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Syfte: Vi kommer att behandla detta först och främst ur ett företagsperspektiv i Sverige.  Vi vill veta 

hur man med hjälp av Internet kan sprida buzz samt vilka fördelar och nackdelar som finns med denna 

metod. Vidare vill vi även reda ut om det finns några fallgropar för buzz marketing på Internet. 

 
Metod:. Genom en kvalitativ intervju av företaget Buzzador AB och deras verksamhet i kombination 

av fyra olika fall som vi har valt att lyfta fram, där företagen har lanserat sin tjänst eller produkt med 

hjälp av Buzz marketing över Internet.  

 
Slutsats: Själva produkten eller tjänsten skall vara unik i sitt slag och gynna konsumenten som inte 

något på marknaden redan gör. Därigenom kommer produkten eller tjänsten om den håller måttet att 

själv skapa en Word of Mouth genom konsumenters och främst opinionsledares rekommendationer. 

Företagen måste sträva efter att hitta och samarbeta med dessa människor som kan påverka deras 

varumärke, leda opinionen och få dem att sprida Word of Mouth. På så sätt är Buzz marketing ett mer 

strategiskt kommunikationsverktyg jämfört med den traditionella marknadsföringen. Gällande 

traditionell marknadsföring använder man sig av ett eller ett antal verktyg och vänder sig mot 

folkmassan och inte mot den enskilda opinionsledaren. Traditionell marknadsföring är dyrare men 

samtidigt inte lika tidskrävande som Buzz marketing. De fallgropar som finns gällande buzz, vi fann 

var att om man erlägger betalning till opinionsledarna och efterföljarna till ledaren, får reda på detta 

kan de känna sig lurade och detta leder till att företaget och opinionsledaren förlorar förtroende från 

sin målgrupp. De kan betrakta det som att företaget har betalt opinionsledaren för att ”lura” sina 

efterföljare. Och om fler och fler företag får upp ögonen för Buzz marketing över Internet kan detta 

resultera till att småningom är vi överväldigade med ett mediebrus av Buzz marketing över Internet 

istället. Man kan jämföra detta med reklamens historik, då man för ett antal år sedan uppskattade den 

men idag kan man inte stå ut med all reklam som dyker upp i brevlådan 
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Abstract 
 
Title: Buzz marketing via the Internet  
 
Seminare Date: 5th of June 2008 
 
Course: FEKK01 Business Administration, bachelor thesis 15 credits 
 
Author: Daniela Kalundzievska & Malou Wik Yeung 
 
Advisors: Björn Carlsson & Roland Knutsson 
 
Key words: Commercial, Buzz, Internet, Relationship marketing , Opinion leadership  
 
Purpose: To get the knowledge about how you can with help of the Internet spread Buzz, as well as to 

state the advantages and disadvantages with this marketing method. Furthermore we want to study if 

there will develop any obstacles along the growth of Buzz marketing. This study is first and foremost 

done for a corporate perspective in Sweden.  

 

Methodology: The study consist of an literature study and a qualitative interview off the company 

Buzzador AB in a combination of four different case studies, where all of them have used Buzz 

marketing to promote a product via the internet.. 

 
Conclusion: The actual product or service must be unique in its kind and serve a function for the 

customer as nothing else on the market is doing. Therefore will the product or service if it is worthy, to 

by it self create a Word of Mouth through consumers, foremost from the opinion leaders 

recommendations. The companies have to strive after cooperation with these individuals that can 

influence their brand, lead the opinion and get them to start spreading the Word of Mouth. Following, 

this means that Buzz marketing is a more strategically communications tool compared to the 

traditional marketing because with this option you can as a company use several tools to reach out to 

the crowd and not towards the individual opinion leader. The pitfalls that can occur when you are 

dealing with Buzz can be perceived as that the consumers are being fooled and this will be followed 

by that the target market will loos their faith in the company and the opinion leader. It can be 

considered as the company has paid their opinion leader to in other words fool their followers. If more 

and more companies get their eyes open for Buzz marketing via the internet, this can result in that we 

will eventually bee overwhelmed by a media static of Buzz marketing over the internet. One can 

compare this with the history of commercial, where you just a few years ago overestimated it but 

today you can not stand all off the commercial that keeps on popping up from everywhere. 
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1  Inledning 
 

 
 

ed detta kapitel inleder vi denna uppsats med en bakgrund för att sedan föra en 

diskussion som ytterliggare knyter an till uppsatsens problem. Diskussionen leder 

läsaren vidare till studiens grundläggande frågeställningar vilka skapar grunden för vår 

kommande analys av teorin och empirin. Slutligen täcker vi uppsatsens syfte och 

avgränsningar.   

 

1.1 Bakgrund 
 
I dagens informationssamhälle blir konsumenterna, vart de än befinner sig alltmer utsatta för 

reklambudskap. Det mediebrus som konsumenterna ständigt är omringade av gör det väldigt 

svårt för företag att nå ut med sitt budskap1. Varje dag nås konsumenten av tusentals annonser 

och reklaminslag, vilket gör att konsumenten omedveten slår dövörat till. Budskapen sprids 

allt för mycket, alltför ofta och effekten på målgruppen av budskapen avtar markant2.  

Situationen blir allt värre, speciellt inom den så kallade generationen X och Y som består av 

personer som befinner sig i åldergruppen 17 till cirka 40 år3. Dessa grupper visar tecken på att 

vara mer skeptiska och cyniska i sin respons till marknadsföringens budskap medan de 

fortfarande är ytterst mottagbara för budskap, dock från icke traditionella källor4.  

 

Företag måste ständigt fatta beslut om vilka målgrupper de ska försöka nå med deras budskap 

och vilka marknadsföringsstrategier och kommunikationsmedel de ska använda sig av för att 

skapa en varaktig och effektiv relation. Konkurrensen mellan företag blir allt hårdare och det 

räcker inte längre att erbjuda produkter med funktionella värden såsom hög kvalitet, lågt pris 

etcetera. Ny teknologi, ökat utbud av produkter och imitationer har på senare år kortat ner 

                                                 
1 De Pelsmacker et al 2007:248 
2 Word of Mouth Marketing Association [Online] Nr.1 
3 Evans 2005:22 
4 Readhead 1997:25  

M
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produkternas livscykel dramatiskt.5 Härmed gäller det att kunna särskilja sig och allt fler 

företag inser vikten att skapa en relation med deras konsumenter och förmågan att utveckla 

konkurrenskraft genom att utveckla deras varumärken6. Samtidig som det blir allt svårare att 

stå ut i mängden stiger kostnaderna för reklam och annonsering7. Företag med stort kapital 

kan marknadsföra sig och bygga medvetenhet kring sitt varumärke i de mest önskvärda 

kanalerna. Hur gör däremot ett företag med en begränsad budget som måste tänka 

kostnadseffektivt vid skapandet av medvetenhet? Kostnadseffektiv menar vi de åtgärder man 

kan utföra utan förbrukningen av stora mängder resurser. 

 

Det finns många publicerade artiklar och böcker om vilka tillvägagångssätt företag med små 

medel kan lyckas skapa medvetenhet. När vi studerade teorin kring kostnadseffektiv 

marknadsföring fann vi en metod som ökar medvetenheten för produkter och varumärken 

genom en planerad och mer intensiv form av Word of Mouth vid namn Buzz marketing som 

även kallas Word of Mouth marketing8. Buzz marketing handlar kortfattat om att genom unika 

och spontana möten med personlig anpassad information få konsumenten att tala om din 

produkt och sprida kunskap om denna. Därigenom stärks medvetenheten och varumärket för 

produkten/tjänsten.9  

                                                 
5 Sernovitz 2006:9  
6 Sernovitz 2006:9 
7 Hughes  2005 
8 Sernovitz 2006:6 
9 Mohr 2005:397f 
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För att läsaren lättare ska förstå, har vi valt att med hjälp av figurerna nedan skildra hur 

spridningen av budskapet går till via traditionell marknadsföring i jämförelse med Buzz 

marketing. 

 

Figur 1. Traditionell marknadsföring vs. Buzz marketing10  

Traditionell marknadsföring innebär att företagen riktar sig direkt ut till konsumenterna i hela 

folkmassan med hjälp av exempelvis tv-reklam, annonser, bussreklam etcetera. Buzz 

marketing riktar in sig på speciella grupper som sedan för budskapen vidare till vänner, familj 

och sociala nätverk som i sin tur för vidare det till sin omgivning11, behandlas ingående i 

avsnitt 3.3.  

 

I dagens befintliga kommunikationskanaler anses Buzz marketing vara en alternativ kanal för 

att kunna kommunicera med sina slutkunder. Buzz marketing är ingen ny strategi, men dagens 

teknologi har förändrat användarmöjligheterna12.  Tack vare den teknologiska utvecklingen 

och Internet finns det inte bara möjlighet att sälja och köpa varor på nätet, utan det har även 

blivit ett stort och viktigt verktyg som kan användas för att nå ut till en stor grupp av 

människor med en kolossal fart. 

 

Internetanvändandet idag anses vara en del av dagens kultur och vardag och är utbrett i hela 

världen. Vilket gör att företag kan starta buzz kampanjer i form av exempelvis bloggar eller 

chattrum för tid- och kostnadseffektivisering. Tillgången till Internet i Sverige är stor både 

                                                 
10 Buzz marketing [Online] 
11 Mohr 2005:397f 
12 Sernovitz 2006:4 
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hemma och mobilt. Från statistiska centralbyråns hemsida, kan vi utläsa att under första 

kvartalet år 2007 var det 53 % av Sveriges kvinnor och 64 % av Sveriges män som använde 

Internet dagligen. Vi kan se att män har en tendens att använda Internet en aning flitigare än 

kvinnor, men i övrigt är Internetanvändandet i Sverige en vardaglig vana både på jobbet, i 

skolan och i hemmet, i alla åldrar13. 

 

Television tittarsiffrorna fortsätter att sjunka och valen att spela in favoritprogram, zappa 

mellan kanalerna vid reklam, lyssna på kommersiell fri radio via satellit gör att 

konsumenterna med hjälp av deras fjärrkontroller och plånböcker markerar att de vid val 

föredrar underhållning som inte störs av diverse reklam inslag.14 Dagspress.se har gjort en 

studie gällande reklam och hur den uppmärksammas av konsumenterna. Utifrån siffrorna kan 

man utläsa att 85 procent (850 personer) av de tillfrågade i undersökningen anser att det finns 

för mycket reklam i samhället. Undersökarna drar slutsatsen att det framförallt är den ökade 

reklamen i tv och den ökade telefonförsäljningen som är orsaken. De tillägger även att 151 

experter inom marknadsföring, reklam och media förutspår att den individspecifika 

kommunikationen kommer att öka och därmed ligger Internet och mobiltelefoner närmast till 

hands. Den mest ökade faktorn av kommunikationsvägar är Internet som kommer att utgöra 

95 % av marknaden i framtiden.15 

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Vid genomgång av litteratur och artiklar fann vi att buzz marketing var en strategi, där 

intresset har ökat mer och mer på senare år. Iris Mohr har i sin artikel Buzz marketing for 

movies övergripande beskrivit Buzz marketing, Word of Mouth och viral marketing för att 

sedan applicera denna strategi vid marknadsföring av nya filmer16. Julian Villanueva, Shijin 

Yoo och Dominique Hanssens har gjort följande studie The impact of marketing-induced 

versus word of mouth customer acguisition on customer equity growth där de gjort bland 

annat en statistisk studie som är väl värd att nämna. De skriver att genom långsiktigt 

tänkande, kan företag genom befintliga konsumenter som nåtts via Word of Mouth värva 

ytterligare 3.64 konsumenter jämfört med de konsumenter som nåtts via traditionell 

                                                 
13  Statistiska Centralbyrån [Online] 
14 Kirby & Marsden 2006:129 
15 Dagspress [Online] 
16 Mohr 2005 
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marknadsföring endast värvar 1.77 nya konsumenter.17 The power of word of mouth är en bok 

av George Silverman som också beskriver vad Word of Mouth är och hur denna strategi 

generellt kan användas. Vidare skriver han att det finns fyra frågeställningar man måste 

behärska innan man kan utnyttja sig av Word of Mouth. Följande frågor är 1. Vad är kärnan 

av Word of Mouth?, 2. Vem är källan till Word of Mouth?, 3. Vem är mottagaren?, 4. Vilka 

kanaler ska den ”resa” genom? Silverman säger följande ”Without understanding these four 

areas , … will be like playing with nuclear power without knowing how to control it or how to 

take the appropriate safeguards”.18 

 

I teknologins ständiga utveckling och förbättring påverkas elektronisk Buzz marketing i mån 

att det blir allt lättare att kvantifiera och nå ut till målgruppen. Vissa påstår att Buzz marketing 

metoder kommer vara en del utav alla företags kommunikationsstrategier, medan andra varnar 

för missbruk av denna potentiella kraftfulla marknadsföringsteknik som kommer att vara 

företagens undergång19. 

 

Givetvis finns det även delade meningar på hur pass väl elektronisk Buzz marketing fungerar. 

Godfrey Harris skriver i sin bok följande:  

  ”Internet – E-post, chat-rooms, anslagstavlor och interaktiva web-sajter har 

blivit väldigt effektiva, billiga och oerhört snabba sätt att ”prata” om produkter 

och tjänster på. Men när det gäller från mun-till-mun-reklam är Internet ett 

svåranvänt medium. Mänskligt tal förstärks av ansiktsuttryck, gester och fysiska 

rörelser. Vi tar lika stort intryck av det vi ser som av det vi faktiskt hör. Detta 

låter sig inte göras på Internet trots enkla tagentbordssymboler, s k emoticons – 

som vissa använder för att visa att de vill skämta - :) eller skrämmas - :^O.”20 

 

Kan detta synsätt fortfarande stämma med tanke på de framsteg den tekniska utvecklingen har 

gjort under alla dessa år, och i dagens samhälle där datorn utgör en stor del av ens liv idag.  

 

Det saknas välkända teorier och uppsatser som visar en helhetsbild om hur ett företag kan 

göra eller har gjort, för att skapa hög medvetenhet med hjälp av buzz marketing kring sitt 

                                                 
17 Villanueva et. al.2008 
18 Silverman 2001 
19 What is? [Online] 
20 Godfrey 1999 
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företag eller produkt över Internet. Då vi inte fann så många studier som behandlade bara 

Internet och buzz marketing fann vi vårt kunskapsgap 

1.3 Problemformulering  
De frågor som avses besvaras i sammanhanget är följande:  

 

 Hur kan man driva buzz via Internet på ett effektivt sätt jämfört med traditionell 

reklam?  

 Vilka fallgropar finns gällande Buzz marketing på Internet? 

 

1.4 Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera fenomenet buzz som det ser ut idag. 

Vidare vill vi även belysa samt diskutera hur man kan använda marknadsföringsmetoden buzz 

via Internet, eftersom vi i bakgrunden klargjorde den stora rollen Internet har i dagens 

samhälle. Vi kommer att behandla detta först och främst ur ett företagsperspektiv i Sverige.  

Vidare vill vi få fram hur man med hjälp av Internet kan sprida buzz samt vilka fördelar och 

nackdelar som finns med denna metod. Till vår hjälp kommer vi att använda oss av teorier, 

artiklar, kvalitativ intervju för att analysera denna intressanta strategi. Vidare vill vi även reda 

ut om det finns några fallgropar för Buzz marketing på Internet. 
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2 Metod 
 

 

är kommer vi att föra en diskussion om våra valda metoder. Vi kommer beskriva och 

motivera vårt val av ämne, teorier, samt ansats och om vi använder oss av kvantitativ 

eller kvalitativ forskningsmetod. Tillvägagångssätt består i form av förberedelser, insamling 

av data och sammanställningen av vår empiriska data. Avslutningsvis i kapitlet kommer vi att 

kritiskt titta närmare på våra källor. 

 

2.1 Val av ämne  
Innan vi påbörjade tankarna kring vilket ämne vi ville skriva om hade vi några önskemål. Vi 

ville studera ett ämne som var aktuellt idag och gärna inom ett område med potential för 

vidare forskning. Vi har tidigare läst kurserna marknadsanalys samt marknad och 

kommunikationsplanering vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet, och reklam så väl 

som marknadsföring är något som intresserar oss väldigt mycket. Inledningsvis sökte vi bland 

gamla kandidatuppsatser via uppsatser.se, vi visste någorlunda vad vi ville skriva om. Som 

diskuteras tidigare så har vi lärt oss att det blir allt svårare att nå ut till konsumenterna via 

traditionell reklam. Ett företag med stora resurser exempelvis BMW och Nike kan 

marknadsföra sig i de mest önskvärda kanalerna och bygga medvetenhet kring sitt varumärke. 

För små företag blir det bara allt dyrare samtidigt som människorna sållar ut en hel del av dem 

mottagna budskapen. Det har publicerats artiklar och skrivits böcker om möjliga 

tillvägagångssätt för att med små medel skapa medvetenhet som vi tog del av bland annat via 

databasen Elin och Lovisa via Lunds universitet.  

H
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2.2 Val av teorier 

Word Of Mouth Marketing Association (WOMMA), som är den officiella branschföreningen 
för Word of Mouth marknadsföring, säger följande: 

 Buzz marketing: användandet av hög profilerad underhållning eller nyheter för att få 

människor att prata om ett företag och dess märke. För att kunna göra detta måste 

företagen eller marknadsförarna kunna identifiera opinionsledare som med störst 

sannolikhet kommer att prata om företagets produkt och ha förmågan att kunna 

påverka attityden och tänkandet på andra likasinnade.21  

 

För att man bäst skall kunna förstå hur buzz fungerar och hur man skall göra för att försöka 

påverka det, behöver man förstå hur vi människor fungerar. Särskilt när det gäller våra 

attityder gentemot diverse ting och hur vi uppfattar, blir påverkade utav attityder och 

människor omkring oss.   

 

Företag börjar inse vikten av att skapa och bygga upp givande relationer för både 

konsumenterna och företagen. För att få buzz att verkligen fungera för företaget, dels genom 

att sprida ordet och budskapet men också för att kunna få feedback tillbaka för att kunna bli 

bättre och ännu effektivare, så spelar relationsmarknadsföring en stor roll. Därför är det 

viktigt att förstå hur relationsmarknadsföringen fungerar och är uppbyggd.  

 

WOMMA:s förklaring på vad Buzz marketing är, visar dessutom att utan en så kallad 

opinionsledare kan inte buzzet spridas. Därför är det viktigt när vi studerar Buzz marketing, 

att förstå och finna teorier om hur man skall ta sig till för att hitta dessa betydelsefulla 

personer men dessutom hur man ska upprätthålla ett bra förhållande som är gynnande för 

företaget. 

 

Vi kommer att använda oss av följande teorier: attityd, påverkan, relationsmarknadsföring 

och opinionsledarskap. 

                                                 
21 Word of Mouth Marketing Association [Online] Nr.2  
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2.3 Val av ansats 
Utgångspunkten vid val av ansats kan beskrivas huvudsakligen ur två perspektiv, deduktion 

och induktion. Deduktion förklaras enklast som teoriprövande, man testar befintlig hypotes 

mot verkligheten22. Arbetssättet blir då att först frambringa förväntningar om ämnet och se 

om förväntningarna man skapat stämmer väl överrens med verkligheten. Man har en teori 

som man vill bekräfta, pröva eller avvisa på vissa data23. Induktiv ansats är teorigenererande 

och innebär att man undersöker verkligenheten först för att sedan skapa egna hypoteser med 

hjälp av teori, begrepp och modeller, man har ett så kallat ”öppet sinne”24.  Man kan gå från 

det speciella till det generella25. Vi anser att inga av dessa tillvägagångssätt förhåller sig till 

vår studie särskilt väl och har därför valt att använda oss av abduktiv ansats. Det innebär en 

kombination av deduktiv och induktiv ansats. Vi kommer att utgå från empirisk fakta men 

avvisar inte helt den teorin vi har med oss sedan tidigare. Vi har inledningsvis införskaffat oss 

teoretiska förkunskaper, genomfört empirisk undersökning för att sedan gå tillbaka och knyta 

an till teorin för att jämföra och öka förståelsen kring ämnet. Det vill säga vi värvar teori med 

empiri växelvis.26  

 

2.4 En kvalitativ undersökning 
De bakomliggande motiven för metodansats spelar en central roll i förklaringsprocessen av 

syftet av vald metod. Vi har för avsikt att undersöka Buzzador, ett företag som använder sig 

av buzz marketing (se avsnitt 4.1). Detta är svårt att förklara med kvantitativ mätning. För att 

klargöra aktörens föreställningsvärld, är statistisk data inte bästa tillämpligheten i denna 

situation. Vi har därför i denna studie valt att använda oss av ett empiriskt tillvägagångssätt 

som kallas kvalitativ metod för att få en starkare anknytning till verkligheten. Kvalitativa 

studier är en forskningsstrategi där tonvikten vid insamling och analys av data oftare ligger på 

ord än på kvantifiering.27 Vanligaste teknikerna inom kvalitativ metod inbegriper 

fokusgrupper, observationer, analyser av texter och dokument samt intervjuer 28. 

                                                 
22 Alvesson & Sköldberg 1994:42 
23 Reinecker & Jörgensen 2004:160 
24 Alvesson & Sköldberg 1994:41 
25 Reinecker & Jörgensen 2004:160 
26 Alvesson & Sköldberg 1994:42 
27 Bryman & Bell 2005:322 
28 ibid, 2005:299 
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2.4.1 Kvalitativ intervju 
I vår uppsats kommer vi bland annat att arbeta utefter en kvalitativ intervju. Det finns två 

sorters kvalitativa intervjuer, ostruktuerad och semi-struktuerad intervju. Semi-struktuerad 

intervju handlar i regel om en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor som 

generellt sett kan beskrivas som ett frågeschema, men där frågornas ordningsföljd varierar. I 

den ostruktuerade intervjun är frågorna mer öppna formulerade och respondenten får 

formulera sig fritt. Man försöker i möjligaste mån styra respondenten så lite som möjligt.29 Vi 

kände att semi-struktuerad intervju var det bästa valet för vår studie, då ostruktuerade 

intervjuer hade gett oss för fria svar. Man följer sitt schema i semi-struktuerad intervju och 

vidare har man ett visst utrymme för att ställa ytterliggare frågor (uppföljningsfrågor) till det 

som uppfattas vara viktiga svar30.   

2.5 Val av respondent 
I det inledande stadiet kom vi fram till att vi skulle intervjua Buzzador som använder sig av 

kommunikationsstrategin buzz, för att empirin ska vara användbar för vår studie. Det finns 

flera olika sätt att få konsumenterna att prata om produkten och det finns flera företag som 

inriktar sig på att hjälpa andra företag med buzz marketing. Mest uppmärksamhet i svensk 

media har kanske Buzzador AB fått, som tillsynes utan större problem kunde knyta 

tiotusentals frivilliga så kallade buzzadorer till sig. Detta företag hittade vi när vi gjorde vår 

förstudie inför uppsatsen och kände att det var ett intressant företag då de stod för det vi skulle 

studera.  

2.6 Förberedelser inför intervjun 
Vår första kontakt med respondenten i vår urvalsgrupp skedde via e-post. Vi skrev en 

förfrågan till Buzzador och undrade om intresse fanns att ställa upp på en telefonintervju och 

informerade om att materialet skulle fungera som underlag till vår kandidatuppsats. 

Inledningsvis när vi fick positiv gensvar så bestämde vi ett datum med Buzzador när vi skulle 

ringa. Därefter satte vi oss ner och gjorde en förberedelse och utformning av en intervjuguide.  

                                                 
29 Bryman & Bell 2005:362f 
30 Bryman & Bell 2005:362f 



 16 

Vid utformningen av intevjuguiden använde vi oss av de grundläggande råden som 

rekommenderades av Bryman & Bell: 

 Skapa ett visst mått av ordning i de teman som är aktuella så att frågor som rör dessa 

följer på varandra på ett bra sätt, men var också beredd att under intervjuns gång 

ändra ordningsföljden i frågorna 

 Formulera intervjufrågorna eller teman på ett sätt som underlättar svar på 

undersökningens frågeställningar 

 Använd ett begripligt språk som passar intervjurespondenterna 

 Ställ inte ledande frågor 

 Kom ihåg att notera eller fråga om bakgrundsfakta.31 

 

Ytterligare förberedelser innan vi intervjuade Buzzador var att noga studera deras 

hemsida/företag för att lättare tolka och förstå det som personen ifråga berättar. Med följande 

kunskap i bagaget kunde vi ta oss vidare till genomförandet. 

 

2.7 Genomförande av intervjuerna 
På grund av att Buzzadors kontor enbart befinner sig i Stockholmregionen innebär detta en 

större kostnad i både tid och pengar för att uträtta en personlig intervju. En styrka med 

telefonintervju är det faktum att intervjuaren i fysisk bemärkelse inte finns närvarande vilket 

kan minska risken för att respondentens svar påverkas av intervjuaren. Svagheter med en 

telefonintervju är att det kan vara svårt att få kontakt med respondenterna. En annan svaghet 

är att man inte kan se respondentens ansiktsuttryck, reaktion på frågorna eller vid svaren.32 Vi 

anser dock i vårt fall att styrkorna i form av bland annat kostnadsbesparingarna, överväger 

svagheterna, och väljer därför att använda oss av en telefonintervju med Buzzador. Vi 

förberedde oss väl, genom att kontakta pressansvariga via e-post och skickade över frågorna 

som vi skulle vilja få svar på. Vi fick ett e-brev med frågorna besvarade, Buzzadors 

pressansvarige Siff Skovenborg gjorde detta för att försäkra sig om att vi skulle förstå vad hon 

menade, då hon kommer från Danmark och visste inte om vi skulle förstå henne. Vi valde att 

fullfölja vår plan med en telefonintervju och att vara en intervjuare, då vi redan fått hennes 

svar på e-postinkorgen, ville vi enbart komplettera, föra ytterligare anteckningar och försäkra 

oss om att vi fått all information som fanns att tillgå. Vid intervjun var telefonen på högtalare 

för att på så sätt ha händerna fria och samtidigt kunna föra anteckningar. En telefonintervju att 

                                                 
31 Bryman & Bell 2005:369 
32 Bryman & Bell, 2005:140 
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föredra för då man kan ta till sig mer uttryck men samtidigt kan e-posten också vara bra då 

man verkligen får deras egna skrivna ord. På så sätt fick vi både hennes egna uttryck via 

telefonen och kunde blicka tillbaka till e-posten om vi missat något, samt kunde vi ställa 

uppföljningsfrågor. Inledningsvis innan vi började intervjua respondenten, berättade vi vårt 

syfte med intervju och frågade om vi kunde använda hennes namn samt företagets namn i 

arbetet. Direkt efter intervjuerna sammanställde vi vår intervju för att inte gå miste om viktig 

information. 

2.8 Fall (Cases) 
Förutom kvalitativ intervju kommer vi att lyfta fram fyra olika fall, där företagen har lanserat 

sin tjänst eller produkt med hjälp av Buzz marketing över Internet. På grund av tidsaspekten 

är det svårt för oss att starta en egen Buzz kampanj därför kommer vi använda oss av tidigare 

kampanjer som har gjorts och uppmärksammats i olika anseenden.  Man kan som med allt 

annat, läsa till sig en hel del, men för att riktigt förstå sig på något så måste man se hur det 

fungerar i praktiken och verkligheten för att kunna analysera strategin. Vid val av fall var det 

viktigt för vår studie att kampanjerna gjorts över nätet och för att få en variation skulle urvalet 

bestå av olika företag.  Vi kommer att använda oss av följande fall: The Blair Witch Project, 

G-mail, Burger King Subservient chicken  och Batman – The Joker. 

2.9 Källkritik         

2.9.1 Primärdata 
Vår primärkälla består huvudsakligen av Siff Skovenborg på Buzzador. Vi vet att 

respondentens svar kan vara väldigt subjektiva och inte fullt objektiva. Många gånger kan 

respondenten inta en viss ställning i en frågeställning för att det gynnar företaget eller 

personen i fråga. Vi kommer att försöka sammanställa frågorna så att de i största möjliga mån 

tar reda på respondentens ”riktiga” bedömningar på djupet för att reducera denna risk. En 

annan risk med kvalitativ dataanalys är att kontexten går förlorad i det som sägs och att man 

kan lätt omedvetet eller medvetet förvränga respondenternas utsago33.  Vi har försökt undgå 

detta genom att avsätta en timme direkt efter intervjun för att sammanställa respondentens 

svar.  

                                                 
33 Bryman & Bell 2005:461 
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2.9.2 Sekundärdata 
Reinecker & Jörgensens utgångspunkter har vi tagit fasta på vid granskning av litteraturen34. 

Större delen av bearbetat material har vi tagit från databaserna Elin och Lovisa via Internet 

men även använt oss av bibliotek och sökmotorn Google. Vi har försökt använda oss i största 

mån av artiklar, då vi vet att dessa källor oftast är mer aktuella än böcker. En negativ aspekt 

med artiklar är att de kan vara subjektiva eller vinklade till författarnas fördel. Påpekas bör att 

vi kritiskt har undersökt vårt exploaterade material i form av att bland annat se till källans 

objektivitet, dess aktualitet samt hur källan förhåller sig till andra källor för att undersöka 

tillförlitligheten. Givetvis har vi exkluderat de artiklar som på något vis varit tvivlande i 

kvalitén.  

 

 

 

                                                 
34 Rienecker & Jörgensen 2004:143 
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3 Litteraturgenomgång 

 
et finns delade meningar om vad Buzz marketing är och inte är. Det leder oss till att 

först och främst reda ut begreppen för att till slut komma fram till vad vi i studien 

kommer att använda oss av. Vi kommer översiktligt att presentera Internet och blogg för att 

lägga en grund att bygga på. Vidare kommer vi i detta kapitel presentera relevanta teorier. 

Det finns få välkända teorier som endast berör Buzz marketing via Internet därför kommer vi 

att titta närmare på bland annat attityd, påverkan, relationsmarknadsföring däribland 

opinonsledarskap. Dessa teorier skall vi sedan använda längre fram i uppsatsen för att 

problematisera och analysera de empiriska resultaten samt koppla tillbaka till vår 

problemformulering. 

 
I kärnan av Buzz marketing finner vi fenomenet av Word of Mouth och viral marketing. Även 

om Buzz marketing, viral marketing och Word of Mouth används utbytbart mot varandra så 

finns det en utmärkande skillnad mellan de tre olika begreppen hävdar Iris Mohr.35

  

3.1 Word of Mouth 
Word of Mouth kan även kallas för opinionslederskap, kommer behandlas ingående i avsnitt 

3.7.2. Word of Mouth förutsätter först och främst en personlig och ansikte till ansikte 

konversation mellan två eller flera personer men i dagens samhälle kan det även inkludera via 

telefon, snabbmeddelande eller e-post36. Word of Mouth kan man även definieras som en 

naturlig konversation mellan ”verkliga” människor och som de själva har inlett och leder37. 

Både Iris Mohr och Andy Sernovitz beskriver följande att teorin om Word of Mouth har 

funnits i åratal men har utvecklats till en strategi i form av Word of Mouth marketing. Vidare 

skriver författarna att Word of Mouth marketing kan benämnas med ett annat ord, Buzz 

marketing, ingående beskrivning följer i avsnitt 3.3. 

 

                                                 
35 Mohr, 2005:396 
36 Ibid 
37 Sernovitz 2006:5 

D
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3.2 Viral marketing 
Viral marketing är en mer hög teknologisk och opersonlig form av Word of Mouth. Denna 

strategi uppmuntrar folk till att föra vidare budskapen och uppmuntrar Word of Mouth via 

Internet.38 Det grundar sig på att budskapen är så unika och intresseväckande att de individer 

som exponeras för den har en stor benägenhet att, utan incitament, sprida den vidare till sin 

bekantskapskrets. Precis som ett virus, exploderar och sprids budskapet som hastigast till 

tusentals till och med miljontals mottagare. Strategin baseras på en hög ”skicka vidare” 

hastighet för att skapa en snöbollseffekt.39 Välfunna exempel som har lyckats via viral 

marketing, medvetet eller omedvetet är bland annat Hotmail, Facebook och YouTube. 

 

3.3 Buzz marketing 
Buzz marketing innebär att man fångar uppmärksamheten av konsumenter och media, man 

tänker utanför boxen. Genom att göra detta vill man få folk att börja prata om företagets 

märke. Man använder sig av ett budskap som är underhållande, särskiljande, fascinerande 

och/eller nyhetsvärdefull som går via Word of Mouth ledet för att skapa ett buzz40. Buzz kan 

enligt vissa sägas vara en del av Word of Mouth som alltid har funnits. Andy Sernovitz menar 

att det nya inom detta område är vad han kallar ”the second M”. Word of Mouth marketing 

(Buzz marketing) är läran om hur man ska jobba med och mot ett marknadsföringsobjekt.41 

Word of Mouth marketing är en ny strategi som kan planeras som vilken sorts av 

marknadsföring som helst men dessutom är spårbar hävdar Sernovitz.42 Till skillnad från 

Word of Mouth, där opinionsledarens drivkraft oftast beror på deras kunskap, så behöver den 

som sprider buzz inte vara expert på produkten43. Buzz marketing är en strategi och leder en 

för hur man ska arbeta inom Word of Mouth konversationen för att få dessa ”vanliga” 

människorna att tala om ditt företag eller produkt/tjänst, med folk de möter i sitt dagliga liv44. 

Sernovitz påstår att dessa människor kan vara journalister, kändisar eller personer med stort 

nätverk som konsumenterna litar på45. De Pelsmacker et al hävdar däremot att folk tenderar 

att relatera mer till ”vanliga” människor än kändisar46. En opinionsledares motivation beror 

ofta på olika saker, exempelvis att de får gratis saker eller pengar från företagen som 

                                                 
38 Mohr 2005:397f 
39 Mohr 2005:397f 
40 Ibid 
41 Sernovitz 2006:4 
42 Sernovitz 2006:4 
43 Mohr 2005:397f 
44 Sernovitz 2006:5 
45 Sernovitz 2006:5 
46 De Pelsmacker et.al. 2007:248 
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tillhandahåller produkten/tjänsten47. Ledarna utav denna process kallas ”alfar” och 

efterföljarna kallas ”bees”48. Sernovitz påpekar att man ska sträva efter att delta i denna 

konversation men man skall aldrig manipulera, förfalska eller att degradera buzzets 

fundamentala ärlighet på något vis. Människor tycker om att föra diskussioner med varandra 

och tala allmänt om deras upplevelser och möten. Speciellt samtalar man öppet om produkter 

och tjänster de själva har köpt eller som de har tagit en del av och särskilt produkter och 

tjänster som de använder varje dag.49 Det finns sex magiska knappar man kan trycka på, för 

att få igång buzzet: 

1. Man kan leka med tabu i form av exempelvis sex och intimitet 

2. Prata om det extraordinära 

3. Leta efter det ovanliga, men behålla anknytningen med varumärket 

4. Ge människorna något roligt att skratta åt eller om, som gör att de har kul och 

sprider vidare ditt budskap 

5. Tillför en historia med en speciell vinkel 

6. ”Hemlighet”, människor tycker om att prata om hemligheter.50 

 

Därför gäller det att få konsumenterna att tala väl om produkten, eftersom att dålig buzz 

sprids mycket snabbare än bra buzz51. Internets frammarsch gör det möjligt för 

konsumenterna att sprida både positiv och negativ buzz mellan olika kontinenter med en 

explosionsartad hastighet.  

 

Vi har förklarat Word of Mouth, vilket är när två eller flera personer samtalar med varandra 

om ett företag eller produkt utan företagens intervention. Men så fort ett företag kommer in i 

bilden och vill försöka styra Buzzet blir formuleringen Word of Mouth marketing eller Buzz 

marketing istället. Viral marketing består av mestadels av klipp eller dylikt som oftast färdas 

via nätet utan att företaget behöver lägga sig i, sprids som ett virus. Respondenten i intervjun 

och i teorierna använder man sig främst av uttrycken Word of Mouth marketing och Buzz 

marketing, vi kommer förhålla oss på samma sätt i denna uppsatsen. 

 

                                                 
47 Sernovitz 2006:5 
48 De Pelsmacker et.al. 2007:248 
49 Sernovitz 2006:5 
50 De Pelsmacker et.al. 2007:248 
51 ibid 
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3.4 Internet 
 
”…,världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät där 

alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikationsprotokollen 

inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).”52 

 

Internet med dess hemsidor har på några år utvecklats från att primärt varit en 

informationsplats, en elektronisk broschyr och anslagstavla, till att bli en marknad där man 

köper och säljer för att sedan också bli en scen för upplevelser och social kontakt. Alla tre 

roller har utvecklats och mognat på kort tid och har fått en roll i relations marknadsföring 

(RM) och hantering av kundrelationer (CRM).53 

3.5 Bloggar 
 

”…personlig och öppen dagbok på webben. Man kan även se begreppet som ett mellanting 

mellan personliga kolumner i dagstidningar och dagböcker. En typisk blogg innehåller 

iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella händelser, länkar till intressanta och aktuella 

webbsidor m.m. Bloggar publiceras genom att man uppdaterar en webbsida, via e-post eller 

via en kombination av dessa. Det finns speciell programvara för att skriva bloggar och även 

webbplatser som ger stöd för att skapa dem. Metablogg används som begrepp för bloggar 

som består av andra bloggar.”54 

Som konstaterats tidigare är buzz sällan något som spontant händer företagen, utan det 

organiseras. Ett typiskt exempel på detta är webbloggning. Bloggar är viktiga för företagen 

eftersom de ständigt kan få uppdaterad feedback från både nöjda och missnöjda kunder. 

Ytterligare får företagen en verklighetskontroll om hur det verkligen går med marknadsplanen 

och webbloggning ser till att budskapet når ut till rätt målgrupp.55 

 

                                                 
52 Nationalencyklopedin [Online] Nr.1 
53 Gummesson, 2002:131 
54 Nationalencyklopedin [Online] Nr.2 
55 De Pelsmacker et. al. 2007:248 
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3.5.1 Bloggmarknadsföring 
Bloggmarknadsföring är användandet av webbloggar för att gynna ett märke, företag, produkt 

eller service, events etcetera.56 Webblogg är en ständigt uppdaterad personlig eller gemensam 

webbsida i form av en dagboksjournal innehållande åsikter, information, webblänkar som 

reflekterar personligheten och olika intressen hos bloggarna.57 Bloggläsare kan läsa och 

evaluera bloggarnas åsikter, men de kan också tillägga nya åsikter om de så vill.  Detta skapar 

en konversation som varken har några kontinentala gränser eller tidzoner som hinder. 

Bloggarna tar pulsen på konsumenttrender och agerar som ett effektivt verktyg att bygga upp 

kundrelationer online och även till att kunna exponera produkter som det inte går bra för.58 

 

Idag är denna form av kommunikationsredskap i ett tidigt stadium och företag väljer bland tre 

alternativ att föra marknadsföring via bloggar: 

1. Bloggar 
Enligt Kirby och Marsden är bloggmarknadsföring en förlängning av klassisk Public 

relations. Företaget väljer ut dessa ”populära” bloggare som skriver om ämnen som är 

relevanta till vad företaget säljer för att bibehålla eller skapa goda relationer med dessa 

bloggare. Användandet av bloggare, kan liknas vid hur man bjuder in journalister och 

författare till premiärer och olika events, erbjuder dem insidescoops, de senaste nyheterna, 

skickar prover och demos. Författarna menar att nyckeln till varför många företag har lyckats 

via bloggmarknadsföring, är för att företagen har involverat dem i hela processen och 

produktens livscykel. De är, medvetet och omedvetet, med och marknadsför produkten eller 

tjänsten, och på så sätt sprids budskapet vidare. 59 

 

2. Företagsbloggar 
Företagen kan själva starta egna företagsbloggar för att marknadsföra företaget/märket eller 

den produkten/tjänsten de erbjuder. Med hjälp av dessa bloggar kan företagen samla in och 

behålla all relevant information om vad som sägs om dem. Sedan kan de besluta vilka 

åtgärder, om det nu skulle krävas, som behövs tas för att gynna företaget och deras utbud.60 

För att företag skall kunna vara med och tävla om bloggläsarna måste de ständigt kunna 

erbjuda intresseväckande, uppdaterad innehåll. Detta kan lättare uppfyllas om man låter en 
                                                 
56 Kirby & Marsden 2006:148 
57 ibid 
58 De Pelsmacker et. al. 2007:515 
59  Kirby & Marsden 2006:150 
60  De Pelsmacker et. al. 2007:515 
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opinionsledare inom företaget skriva bloggen, exempelvis någon högt uppsatt chef eller 

styrelsemedlem. De kan exempelvis regelbundet skriva om deras tankar, insider nyheter och 

planer inför framtiden.61  

3. Falska bloggar ”Flogs” 
Flogs är skrivna så att det skall se ut som om bloggen vore skriven av en riktig konsument. 

Denna taktik används ofta för att försöka stimulera intresse för nya produktlanseringar. 62 

Kirby och Marsden kallar detta ”stelth marketing” med andra ord, marknadsföring mot 

människor som inte uppfattar eller inser att det är marknadsföring.  Att göra detta är inte utan 

risk, utan kan resultera i negativ public relations och eventuell bojkott av produkten/tjänsten 

om allmänheten inser att det är företaget som har startat bloggen.63 Ett exempel på ”stelth 

marketing” är då Christina Aguileras skivbolag i början av hennes karriär hyrde in ett team 

ungdomar, som utgav sig för att vara fans till Aguilera. De cirkulerade på populära 

ungdomssajter över webben och buzzade om hennes nya material. De e-postade även ut bitar 

av hennes låtar samt biografisk information till 50.000 webbadresser för att få henne 

uppmärksammad. Strax efter denna händelse släppte hon sin nya singel som gick upp på 

topplistan.64 Frågan är om hennes framgång hade varit lika lyckosam om inte Internet hade 

funnits. 

3.5.2 Buzz marketing och bloggar 
I Susie Gardners bok: Buzz marketing with blogs for dummies nämner hon sex punkter om 

vad Buzz marketing med hjälp av bloggar kan göra för ett företag: 

 Generera intresse 

 Driva försäljningen framåt 

 Skapa goodwill: 

Generera märkessamhörighet bland läsarna genom att ge märket ett mänskligt 

ansikte. 

 Etablera expertis:   

Positionera ett företag som ledande bland experterna inom ett ämne. 

 Dialog med kunderna: 

Verka som ett tillägg till marknads monolog med en genuin dialog mellan 

företag och målgruppen. 

                                                 
61  Kirby & Marsden 2006:151 
62 Kirby & Marsden 2006:152 
63  ibid 
64 White 1999 
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 Dialog med anställda: 

                     Intern marknadsförings ändamål att främja till initiativ, förändringar eller helt 

enkelt att kunna dela information inom företaget.65 

 

3.6 Konsumentbeteende 
 

3.6.1 Perceptions processen 
Människor genomgår olika stadium av information där olika input av stimuli lagras. Vi tar 

inte emot vilken information som helst, som presenteras. Endast en liten del av all stimuli vi 

utsätts för, noteras i våra sinnen och bara en ännu mindre del får vår uppmärksamhet. De 

stimuli som väl tar sig in i medvetandet blir inte bearbetade objektivt, de blir påverkade av 

mottagarna, individens unika fördomar, behov och erfarenheter.66 Perception är den processen 

där de psykologiska känslorna som utseende, ljud och lukt är utvalda, organiserade och 

tolkade. 67 

3.6.2 Attitydpåverkan 
Konsumenter är ständigt överösta med budskap och meddelanden som skall få de att ändra 

deras attityd gentemot ett företag eller en produkt. Detta kan göras genom allt från logiska 

budskap, bilder till att försöka hetsa upp konsumenterna genom uppmaningar från likasinnade 

och kändisar. Men det är inte alltid företagen som hetsar konsumenterna, utan ibland kan 

konsumenterna själva välja att söka dessa ”meddelanden” och ”budskap” för att lära sig mer 

om något. Tack vare Internet så är detta mycket lättare att göra idag, där allt är så åtkomligt.68 

 

Solomon listar ett antal psykologiska grundläggande principer som kan influera konsumenter 

att ändra deras tankesätt och samtycka med deras likasinnade eller de dem ser upp till. Vi har 

valt att lyfta fram de som är relevanta för vår studie. 

 

 Auktoritet:  

Människor tenderar att utan minsta betänklighet tro på en auktoriserad källa. 

Detta kan förklara varför exempelvis BBC i Storbritannien, som har ett hårt 

förtjänat rykte om att vara opartisk och objektiv är så påverkande till människors 
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attityder och till varför de är beskyddande av deras självständighet från såväl 

politiker som regeringen. 

 Tycke: 

Människor tenderar att hålla med och tycka som deras likasinnade. När deras 

likasinnade gör något eller hänger på en trend har detta en stor påverkan på 

konsumenten som med stor sannolikhet även kommer att hänga på samma trend.  

 Samförstånd: 

Innan man köper något så brukar man oftast ta i beräkning vad andra gör eller 

har gjort innan man själv bestämmer sig för att göra något. Önskan att passa in 

med resten av gruppen, påverkar oss i vad vi gör eller inte gör, hur vi tänker och 

tycker om något.  

 

Vidare säger Solomon att ju mer ett företag är involverad i utformningen och spridningen av 

nyheter om deras produkter desto mindre trovärdigt blir budskapet till konsumenterna. 

Solomon påpekar även att Word of Mouth genererad av kunder är mycket mer trovärdigt och 

ses som äkta. Mer än 66 % av alla konsumenters köpbeteende är influerad av Word of 

Mouth.69 Utmaningen för företagen är att få ut budskapen, utan att det ska se ut som de 

anstränger sig allt för mycket exempelvis genom Buzz marketing.  

3.6.3 Påverkan 
 
Solomon skriver hur man kan motivera produktrelaterade konversationer på olika sätt. En 

person som anses vara väldigt involverad i en produkt eller tjänst kan finna det roligt att prata 

om det för sitt sociala nätverk. Exempelvis finner de sportsintresserade alltid en lucka för att 

kunna prata om matchen mellan exempelvis Sverige och Tyskland. Det kan även vara den 

filmintresserade som gärna berättar om den senaste filmen som har kommit ut och så vidare.  

 

Vissa personer har ett behov av att förstärka deras ego genom att imponera på andra med 

deras kunskaper på diverse saker. Detta kan leda till att dessa personer utnyttjar varje tillfälle 

de får för att kunna sprida deras kunskap vidare, som ett sätt att visa för andra inom deras 

sociala nätverk vad de kan. Detta kan gynna olika företag om dessa personer råkar prata om 

deras produkter eller tjänster. Men detta är inte alltid fallet. Ibland startar dessa personer 

sådana diskussioner för att hjälpa någon annan. Oftast motiveras dessa personer av att de vill 
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försäkra sig om att deras vän köper vad som är bäst för dem och inte spenderar deras pengar 

på dåligt köp.70 Ett sätt att reducera osäkerheten över ett köp kan vara att prata om det anser 

människor. Genom att prata om det ger det kunden en möjlighet att generera mer argument 

för köpet och samla stöd från andra likasinnade att de gjorde rätt val.71 

 

3.7 Relationsmarknadsföring 
Att relationer har haft stor betydelse är ingen nyhet i marknadsföringen, men själva begreppet 

relationsmarknadsföringen (RM) ger den en plats i marknadsföringsteori. Relationer är kärnan 

i mänskligt beteende och vi är ständigt omringade av social interaktion i vårt dagliga liv som 

medborgare, familjemedlemmar etcetera. Gummesson nämner ett exempel på hur man kan 

förklara en social interaktion i form av bilkörning. Bilkörning är en komplext social 

interaktion med andra bilförare i ett nätverk av vägar.72  

 

Under 90-talet spreds begreppet RM med rasande fart, därefter följde vad som kallas CRM 

(hantering av kundrelationer) och utvecklades för att kunna möta den hårdnade konkurrensen 

som utvecklades.73 RM:s viktigaste bidrag till marknadsföringen är samarbetet som sker 

mellan de involverade.  Det innebär att man ser leverantören, kunder och andra som merparter 

i samarbete och strävar efter att bilda en så kallad ”win-win” situation för alla delaktiga.74 

Alla i ett nätverk av relationer förväntas ha en konstruktiv attityd och alla skall finna 

relationerna meningsfulla. Lyckas man uppfylla dessa kriterier så har man goda chanser att 

kunna skapa en långvarig och bestående relation.75 Jedbratt säger dock att vi egentligen bör 

döpa om marknadsföring till kundföring som skall förtydliga att det är kundernas behov och 

de möjligheter som kunderna ser, som borde styra företagens strategier. Vidare säger 

författaren att styrkan som finns i lojaliteten i kundrelationerna, tillsammans med den kunskap 

som företag besitter om kunderna, utgör nyckeln till framtida affärer.76 

 

RM riktar sig till individen och varje kund blir sitt eget så kallade segment, vilket särskilt 

beskrivs av CRM. RM är med andra ord ett bredare begrepp på relationsnätverk medan CRM 
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koncentrerar sig främst på interaktionen mellan kund och leverantör77. Evert Gummessons 

definition på RM och CRM är följande: 

 

”Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och interaktion i 

centrum” 78 

 

 ”CRM är relationsmarknadsföringens värderingar och strategier – särskilt avseende 

kundrelationer – omsatta i praktisk tillämpning.”79 

 

3.7.1 Kundrelationens livscykel 
Det finns tre faser som en kund går igenom när han eller hon väljer att köpa en produkt/tjänst 

av ett företag. Dessa faser består av: 

 

 Inledningsfasen 

 Inköpsfasen 

 Konsumtionsfasen (nyttjande fasen) 

  

I inledningsfasen har man en tänkbar kund som inte känner till företaget och dess 

erbjudanden. När kunden väl har ett behov som företaget kan tillgodose och kunden blir 

medveten om företagets tjänster kommer vi in på inköpsfasen. I inköpsfasen bedömer kunden 

produkten i relation till vad denne söker, är beredd att betala för och inleder sitt första köp. Är 

kunden nöjd med den upplevda kvaliteten och anser det värde som uppkommer varas god 

nog, är det mer sannolikt att kundrelationen fortsätter och att en ny förlängd konsumtion 

följer.80 

 

För att få tänkbara kunder intresserade och få dem att ta själva steget att köpa så använder sig 

företagen av annonsering och PR- aktiviteter för att nå ut till massan. Annonsering och PR är 

ett pris företag får betala för att vara ”tråkig”. Vill inte kunderna tala om ett företags utbud av 

produkter/tjänster, så får de själva tala om deras utbud via traditionell marknadsföring.81 

Malcolm Gladwell nämner enligt ”the Law of the Few addresses”, att vid 
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massmarknadsföring kommer 10 % av målgruppens åsikter att påverka köpbeteende på 

resterande 90 % av målgruppen82. Det finns en studie gjord av Columbia universitet 1940 som 

kan styrka Malcolms påstående83. Denna studie visade att massmedians budskap inte 

påverkade massmarknaden direkt, utan hade en viss påverkan på en liten minoritet av 

individer som sedan för över denna påverkan till likasinnade genom Word of Mouth84.  Enligt 

artikeln Customer Experience the new offering frontier, har företag insett att konsumenter har 

blivit relativt immuna mot all så kallad traditionell marknadsföring. Artikeln behandlar vidare 

att det enda sättet att locka till sig konsumenter och nå ut med företagens budskap är genom 

att skapa en upplevelse som sedan kan leda till en långvarigrelation mellan företaget och 

kunderna. Därför har företagen börjat lära sig och ta till sig av andra marknadsföringsmetoder 

så att potentiella kunder inte kan göra annat än att vara uppmärksamma85. Upplevelsen i sig är 

själva marknadsföringen. Vill företagen att upplevelsen ska fungera och hålla, måste 

företagets budskap kunna uppmuntra företagets kunder, att skapa minnen och väcka känslor 

mellan dem86. Man måste fokusera på att göra kunder glada, göra sig värdiga av deras 

förtroende och respekt men dessutom att få dem att börja tala om företagets utbud av 

produkter/tjänster. Människor kommer att vara mer öppna och mer benägna att köpa 

produkter om de har hört något om det inom deras sociala nätverk, det framstår som mycket 

mer pålitligt än vanlig annonsering och PR87. Det gör att företagen i hög grad förlitar sig på 

Word of Mouth kommunikation för att påverka tänkbara kunder och opinionsledare för att 

kunna föra budskapet vidare88.   
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Termen opinionsledare och en ny två stegs modell om media påverkan har kommit att ersätta 

den tidigare modellen vid bland annat namn ”the magic bullet”(se bilden nedan).  

 

 
 
Figur 2: Modeller av media påverkan89  
 
 
 
 

3.7.2 Opinionsledarskap  
 
” Simply by finding and reaching those few special people who hold so much social                  

power, we  can shape the course of social epidemics… Look at the world around you…With 

the slightest push – in the right place – it can be tipped…” 

(Malcolm Gladwell, The Tipping Point)90.” 

 

Det som utmärker en opinionsledare är att de har stora kunskaper om produktkategorin 

nästintill experter. De läser mycket och uppdaterar sig ofta inom deras intresseområde, är 

väldigt sociala och har ett stort nätverk. Opinionsledare har inget samarbete med företagen, 
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utan handlar enbart ifrån egna åsikter vilket gör dem till en trovärdig källa för deras 

referensgrupp.91 

 

3.7.3 E-opinionsledare 
E-opinionsledare är personer som har en enastående påverkan såväl online som offline. De 

delar med sig, i snitt till 14 personer, av deras erfarenhet av ett företag eller en produkt. Deras 

påverkan expanderas när likasinnade, därefter för e-opinion ledarens budskap vidare.92 

 

Jämfört med den mer generella och genomsnittliga Internetanvändaren är e-opinionsledare 

mer aktiva användare av e post, nyhetsgrupper, bulletin boards, chatt grupper och andra 

online verktyg när de diskuterar och för vidare deras budskap.93 

 

När ett företag planerar events, promotions eller CRM kampanj, bör de ta tillvara på de 

personerna bland målgruppen, som redan är så kallade experter på att samla och sprida 

information online. E-opinionsledarnas åsikter har en stor täckningsbredd, vilket gör att det är 

viktigt för företag att etablerar märkes kunskap hos opinionsledaren och att indirekt försöka 

vinna deras tycke, för att på så sätt få en bredare kundbas.94  

 

Företags identifiering av e-opinionsledare, möjliggör för marknadsförare att kunna förutspå 

vilka individer som är signifikanta och är mer benägna att föra vidare och diskutera 

budskapen såväl online som offline. Företag kan hantera deras rykte genom att bjuda in till 

feedback och tillförse ett forum där ledarna kan chatta om deras positiva och negativa 

erfarenheter. Det finns ett flertal olika medel som illustrerar hur små, men kraftfulla personer 

vidarebefordrar budskapet till den kritiska massan. Exempelvis i egenskap av e-post som 

vidarebefordras, registreringar på olika hemsidor och Internet sajter samt budskap placerade 

på bloggar. 95  
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3.7.4 E-relation 
Internet-världen (IT) är det senaste tillskottet till RM där ett nytt begrepp har vuxit fram, e-

relationen. E-relationer omfattas av relationer, nätverk och interaktion med hjälp av IT96. IT är 

ett elektronisktnätverk av relationer där interaktion kan äga rum och på så sätt har en ny 

kommunikations och relationsbyggande verktyg skapats97. Relationsbyggande sker inte bara 

genom öga till öga eller via telefon längre. Det finns vissa som påstår att RM har uppkommit 

tack vare Internet världen medan Gummesson säger att det inte stämmer utan Internet världen 

enbart har ändrat RM:s form98. Internet är globalt, har inget centrum, ingen chef och ingen 

ägare99. IT erbjuder en typ av komplement till andra ”nätverk” så som radio, tv, telefoni, post 

etcetera och som dessutom sedan länge har bildat en grundläggande uppbyggnad av 

marknadsföring. Internet ger företag även enastående möjligheter att lyssna till deras kunder. 

Genom att lyssna på målgruppen tillförses företaget, speciellt de med konsumentmärken, en 

möjlighet att lära sig från kundbasen samt skydda den och låta den växa.100  

 

Idag har de flesta verksamheter någon form av interaktion via IT i form av hemsidor, forum 

och bloggar och till följd av detta har det uppstått nya möjligheter för kund till kund 

interaktion. Tack vare IT är vi inte längre begränsade av det fysiska avståndet som kan 

existera mellan två kunder utan kan erbjuda kunder med exempelvis samma livsstil, som 

gemensam faktor, att kunna kommunicera och utbyta synpunkter om en varas kvalité o.s.v.101   

 

3.7.5 RM kopplat med buzz marketing 
När företag försöker sprida deras budskap genom Buzz marketing via IT anses detta var ett 

taktiskt drag av företagen. Detta drag tenderar att fokusera på att skapa ett omedelbart resultat 

inom en viss tidsperiod. Relationen till de så kallade opinionsledarna, i Buzz marketing 

betraktas vara ett strategiskt drag. Företagen söker aktivt och med olika medel efter dessa 

personer som de tror kunna ha en påverkan hos målgruppen och vill bygga upp ett långvarigt 

förhållande med dessa. 102 
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Om det finns något verkligen unikt och intresseväckande attribut hos själva produkten eller 

tjänsten, är chansen större att företagen kan få opinionsledarna och dess efterföljare att bli 

lojala till ett företaget, produkten eller tjänsten. Dessa tankar anser författarna vara en 

tillhörande del utav RM aktiveter.103 

 

Genom seeding trials får företagen opinionsledarna, som är lojala adopters och Word of 

Mouth agenter104. Seeding trials innebär att man skickar prover till opinionsledare för 

undersökningssyfte för att få deras input på hur varan skall ändras och kanske marknadsföras. 

Kirby och Marsden nämner detta i boken som  

”…it is research, but not as we know it.”105 

 

Man vill inte endast erbjuda gratis prover, förhandstitt, test-körningar etcetera till 

opinionsledare. Tanken bakom seeding trials är att skapa en slags goodwill, lojalitet och 

främjande genom att sätta produkten eller tjänsten i konsumenternas händer och ge dem en 

röst om ur den kan marknadsföras. Genom att involvera opinionsledare på detta vis, bjuda in 

dem till att själva vara en del av marknadsföringen, skapar man en stark känsla av tillhörighet 

och ägandeskap bland företagets opinionsledare. Dessa har ”makten” att initiera Word of 

Mouth efterfrågan. Med hjälp av seeding trials kan man omvandla opinionsledarna till Word 

of Mouth främjande för att på så sätt initiera Word of Mouth nätverket och öka 

försäljningen.106 

 

Det finns olika teorier som styrker tidigare påstående. Exempelvis skriver Grönroos att det 

inte är företagen som tar den första kontakten med kunden via Internet, utan det är en tänkbar 

kund eller redan befintlig kund som inleder kontakten.  Vidare skriver han att i de flesta fall 

utvecklas sedan detta till en serviceprocess med interaktion mellan företaget och kund.107 

Gummesson nämner att kunderna påverkar företagens image och de kan rekommendera oss 

eller tala illa om oss via Word of Mouth. De arbetar gratis för företagen men företagen kan 

inte påverka dem genom att föreskriva vilka budskap de skall kommunicera till marknaden, 

utan detta beror på kundernas upplevelser.108 
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3.8 Nackdelar och mätbarheten av Buzz  
 

Man säger att idag är webbsurfare skeptiska till vad de ser och hör, och för mycket Buzz 

marketing kan leda till att webbsurfaren blir alltmer skeptiska. När konsumenten finner en 

hemsida, blogg eller erhåller ett budskap, kommer han/hon alltid tro att det är ett påhitt av ett 

företag när den i själva verket är autentisk.109  En annan nackdel för företag är att försöka 

använda sig av en bloggare som man inte känner tillräckligt. Då det finns bloggare som beter 

sig som ”gatekeepers” och de tenderar att ha en mer vaken och mer skeptiskt synsätt och är 

mer kritiska än konsumenterna. De kan skratta åt dig och inte med dig. Eller så kan de helt 

enkelt vara annorlunda från företagets målgrupp.110 Man kan som nämnt tidigare med en 

hastig fart nå en stor folkmassa runt om i hela världen tack vare Internet. Men även om man 

skulle skicka ett klipp till ett dussintal webbsurfare eller en folkmassa, innebär detta inte att de 

skulle bry sig om klippet. Och även om man når många med en hastig fart så är nackdelen att 

buzzet tenderar att avta lika fort.111 

 
I artikeln ”What’s in a word”, säger författaren att det svåraste när man använder sig av buzz 

marketing via Internet eller personligen, är att kunna mäta effekten. Hur vet företagen att detta 

egentligen fungerar, finns det ett säkert verktyg man kan använda sig av för att mäta? 

Författaren säger även man nästan omöjligen kan isolera två regioner och använda sig av buzz 

i den ena och inte i den andra, på sätt blir det ytterst svårt att mäta buzzet. Fanns den 

möjligheten så skulle man förmodligen kunna se den verkliga effekten buzz har på 

försäljningen.112 Kirby och Marsden håller dock inte med, utan de säger att det finns olika 

verktyg man kan ha användning av för att mäta effekten av ens Buzz marketing har haft på 

målgruppen och vem det verkligen kommer ut till. Precis som författaren här ovan nämnde 

kan man välja ut en produkt och två olika regioner där man buzzar i den ena och inte i den 

andra. Därefter mäter man effekten av att ha buzzat i den ena regionen och av inte ha gjort det 

i den andra. Detta är dock svårt men det går. Därför kan företagen, för att göra det lättare att 

mäta, erbjuda en slags bonus kod till deras e-opinionsledare. Dessa e-opinionsledare kan 

medan de buzzar vidarebefordra detta till fler vänner som sedan vidarebefordrar det till 
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ytterliga fler och så vidare. Detta möjliggör för företagen att kunna spåra till hur många det 

når online samt hur många det är som köper.113  

   

Ett annat alternativ kan vara att företagen gör en egen webbsida där de sedan kan kolla antal 

klickar på sidan och på så vis se hur långt det sprider sig och till hur många. Eller så kan man 

mäta hur mycket plats företagets produkt uppmärksammas i reklam både online och i 

traditionell press på grund av buzzet. Detta gör man för att sedan beräkna till vilken målgrupp 

dessa medier når ut till och till hur många människor.114 

 

Slutligen kan företagen dessutom spåra effekten av produkt seeding genom att använda en 

före- och efter undersökning som skall mäta ändringarna hos deltagarnas stöd för och inom 

företagets bredare målgrupps marknad.115 
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4 Empiri 
 

 detta kapitel presenteras intervjun vi har utfört på representanten från Buzzador. 

Anledningen till varför vi valt detta företag är för att de kan bidra med något väsentligt till 

vår studie, på grund av att Buzzador endast är aktiv inom Buzz marketing och kan 

marknaden. Med hjälp av representantens erfarenheter, kunskaper inom Buzz marketing och 

användningen av detta marknadsföringsverktyg, anser vi att tack vara detta, lättare kunna få 

ytterligare relevanta åsikter om vart de anser Buzz egentligen är på väg. Vi har valt att skriva 

samman intervjun i en löpande text med frågorna överst i fet stil. Som nämnt tidigare har vi 

valt att lyfta fram fyra fall (cases) från olika företag och olika produkter som använt sig av 

Buzz marketing. Tanken är att intervjun och de fyra olika fallen (casen) ska hjälpa oss i vår 

analys längre fram i uppsatsen och komma fram till en slutsats. 

 
 

4.1 Presentation av Buzzador 
 
”Buzzador AB hjälper företag att marknadsföra sig med buzz marketing och är Sveriges 

första och enda mun till mun marknadsföringsportal”116. 

 

Buzzadorer är vanliga människor som ansöker om att vara buzzadorer via Buzzadors hemsida. 

Idag har de närmare 100.000 buzzadorer som är tränade att föra ut budskap och de beräknas 

nå nästa 1.600.000 personer om de använder alla sina resurser. Buzzador arbetar på det sättet 

att de först matchar buzzadorer med företagets önskade målgrupp, därefter skickar de e-post 

till dem som befinner sig i den målgruppen och de kan anmäla sig till kampanjen. Sedan 

skickas ett paket innehållande produkten som ska marknadsföras. Buzzadoren provar 

produkten, diskuterar med sina vänner för att slutligen sprida buzzet till nära och kära såväl 

muntligt som via nätet.117  
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4.1.1 Intervju med Siff Skovenborg, Buzzador AB 
Siff Skovenborg besitter en yrkesutbildning inom kommunikation och pedagogik. Efter sin 

examen påbörjade hon sin karriär med att jobba inom kommunikation på en skola och därefter 

gick vidare till organisationer och föreningar där hon blev ordförande. Idag är hon 

pressansvarig för Buzzador AB i Sverige.  

 

Varför startades Buzzador och beskriv i dina ord vad de gör:  

Siff Skovenborg svarade med att Buzzador startades år 2005 där Pricerunner killarna: 

Kristoffer Arwin, Martin Alexanderson och Magnus Wiberg tillsammans med Per Sundberg 

från OTW och Pär Thunström som idag även är VD i Buzzador, bildade tillsammans 

Buzzador AB. En av de största anledningarna till varför förtaget grundades var för att vanlig 

reklam tappar i effekt. Samtidigt har studier och tidigare erfarenheter från USA visar att Word 

of Mouth marknadsföring har en längre och är även mer effektivt när det gäller att nå rätt 

målgrupp, att sprida kunskap och att kunna skapa intresse. 

 

Hur ser marknaden ut för Buzz marketing i Sverige idag:  

Under Buzzadors första verksamhetsår hade de en målsättning på att få 5.000 buzzadorer att 

arbeta för dem. Men efter endast tre månader så hade Buzzador 20.000 buzzadorer som 

arbetade för dem. Idag har företaget över 75.000 medlemmar endast i Sverige. Dessutom 

tillägger hon att företaget får fler och fler kunder för varje månad som går, så hennes slutsats 

till denna specifika fråga är att buzz fungerar väldigt bra i Sverige. 

 

Finns det en efterfrågan för buzz i Sverige och vad det är för typ av företag:  

Det finns en klar efterfrågan, särskilt bland företag som har snabbrörliga produkter. Men vi 

ser även en tillväxt i flera företag som har elektroniska produkter och tjänster på Internet. 

  

Vad har Buzzador för planer inför framtiden, expansion?  

Vårt första mål var att täcka hela norden vilket vi gör idag. Så nästa vision är att börja 

expandera vidare i hela Europa. Första destinationen kommer förmodligen att bli Tyskland. 

 

Vad är Buzz marketing för dig: 

“Placing the right product into the right hands at the right time, providing 

information or samples to influential individuals.” 
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Buzzador använder sig utav produkt Seeding, vilket hon menar betyder att man placerar rätt 

produkt till rätt person på rätt tid. Sedan får de själva ta ställning till vad de tycker om 

produkten och de får själva bestämma vad de vill säga om produkten till andra. Skovenborg 

avslutar denna frågan med att säga: 

 ”Så Buzz marketing för mig är vad vi gör har i företaget.” 

 

Har Buzz marketing blivit populär på sistone och varför om så är fallet. Finns det för 

några nackdelar eller fördelar:  

Enligt en undersökning från oktober år 2007 som Nielsen har genomfört, visar att 78 % av 

konsumenter har störst tillit till sina vänners åsikter. Detta kan man dessutom jämföra med att 

det är bara 18 % av konsumenterna som har tillit till reklam i mobiltelefoner. Skovenborg 

tillägger även att det inte är överraskande att fler och fler konsumenttillverkare vänder blicken 

mot Word of Mouth marknadsföring istället. Företag har fått upp ögonen mot Word of Mouth 

marknadsföring för de kan få en direkt kontakt med sin målgrupp, få feedback på 

produkterna. Denna metod är även överlägsen när det kommer till att kunna utlösa köpbeslut. 

Har en Buzzador och dess vänner och bekanta först fått prova på produkten genom buzzning 

och produkten har visat sig vara av god kvalitet, så köper över hälften av våra Buzzadorer och 

deras vänner produkten framöver. Skovenborg påpekar att dessa resultat har varit svårt för all 

sorts traditionell reklam och marknadsföring svårt att nå. Den enda nackdelen med Buzz som 

hon kunde nämna var att om inte ett företag har en spännande eller bra produkt, så är det svårt 

att få ett positivt resultat. Men detta gäller för all typ av marknadsföring. 

 

Finns det andra risker med Buzz marketing och i så fall vad:  

Det finns en risk med att det kan uppkomma negativ buzz om produkten inte funkar bra. En 

viktig del av sättet vi arbetar på här på Buzzador med Word of Mouth marknadsföring är att 

det är alltid är Buzzadoren själv som bestämmer vad han eller hon skall tycka och säga om 

produkten. Alltså ingen påverkar deras åsikter.  

 

Hur har företagen märkt av att de har valt att marknadsföra sig via en Buzzador:  

De företag som har valt att använda sig av buzzadorer har märkt av det på både ökad 

försäljning och feedback de får från buzzadorerna. Därefter frågade vi om hur deras statistik 

ser ut på hur många av företagen som använder sig av buzzadorerna egentligen når deras mål 

så svarade Skovenborg att de inte har någon officiell statistik för närvarande. 
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De företagen som har anställt Buzzador, vad var de flesta nöjda eller missnöjda med:  

De har framförallt varit nöjda med att kunna få sina produkter ut till den tilltänkta målgruppen 

och få feedback tillbaka om hur deras produkter funkar ute i verkligheten. De negativa 

påföljderna som kan hända Buzzadors kunder, är att om Buzzador inte tycker att deras 

kunders produkter är av bra kvalitet kommer de att bli missnöjda för då väljer de att inte göra 

en kampanj för dem.  

 

Vilka produkter är bäst tillämpad på Buzz marketing:  

I USA buzzar man även om bilar, så egentligen finns det ingen gräns, men som nämnt tidigare 

så är snabbrörliga produkter de mest vanliga produkterna att buzza om.  

 

Hur kan man få den svåråtkomliga konsumentens uppmärksamhet via Buzz marketing. 

Genom att vi alla pratar om produkter i vardagen. Dessutom är 68 % av alla köpbeslut baserad 

på Word of Mouth. Företag kan få människor att prata om produkter om de har något som är 

nytt, spännande eller annorlunda. Det lönar sig inte för dem att kommer med en produkt som 

är exakt samma som redan existerande på marknaden.  

 

Finns det några etiska/moraliska aspekter i Buzz marketing  

Det finns många oseriösa företag som använder sig utav dold reklam där man får människor, 

det kan vara bloggare, kändisar eller andra, att göra reklam för produkter utan att säga de har 

fått betalning för det och utan att berätta att det är ren marknadsföring. Detta är något vi inte 

gör på Buzzador. Vi vill att man skall berätta att man är en buzzador, att man har fått dessa 

produker man buzzar om gratis. Våra buzzadorer skall dessutom fråga de dem vill föra Buzz 

på om de vill vara med innan de börjar buzza.  Följer inte våra buzzadorer dessa guidelines, så 

utesluter vi dem i kommande kampanjer.  

 

Hur ser framtiden ut för Buzz och vilka hinder kan möjligen uppstå för framtid 

utveckling av Buzz i Sverige: 

Vi kan ju blicka tillbaka till reklamen genom historien förvisso. I gamla dagar såg jag fram till 

att se reklam när jag gick på bio. Nu är marknaden mättad. Vi springer över reklam på tv. Det 

kommer en vis immunitet kan man säga. Det kommer dock att fortsätta och Buzz marketing 

kommer att växa väldigt mycket. Det är inget tvivel om det. Gällande vad som kan hindra 

utvecklingen av Buzz i Sverige ser Skovenborg att det inte finns någonting som hindrar det.  
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Finns det något som hindrar Buzzador för att bedriva sin verksamhet:  

Nej – inget annat än att man ska börja tänka på marknadsföringen på ett nytt sätt och det kan 

ta ett litet tag förrän gamla vanor ändras.  

 

Vi avslutade vår intervju med att ställa frågan om Siff Skovenborg, själv har blivit 

påverkat av Buzz marknadsföring:  

 ”Jag är Buzzador själv och detta har blivit en del av mitt liv också.” 

 

4.2 Fyra fall (cases) 

4.2.1 The Blair Witch Project 
 

The Blair witch project är en fiktiv historia som 

handlar om tre ungdomar som går till en skog för 

att spela in en dokumentär om "The Blair Witch". 

Filmen är filmad enbart med små handhållna 

kameror vilket leder till att man känner 

stämningen och känslan av att allting händer på 

riktigt. De sägs att tre huvudkaraktärerna aldrig 

blev funna. 118 

Den största orsaken till varför denna film blev 

oerhört populär när den kom ut, var tack vara den 

Word of Mouth filmen fick, utan någon påverkan 

av en hård marknadsföringskampanj. 

Människorna bakom filmen insåg vilken effekt 

deras fiktiva historia kunde ha för att generera 

Word of Mouth, speciellt via Internet. Det påstås att denna film var den som startade, om man 

kan kalla den för ”trenden”, att via sammanlänkande hemsidor på nätet skapa ett buzz. Genom 

att de använde sig av en online media, lyckades de skapa en personlig samhörighet med deras 

målgrupp och bygga upp en mystik runtom och om själva filmen. Hemsidan blev en källa för 

information om själva myten bakom häxan och om dem bakom filmen. Under denna period 

                                                 
118 Pierson, J. 
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cirkulerades rykten om att själva filmen inte var fiktiv utan allt hade hänt på riktigt och att de 

tre ungdomar som var med i filmen skulle vara spårlöst försvunna. Det enda spår man funnit 

av ungdomarna var denna film som hittades. Under första veckan när hemsidan lades upp 

hade de över 75 miljoner klickar. 119 

Filmen gjordes på en väldigt låg budget på bara 25 000 dollar men blev en succé över hela 

världen tack vare deras Word of Mouth marketing. Det spenderades lite pengar på 

marknadsföringen vilket gjorde att de endast kunde förlita sig på att skapa ett buzz för att 

synas. Filmskaparna lyckades få sin film visad på premiären på Sundance film festival och där 

skapades en marknadsjippo runt häxan. Detta ledde till att olika filmbolag slogs om 

rättigheterna och resulterade tillslut till en världs täckande distribution.120 

 

4.2.2 Gmail 

Gmail är det amerikanska 

internetföretagets Googles e-post-tjänst. 

Google erbjöd under 2004 ungeför 1000 

online opinionsledare och användare att 

testa tjänsten för företaget och i sin tur 

bidra med feedback om själva tjänsten. Företaget gav sedan opinionsledarna ett begränsat 

antal inbjudningar de kunde dela ut till sina bekanta, som i sin tur kunde göra samma sak, och 

så vidare för att kunna förstärka Word of Mouth, och sedan studera och mäta till hur många 

budskapet nådde fram till. Ryktet spreds och efterfrågan skapades på grund av begränsningen 

av tillgången. 121 

Företaget byggde på den känslan som opinionsledarna har att man vill vara först med att 

prova tjänsten och ha ett ord om hur tjänsten skulle nås ut via reklam. Google lyckades på så 

sätt med hjälp av opinionsledarnas hjälp av buzz spridningen, att på tre månader rapportera 

över tre miljoner Gmail användare, utan några kostnader spenderade på reklam för tjänsten. 

Det skapades så stor efterfrågan genom Word of Mouth att människor var till och med 

beredda på att betala för tjänsten. En svart marknad föddes för att kunna köpa sig till en 
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inbjudan. Under denna galenskap startades flera bloggar upp där man diskuterade och delade 

med sig av sina upplevelser och erfarenheter med tjänsten och det skrevs även i många 

tidningar om detta fenomen och tjänsten. Idag är tjänsten en av de mest populära e-post-

tjänsterna och den spridning uppnåddes med i stort sett obefintlig insats från Google. 122 

 
 

4.2.3 Burger King Subservient chicken 
 
 

 

Nummer 1: Sandwich 

För att försöka skapa medvetenhet om Burger kings nya 

kyckling sandwich gjorde företaget år 2004 en komisk 

online advergame som det kallas. En advergame är en 

slags varumärkes spel online. Spelet gick ut på att man 

skulle styra en man utklädd till en kyckling i 

underkläder. Genom Word of Mouth fick sidan upp till 

286 miljoner klickar varav 46 miljoner var enskilda 

separata besökare och detta ledde till en ökad medvetenhet. Men även om sidan fick så många 

klickar och fortsatte att spridas vidare, var det inte många av målgruppen som klickade på 

hemsidan som förstod att meningen med det här var att det skulle vara reklam för en kyckling 

sandwich eller för Burger King för den delen. Man kunde lika bra ha antagit att advergamet 

var gjord av exempelvis Kentucky fried chicken (KFC). Företagen kunde inte ana att deras 

kampanj och försök till att starta ett buzz skulle gå så snett. Denna kampanj visade att man 

inte endast ska skapa en komisk wow factor, utan man måste dessutom tänka på att med hjälp 

av buzzet ska man bygga upp en strategisk kampanj som man kan relatera till varumärket och 

företaget, som förhoppningsvis ökar försäljning sin försäljning.123 

 

Nummer 2:  Leksaken  

Ungefär samtidigt med Burger King Subservient chicken så kom företaget ut med en leksak 

(som ni kan se längst upp på denna sida). Burger King ville marknadsföra deras leksaker med 

                                                 
122 Chung, J. 2004 
123 Macarthur, K. 2004  
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hjälp av en online Buzz kampanj och man lyckades nå ut till över 30 miljoner människor. Det 

var den största leksak kampanjen som ingen annan hade lyckats med tidigare i USA. 124 

 

Men under denna kampanj så råkade två barn skada sig på leksakerna när de lekte med dem. 

Detta ledde till att de fick tänka om och lägga upp en ny plan om hur man skulle kunna 

omvandla all negativ Word of Mouth man fick på grund av olyckan. Under den perioden 

fokuserade man endast på att skydda varumärkes rykte, genom att försöka ta reda på vad som 

skrevs online om Burger King och ta reda på vad folk var missnöjda med gällande produkten. 

Detta i sin tur ledde till att man startade upp en ny kampanj där man hade som mål att sprida 

ordet till målgruppen om faran med leksaken och att den skulle återkallas. Dessutom fick 

företaget möjligheten att starta upp en dialog med deras konsumenter och kunde på så vis 

förbättra deras CRM service. Tack vare detta blev det en sådan stor succé att företaget fick ett 

pris för deras insatser. 125 

 

 

4.2.4 Batman- The Joker 

NOW YOU SEE HIM… 

Så skriver en journalist för tidningen Empire om den nya Batman 

filmen. Enligt tidningen kunde de inte ha valt att presentera Batmans 

värsta fiendes nya utseende på ett annat vis än i en storm av 

missvisande bilder, halvsanningar, elakt prat och ryktes spridningar. 

De hade under några veckor som denna kampanj pågick, lyckats 

smyga sig in i målgrupps omedvetande genom att inte låta dem se hela Jokern. 126 

Allting startade med att det cirkulerade falska sidor på Internet där det påstods att de hade en 

bild på hur den nya Jokern skulle se ut i Batman filmen som har premiär i år. Ett Buzz 

skapades och det talades mycket om filmen, vilket det görs än idag. Filmbolaget som var 

ansvarig för filmen anställde en marknadsföringsföringsbyrå vid namn 42 Entertaiment som 

är kända för deras kreativa tricks.127  
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Först så buzzade man om tidigare karaktären Two-face och skapade en hemsida vid namn 

ibeliveinharveydent.com där man la upp posters på denna karaktären. Eftersom Harvey Dent 

som är namnet på Two-face, ställer upp i ett val i filmen.. Här försökte man som i Blair Witch 

exemplet skapa en sammanlänkande hemsida till filmen där man ville skapa en extra 

upplevelse utanför filmens ramar där folk kunde gå in, titta runt och läsa mer om själva 

valkampanjen och Harvey Dent. Samtidigt ryktades det om Jokern och att han skulle ha ett 

nytt utseende och detta var ytterst hemligt, vilket sedan ledde till att många ”falska” sidor 

skapades, där man påstod sig visa jokerns nya utseende men väl inne på sidan mötes de av en 

falsk bild som någon i målgruppen hade gjort. Detta skapade en liten irritation bland de trogna 

fansen i målgruppen och därför bidrog detta till att filmbolaget valde att göra något åt saken. 

Man gjorde ytterligare en hemsida för den aktuella filmen ibeliveinharveydenttoo.com där 

man la upp ett pussel spel och det ryktades att bakom detta pusslet skulle den verkliga bilden 

på den nya Jokerns utseende finnas. Pusslet gick ut på att man efter pixel för pixel skulle 

kunna se bilden och det fanns omkring 1 miljon pixlar. Varje besökare fick en speciell 

koordinat för att avlägsna en pixel från bilden och detta ledde till sist att målgruppen äntligen 

fick se den autentiska, förfärligt ärrade ansikte som visades av skådespelaren Heath Ledger 

som spelade Jokern i den nya Batman filmen. Kort därefter valde man dessutom att publicera 

en annan bild av Jokern i USA Today. 128 

En representant från marknadsföringsbyrån 42 Entertaiment vid namn Susan Bond säger att 

det finns två enorma saker som människor online älskar att göra. Det är att leta efter saker, 

information och de älskar allt skvallra. Hon säger även att en av de viktigaste anledningar till 

varför Batmanfilmen fungerade var för att de fick målgruppen att jobba tillsammans för ett 

gemensamt mål. Det är vad 42 Entertaiment strategi går ut på och det är det vad de är kända 

för. Vidare säger Susan genom att sätta ut så kallade aktiviteter som kräver att människor 

jobbar tillsammans, kommer man att få vad vissa kallar en ”insamlad tänkande” där 

människor sammanför deras resurser. Hon säger dessutom att det finns inga hinder för vad 

människor kan göra när man ger dem tillräckligt med ledtrådar. Journalisten avslutar artikeln 

med att skriva hade Jokern verkligen funnits, hade han varit stolt över idén och 

ryktesspridningen om hur hans nya utseende. 129 

Även om filmen inte har haft premiär ännu så är det och har varit en lång period stort buzz om 

det. Detta kan bero på hur man har valt att marknadsföra filmen. I Batmans all ära så tar 
                                                 
128 The Empire, 2007 
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Jokern mer plats och utgör nu det största intresset hos målgruppen. Tyvärr så har 

skådespelaren Heath Ledger som spelar Jokern avlidit efter han gjorde klart filmen och det 

går rykten om att han levde in sig i rollen så pass mycket att han till slut isolerade sig själv 

och verkade ha liknande psykiska störningar som hans karaktär i filmen. Denna dystra historia 

slutar med att han dog av en överdos av piller. Detta har dock bara bidragit till att man 

snackar ännu mer om filmen och är nu mer intresserad utav att se den. 130 
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5 Analys  
 

är kommer vi att presentera merparten av vad vi kommit fram till i empirin och koppla 

samman den med litteratur och teorigenomgång vi har gjort. Vi kommer att använda oss 

av det väsentliga från vår intervju med Buzzador samt våra fyra fall för att analysera vår 

problemformulering. 

 
 

5.1 Konsumenternas påverkan samt hur Buzzador och Buzz marketing 
fungerar 

Från våra empiriska studier pekar det mesta mot att Buzz marketing via Internet fungerar tack 

vare att konsumenter, har störst tillit till våra vänners åsikter när det kommer till deras inköp. 

Människan är mer benägna att höra från en likasinnad om hur man kan använda den där 

exempelvis ultra moderna nya produkten som kommer att förenkla ens dagliga liv eller den 

nya tjänsten som tillfredställer ens behov.131 Detta styrks även av Solomon som säger att 

innan en konsument köper en produkt eller brukar en tjänst, så har personen för vana att oftast 

ta i beräkning vad andra gör eller har gjort innan personen i fråga själv gör ett val. Detta är 

främst på grund av att vi har en önskan att passa in med resten av gruppen. Detta kan i sin tur 

påverka oss i form av vad vi gör och inte gör, hur vi tänker och hur vi tycker om något.132  

 

Företag som har valt att med hjälp av Buzzador marknadsföra sina produkter, har haft nöjet 

att använda sig av produkt seeding genom buzzadorerna. Det har visat sig att lite mer än 

hälften av dessa buzzadorer och deras sociala nätverk köper produkten framöver om de är 

nöjda och de sprider en god Word of Mouth.133  

 

Både teorierna och våra studier pekar på att har man inte en så kallad unik produkt som tillför 

något extra och nytt till konsumenterna, kommer man inte få ett positivt resultat. I grunden 

krävs det att man har en unik och bra produkt för att buzz marketing skall funka. Är inte 

produkten tillfredställande för konsumenterna så kommer de naturligtvis inte att sprida en bra 
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buzz för deras likasinnade. Buzzador har som policy att det alltid är buzzadoren själv som 

bestämmer vad han/hon ska buzza om och ingen från Buzzador eller företaget, vars produkt 

ifråga kommer ifrån, får påverka deras beslut. Därför väljer Buzzador noggrant ut de företag 

de vill samarbeta med. Finner de något bristande i kvalitén hos företaget i fråga eller deras 

produkt, så väljer de att inte föra en kampanj med den produkten.134 Solomon påpekar 

dessutom att ju mer ett företag är involverad i utformningen och spridningen av nyheter om 

deras produkter desto mindre trovärdigt blir budskapet till konsumenterna. Vidare säger han 

att Word of Mouth genererad av kunder är mycket mer trovärdigt och ses som äkta.135  

 

5.2 Företagens användning av buzz 
Man kan mycket enkelt ta upp allt som är positivt med att marknadsföra sig via Buzz 

marketing, men vad får företagen egentligen ut av att göra det? Buzzador berättar att genom 

använda sig av produktseeding och sedan låta deras buzzadorer sprida budskapet vidare så 

agerar de som en typ av opinionsledare.136 Vi kan bekräfta detta genom Kirby och Marsdens 

teori. Genom att involvera opinionsledare på detta vis, bjuda in dem till att själva vara en del 

av marknadsföringen, skapar man en stark känsla av tillhörighet och ägandeskap till företaget. 

Dessa har ”makten” att initiera Word of Mouth efterfrågan. Med hjälp av seeding trials kan 

man omvandla opinionsledarna till Word of Mouth främjande för att på så sätt initiera Word 

of Mouth nätverket och öka försäljningen.137 Sernovitz påpekar dock att man bör sträva efter 

att delta i denna konversation men man skall aldrig manipulera, förfalska eller att degradera 

buzzets fundamentala ärlighet på något vis138. Grönroos skriver att det inte är företagen som 

tar den första kontakten med kunden via Internet, utan det är en tänkbar kund eller redan 

befintlig kund som inleder kontakten.  Vidare skriver han att i de flesta fall utvecklas sedan 

detta till en serviceprocess med interaktion mellan företaget och kund.139 Gummesson nämner 

att kunderna påverkar företagens image och de kan rekommendera oss eller tala illa om oss 

via Word of Mouth140. Därför är det viktigt att få konsumenterna att tala väl om produkten, 

eftersom att negativ buzz sprids mycket fortare än positiv buzz141. Buzzadorerna arbetar gratis 

för företagen men företagen kan inte påverka dem genom att föreskriva vilka budskap de skall 
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kommunicera till marknaden, utan detta beror på kundernas upplevelser. Resultatet av att göra 

detta har visat sig vara lönsamt eftersom deras försäljning ökat samtidig som de får feedback 

tillbaka från buzzadorerna om hur deras produkter fungerar. Vi frågade Skovenborg om de 

har dokumenterad statistik på hur mycket buzz kampanjerna egentligen gynnar deras kunders 

företag, säger de att de inte har någon sorts officiell statistiskt. Vilket man kan finna vara 

underligt, eftersom många företag fortfarande har svårt för att fullt ut lita på Buzz marketing 

kan ju det vara en god idé att ha underlag som man kan visa sina kunder, hur mycket man kan 

vinna på denna strategi. 142 

 

 I litteraturgenomgången tar vi upp E-opinionsledare som är personer som har en påverkan på 

deras likasinnade såväl online som offline143. E-opinionsledarnas åsikter har en stor 

täckningsbredd, vilket gör att det är viktigt för företag att etablerar märkes kunskap hos 

opinionsledaren och försöka vinna deras tycke, för att på så sätt få en bredare kundbas144. 

För att koppla detta med exemplet Google vi tog upp tidigare erbjöd de 1.000 online 

opinionsledare och användare att testa tjänsten Gmail för företaget. Google gav i sin tur sedan 

dessa opinionsledare ett begränsat antal inbjudningar de kunde dela ut till sina bekanta, som i 

sin tur kunde göra samma sak, och så vidare bara för att kunna förstärka deras Word of 

Mouth. Företaget byggde medvetet på denna känsla av att som en opinionsledare var man 

ytterst delaktig om hur tjänsten skulle förbättras och marknadsföras. Buzzet spreds sig och 

efter bara tre månader efter tjänsten lanserades hade Gmail över tre miljoner användare. Detta 

lyckades Google dessutom göra utan att spendera en enda krona på så kallad traditionell 

reklam för tjänsten.  Genom att begränsa antalet användare via inbjudningar lyckades man 

skapa en efterfrågan på tjänsten, vilket ledde som vi nämnde i fallet att det skapades en ”svart 

marknad” för att man skulle kunna köpa till sig en inbjudan.145 

Kirby och Marsden såväl som fallet ovan pekar på att ett företags identifiering av e-

opinionsledare, möjliggör för marknadsförare att kunna förutspå vilka individer är 

signifikanta och som är mer benägna att föra vidare och diskutera budskapen såväl online som 
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offline. Företag kan även hantera deras rykte genom att bjuda in till feedback och tillförse ett 

forum där ledarna kan chatta om deras positiva och negativa erfarenheter. 146 

 

5.3 Fördelar och nackdelar 

Vår intervju med Skovenborg visar att enligt dem själva så har företagen som har valt att 

använda sig av Buzzador varit nöjda med framförallt att man har kunnat via Buzz marketing 

verkligen nå ut till sin tilltänkta målgrupp men också inse till vem det egentligen funkar hos 

och hur pass väl det sprider sig. Den enda gången Buzz marketing inte har fungerat för 

företagen är när deras produkter eller tjänster inte håller måttet, men då blir det ingen kampanj 

med Buzzador. Och även om man som företag ändå hade startat en buzz kampanj så hade den 

förmodligen fallit platt eftersom produkten inte är stabil. Varför skulle man köpa något folk 

talar illa om och kanske är bevisat av sina närmaste i ens sociala nätverk, att produkten eller 

tjänsten inte är för dem. 147 

Alla teorier pekar på att Buzz marketing inte kommer ha lika stor effekt på produkter som 

liknar det som redan finns ute eller produkter som inte är tillräckligt unika eller brister i 

kvalitén. Men enligt Skovenborg så kan man buzza om alla slags produkter bara de är bra. I 

USA buzzar man även om bilar, så inget är omöjligt. Men Skovenborg påpekar dock att det 

mest vanligaste att buzza om i Sverige är lätt rörliga produkt.148 

 

För att komma åt den svåråtkomliga konsumentens uppmärksamhet via Buzz marketing 

svarade Skovenborg att de måste nås genom att man om produkter i vardagslivet, då kan 

konsumenten tillslut känna ett behov och sänker garden. Utav alla köpbeslut är 68 % av dem 

baserad på Word of Mouth. Företag kan få människor att prata om produkter om de har något 

som är nytt, spännande eller annorlunda. Det lönar sig inte för dem att kommer med en 

produkt som redan existerar på marknaden och inte är särskiljande. 149 

 

I fallet med Burger King och den nya kyckling sandwichen så lyckades de med deras 

buzzkampanj via nätet kunna locka till sig flera konsumenter i målgruppen. Genom den 
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upplevelse konsumenten erhöll på hemsidan med det roliga spelet, fick det dem till att sprida 

vidare ordet och kunskapen om hemsidan. Men även om hemsidan fick så många klickar och 

fortsatte att spridas vidare, var det inte många av de konsumenterna som klickade på 

hemsidan som förstod meningen med att det var en reklam för en kyckling sandwich eller för 

Burger King för den delen. Man kunde lika bra ha antagit att spelet var gjort av exempelvis 

Kentucky fried chicken (KFC). Ska man buzza så är det extremt viktigt att man inte glömmer 

att koppla ihop buzzet med varumärket eller företaget ordentligt.150 

 

5.4 Påverkan och bloggar 
Med tanke på alla bloggar och buzzkampanjer som existerar i Internet sfären, där folk säger 

vad vi ska ha på oss, köpa och hur vi ska tänka. Kan det vara svårt att veta vem som skriver 

dessa bloggar, är det en ”verklig” person som ger uttryck för deras tankar och känslor eller 

ligger företag bakom detta för att i syfte marknadsföra sig själva. Enligt de olika fallen vi har 

valt att ta upp i vår studie kan vi säga att det är väldigt vanlig att företagen nyttjar denna 

situation idag. Vår studie visar på att det finnas många företag ute på marknaden som 

använder sig utav falsk och dold reklam, där de får människor, det kan vara bloggar, kändisar 

eller andra, till och med sig själva för att göra reklam för produkter utan att säga att de har fått 

någon sorts betalning för detta eller berättat att det är för ren marknadsföringssyfte. 151 

 

Exempelvis Christina Aguilera som vi nämnde under litteratur genomgången, vars skivbolag 

hyrde in ett team med ungdomar. Dessa skulle sedan utge sig att vara fans av Christina 

Aguilera. De cirkulerade på populära ungdomssajter över webben och buzzade om hennes nya 

material. De skulle även e-posta bitar av hennes låtar samt biografisk information till 50.000 

webb adresser. 152 Kirby och Marsden kallar detta ”stelth marketing” med andra ord, 

marknadsföring mot människor som inte uppfattar eller inser att det är marknadsföring.  Att 

göra detta är inte utan risk, utan kan resultera i negativ public relations och eventuell bojkott 

av produkten/tjänsten om allmänheten inser att det är företaget som har startat buzz 

kampanjen eller en blogg i liknande stil. 153 
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5.5 Nytt tänkande kan man skapa relation genom Buzz marketing 
Vi inledde vårt arbete med att skildra den problematik som ligger bakom denna studie av 

Buzz marketing. Budskapen som cirkulerar runt i medievärlden sprids allt för mycket och allt 

för ofta. Detta gör att vi får allt mer annonströttare konsumenter och budskapens slagkraft 

avtar. 154 Sernovitz säger att tack vare den nya teknologin och ökad utbud av produkter, har 

detta kortat ner produkternas livscykel. Därför gäller det att skärskilja sig från de ”typiska” 

tillvägagångssätt som och allt fler företag inser vikten att skapa en relation med deras 

konsumenter. Detta kan vara den främsta anledningen till vara Buzz marketing har börjat ta 

allt mer plats hos företagen och marknadsförarna. 155 Framtiden är ljus men för hur länge? Det 

vi fick ut av vår intervju med Skovenborg, påminde oss att tänka på hur det har gått för 

reklam överlag genom historien. Förr såg folk fram emot att gå till biograferna, och tyckte om 

de små pauserna mitt i filmen på tv för att se reklamen medan vi idag är mätta och blir bara 

allt mer skeptiska och trötta. Alla teorier och vår intervju pekar på att Buzz marketing 

kommer att ha en ljus framtid och växa mycket, men som med allt kan det komma en vis 

immunitet om man missbrukar den. Idag finns det inte mycket som hindrar Buzz marketing 

från att växa men det enda man kan tänka sig är att företag fortfarande är osäkra på detta 

kommunikations verktyg och de flesta vågar inte satsa fullt ut på den. Det vi kunde få ut från 

intervjun var att företagen har svårt att tänka på marknadsföringen på ett nytt sätt även om allt 

pekar mot detta. Det kan ta ett tag förrän de gamla vanorna ändras. 156 En pionjär bakom att 

buzza sig fram som har uppmärksammats världen över är ”The Blair Witch Project” och den 

största orsaken till varför denna film blev så populär när den kom ut var tack vara den Word 

of Mouth den fick, utan någon påverkan av en hård marknadsföringskampanj. Människorna 

bakom filmen insåg vilken påverkan deras fiktiva historia kunde ha för att generera Word of 

Mouth, speciellt via Internet. Genom att använde sig av en online media, lyckades de skapa en 

personlig samhörighet med deras målgrupp och på så sätt bygga upp en mystik runtom och 

om själva filmen. Hemsidan blev en källa för information om själva myten bakom häxan och 

om dem bakom filmen.157 Vi kan knyta ihop detta med Kirby och Marsden som säger att när 

företag försöker sprida deras budskap genom Buzz marketing via IT anses detta var ett 

taktiskt drag av företagen. Detta drag tenderar att fokusera på att skapa ett omedelbart resultat 

inom en viss tidsperiod. Relationen till de så kallade opinionsledarna, i Buzz marketing 

betraktas vara ett strategiskt drag. Företagen söker aktivt och med olika medel efter dessa 
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personer som de tror kunna ha en påverkan hos målgruppen och vill bygga upp ett långvarigt 

förhållande med dessa.158 Samtidigt under denna period cirkulerades rykten om att själva 

filmen inte skulle vara fiktiv utan allt skulle ha hänt på riktigt men även att de tre ungdomar 

som är med i filmen skulle vara spårlöst försvunna.159 

 

Liknande kan vi se i den kommande Batman filmen där man har också valt att genom en buzz 

kampanj lägga upp ett slags pussel spel och sedan sprida rykte om att bakom detta pussel 

skulle generera den verkliga bilden på den nya Jokerns utseende. Pusslet gick ut på att man 

efter pixel för pixel skulle kunna se bilden och det fanns omkring 1 miljon pixlar. Varje 

besökare fick en speciell koordinat för att avlägsna en pixel från bilden. Detta ledde till sist att 

målgruppen äntligen fick se den autentiska och nya förfärligt ärrad ansiktet visad av 

skådespelaren Heath Ledger som spelade Jokern i den nya Batman filmen.160  

En representant från marknadsföringsföretaget vid namn Susan Bond säger att det finns två 

enorma saker som människor online älskar att göra. Det är att leta efter saker/information och 

de älskar allt skvallra.161 Detta kan jämföras med De Pelsmacker m.fl. teori om att folk tycker 

om att prata om bland annat tabubelagda saker, hemligheter, roliga och ovanliga saker162. 

Susan Bond säger även att en av de viktigaste anledningar till varför kampanjen med 

Batmanfilmen fungerade var för att de fick målgruppen att jobba tillsammans för ett 

gemensamt mål. Även om filmen inte har haft premiär ännu så är det och har varit en stor 

Buzz om det under en lång period. Detta kan bero på hur man har valt att marknadsföra 

filmen. I Batmans all ära så tar Jokern mer plats och utgör nu det största intresset hos 

målgruppen. Detta kan tyvärr delvis bero på att Heath Ledger som spelar Jokern avlidit efter 

han gjorde klart filmen. Buzzet man valde att skapa kring Jokern samt att skådespelaren som 

spelade honom dessutom hade avlidit har förmodligen bidragit till att man har skapat ett 

intressant ämne att snacka om med sina likasinnade. Och de väntar förmodligen på att filmen 

skall släppas så att man äntligen ska få se Jokern och Heath Ledger spela honom. Eftersom 

filmen inte har släppts än är det svårt att säga hur väl filmbolaget kommer att lyckas med 

deras val av Buzz kampanj online. Det går inte att spekulera om filmen kommer att vara en 

stor succé, vi kan endast konstantera att tack vara deras ”buzz” online så har de lyckas att 
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uppmärksamma filmen och skapa en efterfrågan på då framförallt Jokern, vilket kan tolkas 

vara målet med kampanjen. 163 

 
Fallet med Burger King leksakerna när det gick snett då två barn råkade skada sig på Burger 

Kings leksak valde företaget att fokusera sig på att skydda varumärkes rykte genom att 

försöka ta reda på vad som skrevs online om Burger King varför folk var missnöjda med 

leksaken. Man startade i sin tur upp en ny kampanj där man hade som mål att sprida ordet till 

målgruppen om faran med leksaken och att den skulle återkallas. Dessutom fick företaget 

möjligheten att starta upp en dialog med deras konsumenter och kunde på så vis förbättra 

deras CRM service. Tack vare detta blev det en sådan stor succé att företaget fick ett pris för 

deras insatser. Det är detta som man vill få ut av Buzz marketing, genom att skapa en relation 

där man som ett företag frågar och svarar på strategiska frågor. Detta ger företaget tillgång till 

användbar data som de har nytta av antingen lång- eller kortvarigt. I detta fall använde sig 

Burger King av en Buzz marketing kampanj men när det gick snett med själva produkten 

använde de sig av en annan Buzz kampanj som drog igång för att samla på sig information 

som företaget har nytta av längre fram.164 
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6 Slutsats och förslag på vidare forskning 

 
i kommer att här att poängtera vår slutsats till att börja med, för att sedan djupare gå in 

på slutdiskussionen. För att knyta ihop det hela kommer vi att ge lite förslag på vidare 

och djupare forskning som kan tänkas göras i Buzz marketing via Internet. 

 

6.1 Slutsats 
 

I ett försök att poängtera det viktigaste vi har fått ut av denna studie är hur företag och 

marknadsförare effektivt kan använda sig av Buzz marketing via Internet i jämförelse med 

traditionell marknadsföring kan vi säga: 

 

Själva produkten eller tjänsten skall vara unik i sitt slag och gynna konsumenten som inte 

något på marknaden redan gör. Därigenom kommer produkten eller tjänsten om den håller 

måttet att själv skapa en Word of Mouth genom konsumenters och främst opinionsledares 

rekommendationer. Företagen måste sträva efter att hitta och samarbeta med dessa människor 

som kan påverka deras varumärke, leda opinionen och få dem att sprida Word of Mouth. På 

så sätt är Buzz marketing ett mer strategiskt verktyg jämfört med den traditionella 

marknadsföringen. Gällande traditionell marknadsföring använder man sig av ett eller flera 

verktyg och vänder sig mot folkmassan och inte mot den enskilda opinionsledaren. 

Traditionell marknadsföring är dyrare men samtidigt inte lika tidskrävande som Buzz 

marketing.  

 

De fallgropar som finns gällande buzz, vi fann var att om man erlägger betalning till 

opinionsledarna och efterföljarna till ledaren, får reda på detta kan de känna sig lurade och 

detta leder till att företaget och opinionsledaren förlorar förtroende från sin målgrupp. De kan 

betrakta det som att företaget har betalt opinionsledaren för att ”lura” sina efterföljare. Och 

om fler och fler företag får upp ögonen för Buzz marketing över Internet kan detta resultera 

till att småningom är vi överväldigade med ett mediebrus av Buzz marketing över Internet 

V
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istället. Man kan jämföra detta med reklamens historik, då man för ett antal år sedan 

uppskattade den men idag kan man inte stå ut med all reklam som dyker upp i brevlådan.  

 

6.2 Slutdiskussion 
Word och Mouth har funnits i åratal men utveckling till Buzz marketing är idag en rätt ny 

strategi för de flesta företag och anses nog vara ett ganska outforskat område där utfallet inte 

alltid är hundra procentig. Detta fenomen är som sagt inte nytt det har bara genom åren fått 

olika namn. Ju mer Buzz marketing har använts desto mer olika sätt har man kommit på att 

”buzza” på desto fler namn ger folk detta fenomen. Det finns ett enkelt talesätt som kanske 

kan förklara alla namn detta fenomen äger, ”Kärt barn har många namn”.  Vi har valt att 

sammanfatta detta nya tankesätt, som kan kallas för Word of Mouth marketing, Viral 

Marketing eller Buzz marketing. Med våra egna ord väljer vi att beskriva det som en strategi 

där utfallet blir att målgruppen skapar olika konversationer om produkten och ämnet man 

buzzar för, skall sedan föras vidare och spridas till andra. 

 

Vi har stött på, speciellt under början av detta arbete att vissa hävdar att all traditionell 

marknadsföring inte fungerar längre, vilket vi inte riktigt helt kan instämma med. Vi anser att 

det har tappat effekt men är inte fullständig oanvändbar i alla situationer. Även om man kan 

visa med hjälp av olika fall att Buzz marketing har varit gynnande för företagen kan vi inte 

riktigt se att endast genom denna marknadsföringskanal kunna bygga upp ett företags 

varumärke. Vi anser även att utan Internets globala kommunikation hade Buzz marketing 

förmodligen inte kunnat vara lika effektivt, när de skall försöka att bygga och behålla ett 

globalt varumärke. En framgångsrik och lyckad långsiktig marknadsföring sammankopplar 

inte endast varumärket med kunden, utan integrerar även de olika tillvägagångssätten som 

företag och marknadsförare kan använda sig av inom deras målgrupp för att på sätt skapa en 

relation till kunden. 

 

Utifrån vår studie kan vi konstatera att marknadsföring inte längre handlar om att man endast 

skall kunna identifiera sin målgrupp för att sedan tänka ut hur man kan nå dem, och få dem till 

att vara lojala. Samma gäller Buzz marketing, det räcker inte att endast få människor att vilja 

föra ordet vidare och rekommendera en produkt eller tjänst. Utan man vill gärna kunna 

upptäcka de 10 % av målgruppen som är opinionsledare som sedan ska hjälpa företaget att 

påverka resterande av målgruppens köpbeslut. Dessa 10 % av målgruppen är inte alltid de 
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konsumenter som själva har spenderat pengar på att köpa produkten eller tjänsten. I många 

fall har dessa personer fått produkten gratis för att evaluera produkten eller tjänsten och sedan 

föra ordet vidare. Men ändå är dessa personer de som företagen uppmanas söka, efter enligt 

vår litteraturgenomgång, och som kan hjälpa företagen att förstärka och accelerera en positiv 

Word of Mouth. 

 

I vår studie kan vi läsa att Buzz marketing lämpar sig till i stort sett alla produkter och tjänster 

så länge dessa är av bra kvalitet och gör det som ska göras. Medan vi kan se att andra säger att 

det är endast en produkt som lämpar sig och det är den produkt som kan tillföra något nytt hos 

konsumenten som fungerar. Huvudsaken är dock att man måste kunna skapa en två vägs 

relation med företagens e-opiononsledare. Detta genom att man ger dem produkten eller 

tillgång till tjänsten där de sedan skall vara delaktiga i processen med att förbättra och få ut 

budskapet. Man kan ta exemplet i vår empiri om Batman där var och en av besökarna till 

hemsidan, fick vara med och lägga ”pusslet” som en del av en grupp och på så sätt sprida 

budskapet om den nya jokerns utseende. Det som verkar glömmas bort ibland är dock, att det 

viktiga med att ha en relation med ens kunder är för att man som hastigast ska kunna snappa 

upp det som de inte är nöjda med när det gäller produkten eller tjänsten. För att på så sätt 

sedan kunna skapa en dialog så att hela upplevelsen av företaget minska riskerna med att 

Word of Mouth kommer ut i negativ form. Burger King är ett utmärkt exempel på ett företag 

som inte har glömt detta och som har hanterat detta utmärkt för att minska risken för 

uppkomsten av negativ Word of Mouth. 

 

Som med de flesta kommunikations strategier som används idag handlar Buzz marketing inte 

om kontroll utan mer om hur man skall hantera exempelvis olika situationer och olika 

produkter. Man brukar säga att man inte kan hantera det man inte kan mäta. Vi finner att 

bland det svåraste med Buzz marketing är att kunna mäta effekten som en buzz kampanj har 

på ett företag. Medan vissa säger att man inte kan helt fullständigt mäta buzz så påstår andra 

att det är fullt utförbart bara man vet hur man kan gå till väga. Dock anser vi att det som 

behövs inom Buzz marketing är en fastställd norm av hur man ska kunna mäta effekten av 

buzz. Ju mer man studerar detta ämne desto mer finner vi att det är svårt att hitta en fastställd 

norm på hur man ska gå tillväga gällande mätbarheten. Därför kan det svårt att jämföra Buzz 

marketing via Internet med traditionell reklam och med 100 % sannolikhet påpeka att Buzz 

marketing är bättre. Vi kan bara utifrån ett antal antaganden anta att, om man via Word of 

Mouth kan ytterligare nå 3.64 konsumenter jämfört med traditionell reklam som endast når 
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1.77 konsumenter. Så anser vi att Buzz marketing är mer kostnadseffektivt och når ut till en 

större marknad tack vare Internet. 

 

Med Buzz marketing kan man tycka att på grund av att de eftertraktade opinionsledare får 

tillgång till produkterna eller tjänsten gratis, och sedan ska sprida en positiv Word of Mouth. 

Har detta lett till att webb surfare blir allt mer skeptiska till vad de ser och hör, och att för 

mycket buzz marketing kan leda till att webb surfaren får nog och känner en mättnad precis 

som med traditionell marknadsföring. Då kommer den eftertraktade effekten att avta så 

småningom måste företagen åter igen hitta nya sätt att nå ut med budskapet.  

 

Nackdelar med att företagen väljer att locka opinionsledarna med olika typer av ”motivation” 

som kan vara i allt från pengar till att självaste produkten gratis, måste företagen vara beredda 

på riskerna som medföljer. Får konsumenten reda på att det en opinionsledares buzz eller 

åsikter inte kommer naturligt utan är mer eller mindre betalda för, kan detta ses av 

målgruppen, att företaget försöker vara manipulativ och känner sig lurade. Buzz marketing 

kan fungera intas i form av positivt och, vid misslyckad kampanj i form av negativt. Vilken 

form den än intar så blir konsekvenserna att det kan spridas världen över på bara ett ögonblick 

tack vare Internet.  

 

En annan fallgrop med Buzz marketing om detta verktyg används för mycket, är att när 

konsumenten finner en hemsida, blogg eller nyhet, kommer han/hon alltid tro att det är ett 

påhitt av ett företag när den i själva verket är autentisk. Vilket innebär att konsumenten 

avvisar ”buzzet” på samma sätt som man gör med reklamen i brevlådan idag. Och även om 

man når många med en hastig fart via Internet så är nackdelen att buzzet tenderar att avta lika 

fort. 
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6.3 Förslag på vidare forskning 
Som vi nämnt tidigare under metodkapitlet valde vi att använda oss av olika fall för att det är 

lättare att förstå strategin Buzz marketing. Vi förklarade även att på grund av vår tidsaspekt så 

skulle vi inte hinna starta en egen kampanj. Vi kände under arbetets gång att det hade varit 

intressant att själva försöka göra exempelvis två olika Buzz kampanjer över Internet. En 

kampanj ett större företag låg bakom och en annan kampanj där ett mindre företag förde 

buzzet för att sedan studera effekten den har på konsumenten. Och om det fanns någon relativ 

skillnad på resultatet på grund av företagets storlek.  

 

En annan intressant synvinkel kan vara att titta närmre på hur Buzz marketing har utvecklats i 

till exempel Storbritannien eller andra delar av världen. Hur pass mycket används denna 

strategi där, vilket land är flitigast på att nyttja denna strategi och vart anser de Buzz 

marketing är på väg. 
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