli samoja yksilöitä, eikä eWOM
levinnyt empiirisen aineiston mukaan yhä eteenpäin uusiin sosiaalisiin verkostoihin
retwiittien retwiittien muodossa. Tästä syystä tapauksessa ei tapahtunut eWOM:in
ketjureaktiota, jossa eWOM leviää sosiaalisista verkostoista seuraaviin synnyttäen
yhä uutta eWOM:ia.
Empiirisen aineiston mukaan myös yhteiset mielenkiinnon kohteet saivat käyttäjät
retwiittaamaan toistensa viestejä levittäen eWOM:ia tapauksesta uusiin sosiaalisiin
verkostoihin. Yksi aineiston jakoverkostoista muodostui jaetun kiinnostuksen
liiketaloudesta
aihealueeseen

ja

markkinoinnin

liittyviä

ilmiöistä

twiittejä,

sekä

ympärille.

Käyttäjät

mielenkiintoiseksi

jakoivat

kokemiaan

markkinointikampanjoita, joita heidän seuraajansa retwiittasivat eteenpäin omiin
sosiaalisiin verkostoihin. Lisäksi kiinnostus internetin populaari-ilmiöihin muodosti
sosiaalisia verkostoja, joissa jaettiin käyttäjien mielenkiintoisena tai humoristina
pitämiä kuvia ja videoita. Tutkimuksen viraalimarkkinointitapaus levisi myös tämän
kaltaisissa verkostoissa. Kuitenkin tapauksen luoman eWOM:in leviäminen
yhteisistä mielenkiinnon kohteista syntyneiden sosiaalisten verkostojen sisällä oli
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aineiston mittakaavassa pienemmässä roolissa kuin yhteiset demograafiset tekijät.
Lisäksi myös näissä tapauksissa viraalimainosvideon sisältö oli tärkeimmässä
roolissa eWOM:in synnyttäjänä.
Sosiaalisten verkostojen laajuus, jossa toisten viestien retwiittaaminen oli aktiivista,
oli pääsääntöisesti suppea tai keskilaaja, joka tukee lähdekirjallisuutta. Empiirisen
aineiston perusteella sosiaalisen verkoston suppea laajuus näyttää lisäävän viestien
vaihtoa ja viraalimarkkinointikampanjoiden leviämistä sosiaalisen verkoston sisällä.
Näissä sosiaalisissa verkostoissa jaettiin paljon myös muita verkoston jäsenien
twiittejä, jolloin mahdollisuus sille, että viraalimarkkinointi kampanja leviää näiden
käyttäjien välillä, on myös suurempi. Viesti levisi myös laajoihin sosiaalisiin
verkostoihin, jolloin eWOM:in potentiaalinen yleisö on suurempi. Kuitenkaan näissä
verkostoissa viesti harvoin levisi alkuperäistä sosiaalista verkostoa pidemmälle,
muutaman mielipidevaikuttajan twiittiä lukuun ottamatta.
Empiirisen aineiston perusteella viraalimarkkinoinnin leviäminen sosiaalisista
verkostoista toisiin luoden aina uutta eWOM:ia ei ole yhtä tärkeässä roolissa kuin
viraalimarkkinoinnin sisältö. Tapauksen viraalimainosvideon sisällön jakamisen
kannustimet ovat luoneet suurimman osan aineiston eWOM:ista. On kuitenkin
huomionarvoista,

että

yksittäisiä

twiittauksia

alkuperäisestä

John

Lewisin

videonjulkistustwiitistä ja retwiittejä sekundäärisistä tapausta jakavista twiiteistä
tapahtui samanaikaisesti, jolloin molemmilla on rooli eWOM:in luomisessa.
Kuitenkin vastoin lähdekirjallisuutta, viraalimarkkinoinnin sisältö ei tapauksen
mukaan ole riippuvainen sosiaalisten verkostojen hyödyntämisestä eWOM:in
levittämisessä, sillä eWOM levisi pääsääntöisesti yksittäisten viraalimainosvideosta
kiinnostuneiden käyttäjien toimesta.
3.4.3

Viraalimarkkinoinnin leviämiseen vaikuttavat henkilötyypit

#ManOnTheMoon -viraalimarkkinointikampanja on levinnyt laajalle ympäri
maailman. Empiirisen aineiston mukaan twiittejä on useilla eri kielillä ja kaikilta
asutuilta maanosilta. EWOM tapauksesta on levinnyt suurimmaksi osaksi yksittäisten
käyttäjien kautta omaan sosiaaliseen verkostoon. Aineistossa eWOM:ia tapauksesta
levittäneet ihmiset muodostavat heterogeenisen joukon. Käyttäjissä on eri ikäisiä, eri
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maista lähtöisin olevia ja eri mielenkiinnon kohteita jakavia ihmisiä. Sosiaaliset
verkostot, joissa eWOM levisi ja yksittäiset ihmiset poikkeavat toisistaan suuresti,
joten empiirisen aineiston perusteella tapaus viraalimarkkinointikampanja on
kohdennettu mahdollisimman laajalle kohdeyleisölle hyödyntäen sekä solmukohtia,
reunustajia että siltoja eWOM:in levittämisessä. Tapauksessa kylvöstrategiaa ei ole
toteutettu kohdentamalla viraalimarkkinointia tarkoin määrätylle yleisölle, josta
viesti leviäisi kohdesegmentin kaltaisista sosiaalisista verkostoista toisiin, vaan
yksittäiset

erilaiset

ihmiset

ovat

levittäneet

eWOM:ia

omiin

sosiaalisiin

verkostoihinsa kuten kuviossa 2 ilmenee. Tämä on ristiriidassa lähdekirjallisuuden
kanssa siitä, että viraalimarkkinoinnin kohdistaminen tulisi suunnitella tietyn
sosiaalisen verkoston perusteella. Kuitenkin tämä on linjassa lähdekirjallisuudessa
kanssa siitä, että maksimoimalla kohdennettava joukko saavutetaan suurin
viraalimarkkinoinnin leviäminen.
Tutkimuksen

teoreettisen

viitekehyksen

mukaan

viraalimarkkinoinnin

kylvöstrategian kohdentamisessa voidaan hyödyntää kolmea eri henkilötyyppiä.
Näitä ovat solmukohdat, reunustajat ja sillat. Empiirisen aineiston mukaan suurin osa
eWOM:ia tapauskampanjasta levittäneistä on reunustajia, joita oli 517 kappaletta ja
ne ovat merkitty kuvioon 2 punaisella. Aineiston punaisista nuolista voidaan päätellä,
että suurin osa aineiston twiiteistä ei ole levinnyt alkuperäisestä sosiaalisesta
verkostosta pidemmälle. Käyttäjien tilin seuraajista muodostuvan sosiaalisten
verkostojen koko vaihtelee, mutta suurimmaksi osaksi verkostot ovat suppeita.
Twiiteillä tai twiittaajilla ei ole ollut vaikutusvaltaa retwiittien aikaan saamiseksi, ja
täten eWOM:in levittämiseksi uusin sosiaalisiin verkostoihin. Lähdekirjallisuuden
perusteella kylvöstrategia tulisi toteuttaa hyödyntämällä sosiaalisia verkostoja
yhdistäviä tekijöitä. Kuitenkin empiirisen aineiston perusteella tapauksessa
reunustajat edustavat useita erityyppisiä sosiaalisia verkostoja, joten tapauksessa
kuluttajia ei ole kohdistettu tietyn sosiaalisten verkostojen tekijöiden mukaan.
Vaikkakin suurin osa tapauksesta syntyneestä eWOM:ista on reunustajien luomaa,
yksittäisiä solmukohtia, joiden twiitit ovat saanet retwiittauksia on empiirisessä
aineistossa. Empiirisessä aineistossa on 13 useamman kuin kaksi retwiittiä saaneita
twiittejä. Nämä twiitit ovat saaneet yhteensä 84 retwiittiä, joten heidän
vaikutusvallalla

on

merkitystä

eWOM:in

leviämisessä

uusiin

sosiaalisiin
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verkostoihin. Kaksi eniten retwiittejä saaneet käyttäjät ovat julkisuuden henkilöitä.
Eniten retwiitattu on YouTube -videobloggaaja Zoellan twiitti, joka sai 25 retwiittiä.
Toiseksi eniten on retwiitattu ranskalaisen musiikkiartisti Tennyn twiittiä: kuusi
kertaa. Retwiittanneita käyttäjiä yhdistää kuuluisan henkilön ihailu, ja he ovat
retwiitanneet myös muita näiden käyttäjien twiittejä. Käyttäjät ovat vaikutusvaltaisia
solmukohtia, joiden seuraajat tulevat useista eri sosiaalista verkostoista. Heillä on
paljon seuraajia, joiden twiitit voivat levitä useisiin sosiaalisiin verkostoihin ja auttaa
viraalimarkkinoinnin luomisessa. Loppujen 11 twiitin lähettäneissä on myös
vaikutusvaltaisia solmukohtia. He ovat pienemmän sosiaalisen piirin vaikuttajia,
joilla on paljon seuraajia. He twiittaavat usein, ja twiitit leviävät retwiittien muodossa
seuraajien sosiaalisiin verkostoihin. He edustavat oman sosiaalisen verkostonsa
vaikuttajia, ja heidän lähettämät twiitit levittävät eWOM:ia.
Twiittejä, jotka saivat yhden tai kaksi retwiittiä oli aineistossa 58. Nämä twiitit saivat
yhteensä 68 retwiittiä, ja heidän twiittinsä tapauksesta levisi 126 sosiaaliseen
verkostoon, heidän oma mukaan laskettuna. Vaikkakin sosiaalisissa verkostoissa on
limittäisyyksiä, nämä käyttäjät nähdään siltoina, sillä he levittivät eWOM:ia
tapauksesta muuten toisistaan erillään oleviin sosiaalisiin verkostoihin. Empiirisen
aineiston mukaan sekä reunustajat, solmukohdat että sillat levittävät eWOM:ia
samanaikaisesti. Kuitenkaan näiden ryhmien välillä ei ole aineistossa yhdistäviä
tekijöitä, joten viraalimarkkinointitapausta ei ole kohdistettu tietyn kylvöstrategian
mukaan. Suurin tekijä eWOM:in levittämiselle oli henkilötyypistä riippumatta
viraalimarkkinoinnin sisällölliset tekijät ja sen jakamisen kannustimet.
3.5

Empiiriset tulokset

Tutkimuksen empiiriset tulokset on esitetty kuviossa 3, joka pohjautuu tutkimuksessa
aiemmin esitettyihin viraalimarkkinoinnin osatekijöihin ja tutkijan luomaan
teoreettiseen viitekehykseen viraalimarkkinoinnin osatekijöistä eWOM:in luomiseksi
ja

leviämiseksi.

Empiiriset

tulokset

eroavat

alkuperäisestä

teoreettisesta

viitekehyksestä, joten esiin tulleiden tekijöiden pohjalta viitekehystä on täydennetty
ja muokattu. Alkuperäisessä viitekehyksessä esiintyvät, mutta empiriassa puuttuvat
tekijät on poistettu kuviosta 3. Uudet tai muokatut tekijät on kirjoitettu kursiiveilla
muutoksien havainnollistamiseksi.
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Tutkimuksen perusteella viraalimarkkinoinin osatekijöihin eWOM:in luomiseksi ja
leviämiseksi voidaan tunnistaa kolme osatekijää. Näitä olivat viraalimarkkinoinnin
sisältö,

leviäminen

sosiaalisissa

verkostoissa

ja

leviämiseen

vaikuttavat

henkilötyypit. Viraalimarkkinoinnin sisällön tulee sisältää jakamisen kannustimia,
joita oli empiirisen aineiston mukaan kuluttajien tarpeisiin vetoaminen, tunteiden
herättäminen ja lisäarvoa tuottava tekijä. Lisäarvoa tuottava tekijä tuki muita
jakamisen kannustimia, ja loi lisää eWOM:ia. Viraalimarkkinoinnin leviämiseen
sosiaalisissa verkostoissa vaikuttaa verkoston laajuus sekä verkostolle yhteiset
mielenkiinnon kohteet ja demografiset tekijät. Suppeissa verkostoissa viestien
vaihtaminen oli verkoston jäsenten välillä tiiveintä, kun taas laajoissa verkostoissa
tavoitettu yleisö oli suurempi. Kun sosiaaliset verkostot muodostuvat yhteisten
mielenkiinnon kohteiden tai demografisten tekijöiden ympärille, eWOM verkoston
jäsenten välillä on runsaampaa. Tutkimuksen tapaus ei hyödyntänyt kylvöstrategiaa,
mutta

eri

henkilötyypit

osallistuivat

kuitenkin

eWOM:in

levittämiseen

lähdekirjallisuudessa esitetyllä tavalla. Kolmas osatekijä on tästä syystä uudelleen
nimetty. Leviämiseen vaikuttavia henkilötyyppejä on solmukohdat, joilla on laajat
verkostot ja vaikutusvaltaa muihin verkoston jäseniin; reunustajat, joilla on suppea
verkosto, heihin on helppo vaikuttaa ja tästä syystä luovat paljon eWOM:ia; sekä
sillat, jotka yhdistävät muuten toisistaan erillään olevia verkostoja. Kuviossa 1
esitetyssä teoreettisessa viitekehyksessä viraalimarkkinoinnin osatekijöiden kuvattiin
olevan keskinäisessä riippuvuussuhteessa, jotka yhdessä voivat luoda eWOM:ia.
Empirian

perusteella

osatekijät

eivät

kuitenkaan

ole

keskinäisessä

riippuvuussuhteessa toisiinsa. Viraalimarkkinoinnin sisältöä ei oltu suunniteltu siten,
että se hyödyntäisi tiettyjä henkilötyyppejä tai tietynkaltaisia sosiaalisia verkostoja
eWOM:in levittämisessä, joten riippuvuussuhdetta näihin osoittavat nuolet on
poistettu kuviosta 3. Kuitenkin eWOM:in leviäminen sosiaalisissa verkostoissa ja eri
henkilötyyppien välillä on riippuvainen viraalimarkkinoinnin sisällöstä.
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Kuvio 3. Viraalimarkkinoinnin osatekijät eWOM:in luomiseksi ja leviämiseksi teoreettisen ja
empiirisen tutkimuksen perusteella.
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4

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tutkimuksessa perehdyttiin viraalimarkkinoinnin osatekijöihin eWOM:in luomiseksi
ja leviämiseksi. Tavoitteena oli selvittää, mitä osatekijät ovat, mitä ne pitävät
sisällään ja millä tavoin ne vaikuttavat eWOM:iin syntyyn ja leviämiseen.
Tutkimuksen tavoitteen täyttämiseksi asetettiin päätutkimuskysymys, jolla pyrittiin
tutkimaan mitkä ovat viraalimarkkinoinnin osatekijät elektronisen word of mouthin
luomiseksi ja leviämiseksi? Päätutkimuskysymystä tarkennettiin asettamalla kolme
alatutkimuskysymystä.

Ensimmäinen

alatutkimuskysymys

pyrki

selvittämään

minkälainen viraalimarkkinoinnin sisältö luo elektronista word of mouthia? Toisella
alatutkimuskysymyksellä
vaikuttavat

selvitettiin

elektronisen

word

miten
of

sosiaalisten

mouthin

verkostojen

leviämiseen?

tekijät

Kolmannella

alatutkimuskysymyksellä tutkittiin minkälaiset henkilötyypit vaikuttavat elektronisen
word of mouthin leviämiseen? Tutkimuksessa yhdistettiin tutkijoiden näkemyksiä
viraalimarkkinoinnin onnistumisen tekijöistä, viraalimarkkinoinnin keinoista luoda
eWOM:ia ja viraalimarkkinoinnin leviämisestä sosiaalisista verkostoissa, jonka
pohjalta muodostettiin tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Tämä viitekehys toimi
tutkimuksen empiirisen tutkimuksen pohjana.
Tässä luvussa tehdään yhteenveto tutkimustuloksista yhdistelemällä teoriaa ja
empiriaa sekä vastataan tutkimuskysymyksiin. Tutkimustuloksia lähestytään
tutkimuskysymysten ja teoreettisen viitekehyksen kautta, sekä tutkimuksessa esille
tulleita empiirisiä tuloksia peilataan aiemmin luotuun teoriaan. Lopuksi esitellään
tutkimuksen teoreettinen kontribuutio, liikkeenjohdolliset johtopäätökset, arvioidaan
tutkimuksen

luotettavuutta

ja

rajoitteita,

sekä

esitellään

tutkimuksen

jatkotutkimusehdotukset.
4.1
4.1.1

Tutkimustulosten yhteenveto ja vastaus tutkimuskysymyksiin
Viraalimarkkinoinnin sisältö

Tutkimuksen

ensimmäisellä

viraalimarkkinoinnin
Tutkimustuloksien

sisältöä,
mukaan

alatutkimuskysymyksellä
joka

luo

empiirinen

elektronista
aineisto

pyrittiin

selvittämään

word

of

mouthia.

tuki

pääpiirteittäin
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lähdekirjallisuudesta muodostettua teoreettista viitekehystä viraalimarkkinoinnin
sisällöstä. Aiempaa tutkimusta tukien empiirinen aineisto piti sisällään jakamisen
kannustimia eWOM:in luomiseksi (Arndt 1967). Kuluttajien tarpeisiin vetoaminen ja
tunteiden herättäminen ovat empiirisen tutkimuksen perusteella jakamisen
kannustimia, kuten myös aiempi tutkimus esittää (Phelps ym. 2004). Kuitenkaan
aiemman tutkimuksen perusteella esitettyä yllätyselementtiä ei empiirisessä
aineistossa esiintynyt. Yllätyselementin tilalta tutkimuksen perusteella jakamisen
kannustimia tukevana tekijä esitetään lisäarvoa tuottava tekijä.
Empiirisen tutkimuksen perusteella viraalimarkkinoinnin sisältö toimii jakamisen
kannustimina kuluttajille. Aiempaa tutkimusta tukien empirian mukaan eWOM:in
luomiseksi viraalimarkkinoinnin sisällön tulee vedota kuluttajien tarpeisiin. Näitä
tarpeita ovat kuluttajien tarpeet hupiin, viihteeseen ja sosiaalisiin yhteyksiin (Phelps
ym. 2004). Lisäksi sisällön tulee olla niin tarttuvaa, että viraalimarkkinoinnin
näkemisen jälkeen vastaanottaja muistaa sisällön (Berger & Milkman 2012). Kun
sisältö muistetaan, ja koetaan kiehtovana sekä viehättävänä, kuluttajat ajattelevat,
että viestillä on arvoa myös muille jäsenille heidän sosiaalisessa verkostossaan.
Vaikuttuneisuus viestin sisällöstä saa kuluttajat luomaan eWOM:ia, ja tällä
keskustelulla ylläpidetään sosiaalisia yhteyksiä.
Aiempaa tutkimusta tukien empiirinen tutkimus korostaa tunteiden herättämisen
roolia viraalimarkkinoinnin sisällössä eWOM:in luomiseksi (Phelps ym. 2004).
Aiemman tutkimuksen mukaan korkean kiihokkeen tunteet positiivisuudestaan tai
negatiivisuudestaan riippumatta viraalimarkkinoinnin sisällössä luovat eWOM:ia
(Petrescu & Korgaonkar 2011, Berger & Milkman 2012). Empiirisen tutkimuksen
mukaan

vahvat

surullisuuden

ja

inspiroivuuden

tunteet

saavat

kuluttajat

keskustelemaan. Vahva tunnepitoinen lataus koetaan niin vaikuttavana, että se luo
eWOM:ia. Aiemman tutkimuksen mukaan tunteita herättävään sisältöön tulisi
sisällyttää yllätyselementti (Dobele ym. 2007). Empiirisessä aineistossa tätä ei
esiintynyt, vaan tutkimuksessa esiintyi lisäarvoa tuottava tekijä jakamisen
kannustimia tukevana tekijänä. Tämä lisäarvoa tuottava tekijä voi olla esimerkiksi
aiemmissa tutkimuksissa esiintynyt yllätyselementti tai empiriassa esiintyvä
yhteiskunnallinen sanoma.
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4.1.2

Viraalimarkkinoinnin leviäminen sosiaalisissa verkostoissa

Toisella

alatutkimuskysymyksellä

pyrittiin

selvittämään,

miten

sosiaalisten

verkostojen tekijät vaikuttavat elektronisen word of mouthin leviämiseen. Aiemmista
tutkimuksista tunnistetut eWOM:in leviämiseen vaikuttavat tekijät sosiaalisissa
verkostoissa löytyi myös tämän tutkimuksen empiirisestä aineistosta. Yhteiset
demografiset tekijät ja mielenkiinnon kohteet muodostavat sosiaalisia verkostoja,
joissa eWOM leviää (Hinz ym. 2011, José-Cabezudo & Camarero-Izquierdo 2012).
Syntyneissä sosiaalisissa verkostoissa EWOM:in leviämiseen vaikuttaa sosiaalisen
verkoston

laajuus

(Katona

ym.

2011).

Bampon

ym.

(2008)

mukaan

viraalimarkkinointi tulisi suunnitella näitä verkostolle yhteisiä tekijöitä silmällä
pitäen, jolloin eWOM:in leviäminen olisi tehokkainta. Tämän tutkimuksen tulokset
erosivat aiemmasta tutkimuksesta. Tapauksessa viraalimarkkinoinnin sisältöä ei oltu
suunniteltu tietyn kaltaista sosiaalista verkostoa silmällä pitäen. Tutkimuksen
mukaan jos viraalimarkkinoinnin sisältö sisältää riittävät jakamisen kannustimet,
synnyttää se joka tapauksessa eWOM:ia, joka leviää sosiaalisissa verkostoissa.
EWOM leviää sosiaalisissa verkostoissa aiempien tutkimuksien ja tämän
tutkimuksen tuloksien mukaan kuvatulla tavalla niiden hyödyntämistarkoitusperistä
huolimatta.
EWOM viraalimarkkinoinnista leviää useissa eri syistä muodostuneissa ja eri
kokoisissa sosiaalisissa verkostoissa. Empirian mukaan eWOM leviää myös
sosiaalisista verkostoista toisiin, mutta suurin viraalimarkkinoinnin luomasta
eWOM:ista syntyy yksittäisiin sosiaalisiin verkostoihin, joista se ei leviä uusiin
sosiaalisiin verkostoihin. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mukaisesti
eWOM:in leviäminen hyödyntää aiemmin muodostuneita sosiaalisia verkostoja.
Yhteisistä demograafisista tekijöistä ja mielenkiinnon kohteista muodostuneissa
sosiaalisissa verkostoissa eWOM leviää samankaltaisiin sosiaalisiin verkostoihin.
Empirian mukaan sosiaalisissa verkostoissa, joilla on yllämainitun kaltainen
yhdistävä tekijä, eWOM:in määrä on suurempaa. Aiempien tutkimusten mukaisesti
suppeissa sosiaalisissa verkostoissa viestien vaihto on tiheämpää, ja eWOM
viraalimarkkinoinnista leviää verkoston jäsenten välillä (José-Cabezudo &
Camarero-Izquierdo 2012). Laajoissa sosiaalisissa verkostoissa eWOM on
harvempaa, mutta tavoitettu yleisö on suurempaa verkostojen laajuudesta johtuen
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(Hinz ym. 2011). Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mukaisesti eWOM:in
leviäminen tapahtuu siis samanaikaisesti sekä suppeissa, että laajoissa verkostoissa,
yhden verkoston sisällä ja verkostojen välillä, sekä hyödyntäen eri syistä
muodostuneita sosiaalisia verkostoja.
4.1.3

Viraalimarkkinoinnin leviämiseen vaikuttavat henkilötyypit

Tutkimuksen

kolmannella

alatutkimuskysymyksellä

pyrittiin

selvittämään

minkälaiset henkilötyypit vaikuttavat elektronisen word of mouthin leviämiseen.
Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen mukaan viraalimarkkinointi hyödyntäisi
kylvöstrategiaa, jolla viesti kohdennettaisiin jollekin eWOM:in leviämiseen
vaikuttavalle henkilötyypille (Bampo ym. 2008, Hinz ym. 2011). Tutkimustuloksien
mukaan kylvöstrategia ei ole välttämätön, sillä eri henkilötyypit osallistuvat
eWOM:in levittämiseen, kun viraalimarkkinoinnin sisältö pitää sisällään riittävät
jakamisen kannustimet. Tutkimustulokset eWOM:in leviämiseen vaikuttavista
henkilötyypeistä

tukevat

aiempia

tutkimuksia.

Näitä

henkilötyyppejä

ovat

solmukohdat, jotka ovat hyvin verkostoituneita yksilöitä ja heillä on vaikutusvaltaa
verkostonsa jäseniin; reunustajat, joilla on pienemmät sosiaaliset verkostot ja heihin
on helpompi vaikuttaa; sekä sillat, jotka yhdistävät muuten toisistaan erillään olevia
verkostoja (Van den Bulte & Joshi 2007, Hinz ym. 2011). Aiemmat tutkimukset
tunnistavat eri henkilötyyppien vaikutuksen eWOM:in leviämisessä, ja kohdistamalla
näihin voidaan luoda eWOM:ia levittävää viraalimarkkinointia. Solmukohtien kautta
viraalimarkkinointi saa laajempaa näkyvyyttä verkostoituneiden kuluttajien kautta
(Hinz ym. 2011), siltojen kautta eWOM viraalimarkkinoinnista leviää uusiin
verkostoihin (Smith ym. 2007, Hinz ym. 2011), ja reunustajat voivat olla eWOM:in
alullepanijoita jos solmukohtiin ei onnistuta vaikuttamaan (Watts & Dodds 2007,
Iyeangar ym. 2011).
Aiempaa tutkimusta tukien maksimoimalla kohdennusten määrä eWOM leviää
laajimmin viraalimarkkinoinnista (Bampo ym. 2008). Tutkimustulosten mukaan
eWOM:in leviämiseen viraalimarkkinoinnista vaikuttaa jokainen tutkimuksen
viitekehyksessä mainittu henkilötyyppi samanaikaisesti. Teoreettisen viitekehyksen
vastaisesti empirian mukaan tapauksessa ei hyödynnetty yksittäisiä henkilötyyppejä
kylvöstrategiassa eikä lähdekirjallisuudessa mainitun solmukohtien aikaansaamaa
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eWOM:in ketjureaktiota esiintynyt. Kuitenkin jokainen henkilötyyppi levittää
eWOM:ia lähdekirjallisuudessa kuvatulla tavalla. Suurin osa eWOM:ista on
reunustajien luomaa pienellä vaikuttavuudella. EWOM harvoin leviää reunustajien
oman sosiaalisen verkoston ulkopuolelle, mutta määrältään eWOM:ia on eniten
reunustajien luomana. Solmukohtien vaikuttavuus on suurempi, ja he levittävät
eWOM:ia useisiin sosiaalisiin verkostoihin. Reunustajien vaikutus eWOM:in
leviämisessä oli tutkimustuloksien mukaan pienintä, mutta he levittivät eWOM:ia
toisistaan erillään oleviin

sosiaalisiin verkostoihin samanaikaisesti

muiden

henkilötyyppien luoman eWOM:in kanssa.
4.2

Teoreettinen kontribuutio

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella viraalimarkkinoinnin osatekijöitä
eWOM:in luomiseksi ja leviämiseksi. Tutkimuksessa nousi esiin aikaisemmin
tutkittujen tekijöiden lisäksi uusi osatekijä, joka vaikuttaa eWOM:in luontiin, ja uusi
tapa hahmottaa eWOM:in leviämiseen vaikuttavat henkilötyypit ja sosiaaliset
verkostot. Tutkimus tuo lisäarvoa tieteelliselle keskustelulle sillä eWOM:ia luovan
viraalimarkkinoinnin osatekijöistä tiedetään vähän (Bampo ym. 2008, Cruz & Fill
2008, Ho & Dempsey 2010), eikä täysin ymmärretä miksi toista sisältöä jaetaan
enemmän kuin toista (Berger & Milkman 2012). Tämä tutkimus auttaa tunnistamaan
viraalimarkkinoinnin osatekijöitä eWOM:in luomisessa ja leviämisessä, sekä mitä
osatekijät pitävät sisällään ja mitkä ovat vaikuttavat tekijät niiden taustalla. Tutkijan
luoman jaottelun pohjalta tutkimus auttaa ymmärtämään viraalimarkkinoinnin
onnistumisen osatekijöitä ja mitkä vaikuttavat eWOM:in syntyyn ja leviämiseen.
Tutkimuksen tulokset tukevat pitkälti aikaisempia tutkimuksia viraalimarkkinoinnin
sisällöstä, eWOM:in leviämiseen vaikuttavista henkilötyypeistä sekä sosiaalisten
verkostojen muodostumisesta ja eWOM leviämisestä sosiaalisissa verkostoissa.
Viraalimarkkinoinnin sisällön tekijät jakamisen kannustimet: kuluttajien tarpeisiin
vetoaminen ja tunteiden herättäminen, ovat myös aiemman tutkimuksen perusteella
osa eWOM:ia luovaa viraalimarkkinointia (Arndt, 1967, Phelps ym. 2004, Petrescu
& Korganokar 2011, Berger & Milkman 2012). Kuitenkaan tutkimustuloksien
mukaan viraalimarkkinoinnin sisällön ei tarvitse pitää sisällään Dobelen ym. (2007)
esittämää yllätyselementtiä. Yksi tutkimuksen merkittävistä tuloksista on se, että
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jakamisen kannustimien tukena on lisäarvoa tuottava tekijä, jota ei ole tunnistettu
aiemmissa tutkimuksissa.
Tutkimustulosten mukaan viraalimarkkinoinnista syntyvä eWOM leviää aiempien
tutkimuksien kuvaamalla tavalla sosiaalisissa verkostoissa. Leviämiseen vaikuttaa
sosiaalisen verkoston laajuus, sekä minkä yhteisten demografisten tekijöiden ja
yhteisten mielenkiinnon kohteiden ympärille sosiaalinen verkosto on muodostunut
(Hinz ym. 2011, Katona ym. 2011, José-Cabezudo & Camarero-Izquierdo 2012).
Laajoissa sosiaalisissa verkostoissa eWOM:in tavoittavuus on suurempi, mutta
suppeissa verkostoissa viestien vaihto on tiheämpää (Hinz ym. 2011, José-Cabezudo
&

Camarero-Izquierdo

2012).

Aiemmista

tutkimuksista

poiketen

viraalimarkkinointia ei tarvitse suunnitella tiettyjen sosiaalisten verkostojen
rakenteen mukaan eWOM:in luomiseksi ja leviämiseksi. Sisältäessään tarvittavat
jakamisen kannustimet, viraalimarkkinoinnin sisältö voi hyödyntää useita erilaisia
sosiaalisissa verkostoja samanaikaisesti eWOM:in levittämisessä. Yksi tutkimuksen
merkittävistä tuloksista on siis se, että viraalimarkkinoinnin luoma eWOM ei leviä
vain yhden tyyppisissä sosiaalisissa verkostoissa, vaan useissa eri laajuisissa
verkostoissa, yksittäisissä verkostoissa ja verkostojen välillä, ja useista eri syistä
muodostuneissa verkostoissa samanaikaisesti.
Tutkimustulokset tukevat myös aiemmissa tutkimuksissa tunnistettuja eWOM:in
leviämiseen

vaikuttavia

henkilötyyppejä.

EWOM:ia

levittävät

kolmenlaiset

henkilötyypit. Solmukohdat levittävät eWOM:ia laajalle laajoihin verkostoihinsa ja
voivat vaikuttaa myös muihin yksilöihin saaden eWOM:ia leviämään yhä
laajemmalle, reunustajat luovat suurimman osan eWOM:ista, mutta suppeampiin
verkostoihin ja sillat levittävät eWOM:ia toisistaan muuten erillään oleviin
verkostoihin (Van den Bulte & Joshi 2007, Smith ym. 2007, Hinz ym. 2011).
Kuitenkin aiemmista tutkimustuloksista poiketen viraalimarkkinoinnin ei tarvitse
toteuttaa kylvöstrategiaa näiden henkilötyyppien aktivoimiseksi. Tutkimuksen
tärkeimpiä teoreettisia kontribuutioita on, että eri henkilötyypit levittävät eWOM:ia
sosiaalisiin verkostoihinsa ja eWOM leviää verkostoihin aiemmissa tutkimuksissa
kuvatulla tavalla kylvöstrategiasta huolimatta. Kun viraalimarkkinointi pitää
sisällään riittävät jakamisen kannustimet eWOM leviää yksilöiden välillä kuvatulla
tavalla.

47
Tutkimus osoittaa, että eWOM:in luomiseksi ja leviämiseksi viraalimarkkinoinnin
sisältö on korostetussa roolissa. Kun viraalimarkkinoinnin sisällössä on riittävät
jakamisen kannustimet, kuluttajat luovat eWOM:ia. Viraalimarkkinoinnin sisällön
rooli on tunnistettu myös aiemmissa tutkimuksissa (De Bruyn & Lilien 2008, Ho &
Dempsey 2010, Rollins ym. 2014). Viraalimarkkinoinnin sosiaalisten verkostojen
hyödyntäminen eWOM:in leviämiseksi ja siihen vaikuttavat tekijät ja henkilötyypit
ovat tutkimustulosten mukaan viraalimarkkinoinnin sisällöstä seuraava ilmiö, jossa
eWOM leviää sille kuvatulla tavalla. Tutkimus tarjoaa ymmärrystä siitä, miten
eWOM syntyy, ja miten se tämän jälkeen leviää kuluttajille ja mitkä tekijät
vaikuttavat sen leviämiseen. Aiemmissa tutkimuksissa sosiaalisten verkostojen
hyödyntäminen ja kylvöstrategia on nostettu viraalimarkkinoinnin onnistumiselle
kriittisiksi tekijöiksi.
4.3

Liikkeenjohdolliset johtopäätökset

Tutkimuksen

liikkeenjohdollisena

johtopäätöksenä

voidaan

todeta,

että

viraalimarkkinoinnin onnistumiseksi sen tulee luoda ja levittää eWOM:ia. EWOM:ia
luovan ja levittävän viraalimarkkinoinnin onnistumiseksi, viraalimarkkinoinnin
sisällössä tulee olla jakamisen kannustimia kuluttajien aktivoimiseksi. Kun
onnistutaan luomaan eWOM:ia viraalimarkkinoinnista, sen leviämistä voidaan
ymmärtää tutkimuksessa esitettyjen sosiaalisiin verkostoihin vaikuttavien tekijöiden
ja henkilötyyppien avulla. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys auttaa ymmärtämään
osatekijöitä viraalimarkkinoinnin onnistumisen taustalla. Näitä tekijöitä voidaan
hyödyntää

viraalimarkkinoinnin

suunnittelussa,

ja

eWOM:in

leviämisen

hahmottamisessa. Huomionarvoista on, että viraalimarkkinoinnin jakaminen
perustuu vapaaehtoisuuteen, jolloin viraalimarkkinoinnin luonnin tulee olla
ihmislähtöistä. EWOM leviää viraalimarkkinoinnista samoja periaatteita noudattaen,
kuin muukin keskustelu internetissä. Tästä syystä johtuen kuluttajille tulee tarjota
viraalimarkkinoinnin sisältöä, jonka kuluttajat haluavat jakaa ystävilleen omiin
sosiaalisiin verkostoihin.
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4.4

Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitteet

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan

reliabiliteetin ja validiteetin avulla.

Reliabiliteetti tarkoittaa havaintojen ristiriidattomuutta, eli onko mittaustulokset
toistettavissa. Validiteetilla arvioidaan, kuinka valitut mittarit ja tutkimusmenetelmät
mittaavat sitä, mitä oli tarkoitus mitata. Validiteetti voidaan jakaa edelleen sisäiseen
ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan tulkinnan loogisuutta
ja ristiriidattomuutta. Ulkoinen validiteetti tarkoittaa yleistettävyyttä. Näitä termejä
käytetään yleensä määrällisissä tutkimuksissa, josta johtuen laadullisten tutkimuksien
korvaavaksi terminologiaksi on ehdotettu yleisemmin tutkimuksen laatua. (Koskinen
ym. 2005: 253–257.)
Tämän tutkimuksen sisäistä validiteettia on pyritty parantamaan käyttämällä kahta eri
tutkimusmenetelmää: netnografiaa ja sosiaalisten verkostojen analyysia rinnakkain.
Lisäksi validiteettia on parannettu käyttämällä useita eri tietolähteitä, vertailemalla
ajankohtaisia aineistoja vanhoihin aineistoihin ja käyttämällä laajaa empiiristä
aineistoa tutkimuksen pohjana. Tutkimuksen ulkoista validiteettia on pyritty
parantamaan kuvaamalla tutkimuskohde yksityiskohtaisesti ja johtopäätöksiin
johtaneet havainnot tarkasti, siten että havainnoista tehdyt johtopäätökset olisivat
ymmärrettävissä. Tutkimuksen laaja empiirinen aineisto mahdollisti sen, että
yksittäiset muusta aineistoista poikkeavat havainnot eivät vääristäneet aineistoa.
Lisäksi tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että empiirinen aineisto on kerätty ja
havainnot

tehty

suoraan

tutkimukselle

merkitsevästä

lopputulemasta,

eikä

sekundääristen lähteiden kautta.
Reliabiliteettia

on

pyritty parantamaan

kuvailemalla

tutkimuksen

toteutus,

olosuhteet, havainnoista tehdyt johtopäätökset ja lähdekirjallisuuden pohjalta tehdyt
empirian tulkinnat mahdollisimman tarkasti, jotta tutkimus olisi toistettavissa.
Väärien tulkintojen muodostumista on vähennetty keräämällä laaja empiirinen
aineisto, johon on palattu useina eri kertoina varmistaakseen johtopäätökset. Lisäksi
kaikki aineisto on kerätty kirjallisessa muodossa talteen, johon on voitu palata useita
kertoja, joka lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tulkinnat aineistosta eivät ole
ensihavainnon varassa, vaan muodostuneet pidemmällä ajanjaksolla.
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Tässä tutkimuksessa käytettiin vain yhtä tapausta, joka vaikuttaa tutkimuksen
yleistettävyyteen (Koskinen ym. 2005: 263). Tutkimuksen yleistettävyys on
kyseenalaistettavissa, sillä tapausmäärä on pieni. Tämä tutkimus tarjoaa yhdestä
tapauksesta laajalti laadullisia havaintoja, mutta yleistettävyys toisiin tapauksiin voi
aiheuttaa yksinkertaistavia oletuksia (Koskinen ym. 2005: 266). Lisäksi empiirinen
aineisto kerättiin kymmenen päivän aikana tapauksen alkamisesta ja vain yhdestä
sosiaalisen median kanavasta. Aineiston rajauksella pyrittiin havainnoimaan
kampanjan alkuvaiheen vaikuttavia tekijöitä. Myöhempi ja eri kanavissa tapahtuva
eWOM:in luonti ja leviäminen voi antaa tästä syystä eri tutkimustuloksia.
4.5

Jatkotutkimusehdotukset

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää viraalimarkkinoinnin osatekijöitä eWOM:in
luomisessa ja leviämisessä. Rajallisten resurssien vuoksi tutkimuksessa keskityttiin
eWOM:iin vaikuttaviin ulkoapäin havainnoitaviin tekijöihin. Tästä syystä tarkempi
syventyminen viraalimarkkinoinnin sisällön jakamisen kannustimiin voisi paljastaa
vaikutussuhteita tiettyjen tekijöiden taustalla, ja esimerkiksi miksi kyseiset tekijät
luovat eWOM:ia. Lisäksi sosiaalisista verkostoista tutkittiin verkostojen laajuuden ja
kahden verkostoja muodostavan tekijän vaikutusta eWOM:in leviämiseen.
Sosiaalisissa verkostoissa eWOM:in leviämiseen vaikuttavia tekijöitä voisi tutkia
syvemmin syy-seurausyhteyksien paljastamiseksi, ja löytää myös uusia vaikuttavia
tekijöitä. Myös eri eWOM:in leviämiseen vaikuttaviin henkilötyyppeihin voisi
perehtyä, ja tutkia miksi eri henkilötyyppien kautta eWOM leviää, kuten tässä
tutkimuksessa on esitetty. Tutkimuksessa ei myöskään esiintynyt aiemmissa
tutkimuksissa kuvailtua solmukohtien luomaa eWOM:in ketjureaktiota. Tutkimalla
toista tapausta, jossa kuvailtu ketjureaktio on tapahtunut, voisi se paljastaa uusia
näkökantoja eri henkilötyyppien vaikutuksesta eWOM:in leviämiseen ja sosiaalisten
verkostojen hyödyntämiseen viraalimarkkinoinnissa.
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