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abstract……………………………………….. 
 
buzz marketing, the phenomena  
Have you ever thought about why the small French pastries called macarons suddenly 
became so extremely popular? Soon they were seen everywhere in the media, on every 
celebrity party and shortly after of course on every Swedish person’s cake dish. Could it 
be that a trendy it-girl happened to mention these lovely creations in her blog?  

What (or who) is it really that decides and controls what is popular and what is going 
to sell? If one individual can influence a whole group of followers it is definitely 
something marketers should take advantage of. One cannot any longer rely on 
traditional advertising, one needs to be more creative and rethink the possibilities to get 
through the media noise. This brought our attention to Buzz Marketing and Word-of-
mouth which is a tool for marketers to make use of individuals to spread positive 
information in different ways.  

 
research question 
How does Buzz Marketing work with the individual as a channel of communication?  

 
methodology  
This is a case study on the idea of Buzz Marketing and the individual as a channel of 
communication. The foundation of our research is based on a selection of three 
companies that are all involved in activities oriented towards Buzz Marketing and the 
individual as an influential factor. The three companies studied are; Pronto 
Communication, Buzzador and Springtime. We have also used one independent source.  

The empirical facts have been collected from homepages, personal- and mail 
interviews and the secondary data has been collected through subject literature and 
scientific articles. 

 
result & conclusion 
One needs to choose the right communication channel to get through the media noise, 
from sender to receiver. The individual functions within Buzz Marketing as a channel of 
communication and finding the right individual to spread positive Word-of-mouth is of 
major importance for the message to reach through. What these individuals are called 
and their required characteristics depends on the person who one asks and the task the 
individuals are about to perform. What they actually do is basically the same; they 
spread a message to a specific target group on behalf on a marketing bureau and its 
clients, often in exchange of free samples or something else that is coveted.  One can 
then choose to call them ambassadors, innovators, influencers or opinion leaders. 

It is very important that these individuals have the ability to influence specific target 
groups and that they are committed. They should also be willing to try new things, have 
a large social network and be curious. Marketers just need to identify these individuals 
and get to know them. This may sound like a simple task, but is in fact far from it. If 
Buzz Marketing is not transparent and well-planned enough it can result in a negative 
Buzz; every marketer’s nightmare.  
 
Keywords:  
Buzz Marketing, Word-of-mouth Marketing, Buzz, Word-of-mouth, innovator, opinion 
leader, communication channels, media noise, segmentation, IT, individual, diffusion of 
innovations, source credibility. 
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1 fenomenet buzz………………………. 
 
1.1 födelsen 
Hur kommer det sig egentligen att tonårstjejer och -killar över hela Sverige önskar sig 

randiga tröjor och rosa Converse, när alla som någonsin ägt ett par sådana skor vet 

precis hur obekväma de kan vara och när de flesta, i synnerhet av det kvinnliga könet, är 

medvetna om att bredrandigt inte direkt framhäver kurvor på ett alltid fördelaktigt sätt. 

Vidare ställer vi oss ifrågasättande till vad som ligger bakom att ett par strumpbyxor i 

Chanel-anda från Lindex kan sälja slut på ett par dagar. Var det allmänt känt att de var 

exakta kopior av ett par klassiska av märket Chanel eller berodde det i själva verket på 

att någon inflytelserik person talat gott om dem? För att inte tala om hur de små franska 

bakelserna macarons plötsligt blev omåttligt populära och så hypade att de numera syns 

till överallt i media och snart på varje Svenssons kakfat. Kan det kanske bero på att en 

trendig dam från Stockholm råkade nämna dessa söta små kreationer i alla regnbågens 

färger i sin blogg? För vem eller vad är det egentligen som styr vad som ska sälja och 

vad som ska gå hem hos folket? Om det är så att en individ talar bra om en produkt kan 

skapa denna efterfrågan hos den stora massan, så finns det definitivt stor anledning för 

marknadsförare att dra nytta av detta.  

Marknadsföring är a och o när det kommer till att få sålt sina produkter. Knepet är 

för företag att ta sig igenom den enorma mängd information och reklam som 

konsumenter bombas med, ända fram till den potentiella kunden. Kommunikationen 

måste därför skilja sig från mängden för att ta sig igenom detta brus (Solomon, 2006). 

Idag översvämmas människor konstant av information och har därför helt enkelt inte tid 

att undersöka och överlägga. Därför är traditionell marknadskommunikation på nedgång 

(Silverman, 2001). Silverman (2001) menar att TV förlorar tittare, att tidningarna har 

problem och att tryckta annonser kostar mer och ger allt sämre resultat.  

På 90-talet kom Internet och öppnade upp världen och gav människor tillgång och 

nya möjligheter, vilket det idag finns få företag som inte utnyttjar. Internets stora 

potential har dock förstorat det redan befintliga mediebruset och företag måste därför 

hitta fler nya vägar för att nå sina målgrupper. Det går inte längre att bara förlita sig på 

traditionell reklam. Företag måste istället ta tillvara på Internets alla möjligheter.  
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Ett sätt att hitta nya vägar är att använda sig av mer nytänkande och kreativa mediaval 

(Dahlén, 2003).  Exempel på detta är så kallad Buzz Marketing, eller Word-of-mouth 

Marketing; en marknadsföringsteknik där positiv ryktesspridning står i fokus. Word of 

Mouth Marketing Association, som är en förening vars mål är att främja 

marknadsföring genom Word-of-mouth, menar att word-of-mouth är den mest effektiva 

formen av marknadsföring då den. (womma.org, β) 

Den vanligaste plattformen för Buzz är sociala medier, och någon som precis nyligen 

har anammat denna trend är Google, med den anpassade tjänsten Google Buzz som 

konkurrerar med jättarna Facebook och Twitter (McCormick, 2010). Detta visar tydliga 

tendenser på att Buzz Marketing är här för att stanna.  

 
1.2 problemdiskussion  
Nya marknadsföringskanaler, medier genom vilka marknadskommunikation når 

konsumenten (Armstrong, 2009), måste alltså skapas och det finns företag som arbetar 

med detta specifikt, med Internet och dess användare som medier för marknadsföring. 

Silverman (2001) menar att då marknader inte längre ser likadana ut som förr så blir 

Word-of-mouth en tidssparande marknadskommunikationsmetod. Denna metod gör det 

mycket lättare för människor att komma igenom mediebruset (Silverman, 2001). Målet 

med sådan marknadsföring är att skapa ett så kallat Buzz, ett rykte, både på Internet och 

offline. När man använder sig av Buzz kallas detta Buzz Marketing och innebär att 

erbjuda något, till exempel gratis varuprover, i utbyte mot positiv ryktesspridning 

(buzzador.com, ι). 

Människan är av naturen pratglad. Vi pratar om allt, viktigt som oviktigt. Så fort vi 

har upplevt något nytt eller unikt vill vi genast berätta det för någon i vår närhet. Vi 

lyssnar också på varandra och det vi säger påverkar i allra högsta grad personer i vår 

omgivning. Tänk bara efter hur ofta du har sett en film eller besökt en restaurang som 

någon i din närhet rekommenderat! Innan Internet uppfanns nådde information ut till ett 

begränsat antal människor i vår närhet, men idag kan miljontals människor över hela 

världen läsa och ta del av ditt senaste blogginlägg. (O’Leary & Sheehan, 2008). En enda 

persons åsikt kan komma att sprida sig över hela världen och påverka flera tusentals 

läsare på bara ett fåtal sekunder. Allt som behövs är ett klick!  
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Det finns trots allt ännu inga media i världen som kan kommunicera och påverka 

människor så bra som just människor. Att människor pratar med varandra om allt 

mellan himmel och jord är visserligen inget nytt fenomen, men det gäller för 

marknadsföraren att styra det till sin fördel. (Sernovitz, 2006). 

Ett av flera företag som arbetar med att bygga vägar mellan företag och konsument 

genom Word-of-mouth och Buzz Marketing är Pronto Communication. Fokus ligger här 

på att få individer att agera medium, eller som de själva kallar dem ambassadörer, för 

de varumärken som anlitar dem. Den kanske viktigaste förutsättningen för Buzz 

Marketing är de individer som kommunicerar och skapar dessa rykten om produkter och 

varumärken. Individer fungerar därför som marknadsföringskanaler inom Buzz 

Marketing, men i hur stor utsträckning och vad har individen i själva verket för roll? 

Vilka är egentligen dessa individer som får uppdragsgivarens tillit och är det så att finns 

det något specifikt som utmärker dessa specifika individer? Hur viktigt är det egentligen 

för Buzz Marketings och Word-of-mouths existens att hitta den rätta individen för att 

göra jobbet?  

 

1.3 frågeställning 
Hur används Buzz Marketing med individen som kommunikationskanal? 
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2 teori…………………………………………… 

 
2.1 marknadsföringskanaler  
En marknad beskrivs av Wanger (2002) som alla möjliga och befintliga kunder som har 

tillräckligt med motivation och förmåga, samt tillfälle för att köpa produkten. Det finns 

tre olika sorters marknadsföringskanaler via vilka marknadsföraren arbetar med att nå 

sin målgrupp på denna marknad. Dessa är servicekanaler, distributionskanaler och 

kommunikationskanaler. (Kotler & Keller, 2009).  

 
2.1.1 kommunikationsmodellen 

 

 
 

fig 1. Traditionell kommunikationsmodell (Solomon, 2006) 

 

På marknaden finns konsumenterna till vilka företaget försöker kommunicera sitt 

meddelande och måste följaktligen välja den mest lämpliga marknadsföringskanalen 

genom vilken de ska kommunicera. Media bör väljas ut efter vilken målgrupp 

marknadsföringen riktar sig till. (Solomon, 2006). 

Kommunikationskanalernas syfte är att sprida ett budskap till företagets målgrupp, 

via kanaler så som reklam, flyers, tidningar och affischer. Vidare är det väldigt vanligt 

att använda Internet och bloggar som kommunikationskanaler (Kotler & Keller, 2009). 

Även budskapet måste anpassas efter målgruppen och måste vara intressant och 

lockande. När budskapet väl är fastställt finns det ett antal punkter att tänka på, såsom 

vem budskapet ska nå och hur, när och var det ska kommuniceras.  
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Vidare bör avsikten med kommunikationen konstateras. (Gezelius & Wildenstam, 

2007). Konsumenten blir i första hand mottagare av informationen och företaget i sin 

tur blir sändare. (Solomon, 2006).  Efter att konsumenten har bildat sig en uppfattning 

om produkten eller varumärket sänder denne tillbaka information till företaget i form av 

feedback och företaget blir då mottagare. Feedback är viktigt eftersom det hjälper 

företaget att uppmärksamma attityder och behov hos konsumenterna. (Gezelius & 

Wildenstam, 2007).  

 
2.1.2 mediebruset 

 

 
 

fig 2. Shannon & Weavers kommunikationsmodell (Fiske, 2001) 

 

Kommunikationsmodellen är inte alltid så enkel att budskapet går raka vägen från 

sändare till mottagare. Däremellan finns störningar, vilka kan vara av både yttre eller 

inre slag, där de yttre består av t.ex. buller och tekniska fel och de inre av psykologiska 

omständigheter. (Gezelius & Wildenstam, 2007).  

Konsumenter bombas dagligen med enorma mängder information och reklam. 

Knepet är för företag att ta sig igenom detta brus av information fram till den potentiella 

kunden. Ett sätt att kringgå detta problem är att kommunicera på ett sätt som skiljer sig 

från mängden. (Solomon, 2006). Människan väljer både aktivt och undermedvetet ut 

vilka budskap hon ska ta till sig. Detta kallas för selektiv perception och gör det ännu 

viktigare för sändaren att verkligen rikta budskapet till mottagaren på ett effektivt sätt. 

Sändaren måste tvinga sig igenom mediebruset in i konsumentens medvetande. 

(Gezelius & Wildenstam, 2007).  

 

 



 
 

6 
 

2.1.3 segmentering 
Enligt Armstrong & Kotler (2009) definieras segmentering som följer; dividing a 

market into smaller groups with distinct needs, charateristics, or behaviours that might 

require separate marketing strategies or mixes. När ett företag segmenterar kunder 

innebär detta följaktligen att de delar in dem i olika undergrupper. (Wanger, 2002). 

Feurst (1999) skriver att segmentering går ut på att dela in något stort i mer lättskötta 

segment och nischer där man samtalar med individen. Segmentering kan göras på olika 

grunder, exempelvis utifrån demografiska, psykografiska, beteendemässiga eller 

geografiska skillnader då kunderna skiljer sig ifrån varandra. Genom att dela in större 

grupper i minde grupper kan kunderna nås mer effektivt och deras unika behov kan 

tillgodoses. (Armstrong & Kotler, 2009). Att ha kunskap om vem kunden är kan inte 

bara användas just när företaget ska nå ut till kunderna, utan hjälper även företaget med 

vad för budskap de ska kommunicera (Wanger, 2002). Ett företag begränsar dock sällan 

inte sin segmentering till enbart ett segment utan väljer oftast utifrån flera variabler. 

Istället använder de sig av flerfaldig segmentering för att identifiera mindre och bättre 

definierade grupper. (Armstrong & Kotler, 2009).  

 

2.1.4 IT 
Viral marknadsföring innebär att placera information för att försöka påverka på Internet. 

Företag eller privatpersoner lägger då exempelvis medvetet upp en video för att få 

besökarna att ta del av denna och sedan förhoppningsvis börja sprida den i sin 

bekantskapskrets. (O’Leary & Sheehan, 2008). Procter & Richards (2002) menar att 

viral marknadsföring knappats är nytt och att det kan definieras som deliberately 

spreading a message through electronic word of mouth (Barratt, 2001). Branding blir 

allt viktigare på Internet menar Haig (2002) samt att differentiering är viktigt i ett 

medium karaktäriserat av en för stor mängd information.  Uppsvinget hos de nya 

konversationsteknikerna, så som communities och bloggar, visar på hur mycket 

människor vill tala om idéer och åsikter, inte bara bli talade till. Under sent 1990 tal 

visade det sig vara viktigt att engagera sig med kunderna, då den gamla 

marknadsföringsmodellen var död. (Kelly, 2007). Kelly (2007) menar att den nya idén 

inte handlar om taktik även om de öppnar upp nya kommunikationskanaler. Idén går ut 

på att ha konversationer och engagera människor med intressanta diskussioner genom 

både nya och traditionella kanaler.  
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Ferguson (2008) anser att identifiering av kunderna är nödvändigt för en långsiktig 

opinionsbildning och att viral marknadsföring inte är en effektiv teknik utan att fånga 

kundens identitet. Detta kan exempelvis göras genom att samla e-mail adresser 

(Ferguson, 2008). 

För att nå framgång med publicitet på Internet kan Word-of-mouth kampanjer sporra 

försäljning av produkter eller skapa ett Buzz kring ett företag (Janal, 1998). I Online 

Marketing Handbook har Janal (1998) intervjuat Snell där han frågar hur 

marknadsförare måste tänka efter hur de kan interagera väldigt annorlunda. Snell menar 

att marknadsföraren måste tänka på hur han kan agera reaktivt och inte proaktivt och 

menar vidare att makten hos Word-of-mouth bör utnyttjas då detta är ett av de bästa 

sätten att sälja en produkt. Snell berättar att det är essentiellt med rekommendationer 

från nöjda kunder. (Janal, 1998). Internet har tillsammans med exempelvis medier som 

bio, magasin och stortavlor större genomslagskraft än medier som radio och tv-reklam. 

Internet räknas i viss mån som en aktiv media, vilket betyder att konsumenten aktivt tar 

del av informationen genom att till exempel läsa. (Gezelius & Wildenstam, 2007). 

Aktiva medier har enligt Gezelius & Wildenstam (2007) större genomslagskraft än icke-

aktiva.  

 

2.2 buzz & word-of-mouth  

Giving people a reason to talk about your stuff, and making it easier for that 
conversation to take place 

Sernovitz (2006) 

 

Marknadsförare använder så kallad Buzz Marketing för att mobilisera eller även skapa 

opinionsledare, vilka sedan sprider budskap om produkten (Sernovitz, 2006).  

The Word Mouth Marketing Associations definition av Word-of-mouth Marketing 

lyder; The art and science of building active, mutually beneficial consumer-to-consumer 

and consumer-to-marketer communications (womma.org, α). En förenklad definition på 

Word-of-Mouth Marketing lyder att; det är allt du kan göra för att få människor att 

prata. Word-of-mouth Marketing handlar enligt Sernovitz (2006) om att lära sig jobba 

med Word-of-mouth som ett marknadsföringsmål. Även O’Leary och Sheehan (2008) 

påpekar att metoden innebär att skapa en targeted Word-of-mouth, dvs. en medvetet 

positiv spridning.  
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Skillnaden mellan Word-of-mouth och Word-of-mouth Marketing är alltså att det 

senare är något ett företag medvetet försöker skapa och styra. (O’Leary & Sheehan, 

2008).  

Word-of-mouth Marketing är en annan benämning på Buzz Marketing, som är en av 

de äldsta förekommande marknadsföringsmetoderna (O’Leary & Sheehan, 2008), något 

som Sernovitz (2006) håller med om då han menar att Word-of-mouth alltid har funnits. 

En nyare form av Buzz är high-tech buzz så som bloggar, communities och sociala 

nätverk (Armstrong & Kotler, 2009). Enligt Solomon (2006) är Buzz Marketing den 

metod som bland kunder är ansett vara den mest pålitliga. De två begreppen Buzz och 

Word-of-mouth är alltså svåra att skilja på och deras betydelse är i stort sett densamma, 

dock menar O’Leary och Sheehan (2008) att Word-of-mouth är en muntlig konversation 

som på senare år dock blivit även skriftlig i den virtuella världen mellan vänner, 

kollegor och familj om produkter eller varumärken med förmåga att ta initiativ på ett 

informellt sätt och detta leder till ett Buzz. Buzz definierar O’Leary & Sheehan som 

summan av alla kommentarer om en specifik produkt eller företag vid en viss tidpunkt. 

Vidare menar han att ett Buzz uppstår i sammanhang där trender är inblandade. 

(O’Leary & Sheehan, 2008).  

Word-of-mouth har blivit en av de snabbast växande marknadsföringsmetoderna då 

vi idag har verktygen och kunskapen att jobba med det. Förr önskades ett positivt Word-

of-mouth och hoppades att det skulle ske på egen hand. Idag kan människor som vill 

prata, och hjälpa nya idéer, komma till användning när det gäller att nå en ny publik 

(Sernovitz, 2006) 

Silverman (2001) menar att nästan ingen förstår hur kraftfullt Word-of-mouth 

egentligen är och menar att Word-of-mouth är tusen gånger mer kraftfullt än 

konventionell marknadsföring. Sernovitz (2006) anser att denna sorts marknadsföring 

egentligen är ganska enkel; om människor gillar dina produkter, och om de gillar dig, så 

kommer de uppmana sina vänner att göra affärer med dig. Sernovitz (2006) uppmanar 

att göra kunden riktigt, riktigt glad och menar att det inte krävs mer än så. Att förstå 

detta koncept gör dig, enligt Sernovitz (2006) till en framgångsrik marknadsförare.  

Blyther (2000) anser att de främsta anledningarna till att Word-of-mouth är så effektivt 

är pågrund av dess förmåga att vara interaktiv som i sin tur innebär en involvering från 

två eller fler parter. Detta ger följaktligen en möjlighet till feedback och en bekräftelse.  
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Vidare menar Sernovitz (2006) att reklam är priset för att vara tråkig, om dina kunder 

inte pratar om dina produkter så måste du betala tidningen eller TV program för att 

kunna göra det åt dig. Word-of-mouth är mer än bara marknadsföring menar Sernovitz 

(2006), det handlar om att göra ditt företag och dina produkter värda att prata om. 

Marknadsförarens jobb är att lägga ut en idé som är värd att prata om. När en människa 

sedan repeterar detta är det kallas det Word-of-mouth. (Sernovitz, 2006) Sernovitz 

(2006) menar att det handlar om just repetitionen av en idé från det andra, till det tredje 

och fjärde ledet osv.  

Ett vanligt missförstånd är att all Word-of-mouth Marketing sker online. Den roll 

Internet har och hur människor använder nya sätt att sprida Word-of-mouth är 

otvivelaktigt en kritisk faktor. Bloggar är fantastiska då de ger människor möjligheten 

att dela sina idéer. Däremot är det bara 20 procent av Word-of-mouth som sker online, 

och hela 80 procent som sker ansikte mot ansikte. Internet kan ge synlighet åt de 

konversationer som hela tiden har funnits där och ger möjligheten att mäta och spåra 

dessa konversationer och även se vem som säger vad genom webben och bloggar. 

(Sernovitz, 2006). Internets storhet har dock inte endast medfört fördelar. Tyvärr 

förenklar och snabbar det på spridning av även dåliga rykten och erfarenheter. (O’Leary 

& Sheehan, 2008). Blyther (2000) menar att dåliga nyheter sprider sig dubbelt så snabbt 

som goda vilket gör att den större delen av Word-of-mouth är negativt. 

Ferguson (2008) menar att Word-of-mouth är en ledande metod och noterar att en ny 

studie gjord av Inc. Magazine visar på att 82 procent av de snabbast växande företagen 

använder sig av Word-of-mouth tekniker. Skillnaden mellan viral marknadsföring och 

Word-of-mouth menar Ferguson (2008) är orsak och verkan. Enligt honom är viral 

marknadsföring orsaken; exempelvis en video eller ett forum som ökar medvetenheten 

och Word-of-mouth är sedan effekten, den verkan, som leder till test och inköp.  
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2.3 individen som marknadsföringskanal 
 

2.3.1 individen 
All marknadskommunikation sker genom ett medium. Mediet kan vara exempelvis TV, 

tidningar, radio eller andra platser som överför reklam. Men det är inte bara genom 

traditionell reklam som produkter sprids, det är även genom individer ibland oss. Dessa 

individer kallas ibland innovatörer, men går även under namn som opinionsledare, 

early adopters och påverkare. Det är dessa individer som berättar för andra individer 

vad de skall investera i. De undersöker nya saker och håller koll på utvecklingen. 

Människor är mediet för Word-of-mouth och rätt människor krävs för att bära ett 

budskap. (Wanger, 2002 ). Feurst (1999) skriver att individ betyder odelbar och att en 

individuell kund är ett subjekt, med förmåga att ta initiativ, agera och kommunicera. 

Vidare menar Feurst (1999) att den individuella anpassningen från båda hållen utgår 

ifrån att den individuella kunden i sig kan delta i en dialog. Sernovitz (2006) menar att 

visa människor älskar att prata, medan visa inte kommer att bry sig eller så kommer de 

att vilja prata men inte ha någonting att säga. 

Solomon (2006) anser att oavsett om ett budskap kommer med e-mail eller post så 

har samma ord som är skrivna av olika individer även olika effekter. Enligt Goldwell 

(1992) är det väl känt bland marknadsförare att nyckeln till en framgångsrik 

produktlansering ligger i att sälja produkten till de konsumenter som är först med att 

köpa. Dessa individer representerar ett nyckelsegment som marknadsförare är ivriga att 

influera, profilera och identifiera. (Goldwell, 1992). Vad gäller identifikation av dessa 

specifika individer har marknadsförare inte haft en tillförlitlig och enkel metod för detta 

innan lanseringen. Ofta förlitar de sig på tidigare erfarenhet och gissar hur kunderna 

kommer att agera. (Goldsmith, 1992). Att identifiera inflytelserika individer är enligt 

Phau (2004) det logiska sättet att skapa strategier för marknadsföring. The Word of 

Mouth Marketing Association kallar dessa individer för influencers och definierar dem 

som personer som har ett större inflytande eller räckvidd än vanligt genom Word-of-

mouth på en marknad. The Word of Mouth Marketing Association definierar influencer 

marketing som när en marknadsförare identifierar, uppsöker, och engagerar sig med 

påverkare i stöd för en affärsidé. (womma.org, α).  
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Wanger (2002) menar att det bara är somliga marknadsförare som anser att det enbart är 

dessa individer som kan ta åt sig av ny information, medan resten lyssnar till människor 

i sin närhet och reklamens uppgift blir till att stärka våra uppfattningar. Wanger (2002) 

menar vidare att de inflytelserika individerna, påverkare, är de välutbildade och 

välavlönande, de som köper nytt tidigt, de som tillfrågas av andra om sin åsikt och de 

socialt aktiva. Ett sätt att göra reklam är därför att låta en person som lätt påverkar andra 

eller att visa upp en typisk användare, eller berätta vad dessa tycker (Wanger, 2002). 

Sernovitz (2006) har en idé för hur dessa individer kan hanteras.  

Först måste individerna identifieras och sedan måste en kommunikationskanal skapas 

för att kunna nå dem regelbundet. Individerna måste även alltid ha ämnen att prata om 

och de måste kvarhållas glada och motiverade att göra saker väl.  

Innovatören 
En innovatör benämns av National Encyklopedin som den som svarar för att 

förverkliga en innovation, oftast ett företag och endast undantagsvis en enskild person 

(uppfinnare eller företagsstartare, "entreprenör"). (ne.se, α) 

 

 
 

fig. 3. Diffusion of Innovations, Everett M, Rogers (Kotler & Keller, 2009) 
 

Rogers Everetts modell från 1962 beskriver individers anpassningsförmåga till 

innovationer och nya idéer i förhållande till andra individer. Vissa personer har väldigt 

lätt för att ta till sig nya produkter och trender, medan andra stretar emot in i det sista. 

Everett delar in befolkningen i fem grupper efter hur deras förhållningssätt och 

anpassningsförmåga gentemot innovationer ser ut. De första som är villiga och 

entusiastiska att prova en ny produkt är innovators (författarens red: innovatörer). 

(Kotler & Keller, 2009).  
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Enligt Goldsmith (1992) kan ett företag inta en marknadsledande roll om det lyckas bra 

med sin försäljning gentemot dessa. Dessutom kan dessa innovatörer tillhandahålla 

information om nya produkter som underlättar produktutveckling och därför hjälper 

företagen att undvika misstag senare efter lansering. The innovators är tätt följda av the 

early adopters, vilka är de personer som ofta kallas opinionsledare. Dessa är medvetna 

och sökandes efter nyheter, vilket även gör dem mindre känsliga för priser.  

The early majority är den första stora massan, the mainstream market, att ta till sig en 

ny produkt först efter att den är testad och således godkänd av ett flertal andra. The late 

majority är den andra hälften av den stora massan, men de är konservativa, skeptiska 

och priskänsliga. Sist att adoptera en innovation är the laggards; den mest 

traditionsbundna skaran som kämpar emot tills det inte längre är legitimt. (Kotler & 

Keller, 2009).  
Procter & Richard (2002) anser att forskning kring spridning kan ge oss information 

kring hur trender fungerar och hur tankar sprider sig från en människa till nästa. De 

skriver bland annat om en av de mest kända spridningsstudierna som handlade om Ryan 

& Gross analys om hur hybrida majskorn spred sig i Iowa under 30-talet. De allra första 

bönderna som under tidigt 30-tal började använda hybrida majskorn var de så kallade 

innovatörerna, de äventyrslystna. Den lite större massan som sedan följde deras 

exempel var the early adopters som även var opinionsledare i samhället. Dessa 

människor hade studerat vad innovatörerna gjorde och gick sedan och gjorde samma 

sak själva. Procter & Richards (2002) menar att innovatörerna är de sista som kan bli 

övertygade av en marknadsföringskampanj. Vad som är coolt enligt en innovatör är att 

göra det som ingen annan gör. (Procter & Richards, 2002).  

 

ambassadören 

Oxford English Dictionary definierar en ambassadör som an official messenger sent 

(singly, or as one of a party) by or to a sovereign or public body; an envoy, 

commissioner, or representative (Oxford English Dictionary, α). Enligt Feurst (1999) är 

en ambassadör hängiven i sin relation och berättar gladeligt för andra om denna 

relation. 
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opinionsledaren 

En opinionsledare är enligt Nationalencyklopedin en individ som inom en grupp med 

gemensamma intressen förmedlar nya idéer från massmedier samt från andra 

opinionsledare till gruppens medlemmar (ne.se, β). Förut ansågs det bland 

marknadsförare att alla meddelande nådde mottagaren på samma sätt, i en rak linje från 

sändare till mottagare. Senare reviderades denna teori till att det även existerar en så 

kallad two-way flow princip. Denna innebär att meddelandet påverkar i första hand ett 

fåtal personer och att det sedan är dessa som sprider informationen vidare, via Word-of-

mouth. Det är dessa individer som är opinionsledare, den ursprungliga källan till Word-

of-mouth, och det är de har stort inflytande på den stora massan. (O’Leary & Sheehan, 

2008).  
 

2.3.2 personlighetstyper 

Sernovitz (2006) menar att de tre orsaker varför människor pratar aldrig bör glömmas 

bort. Människor pratar för att de vill må bra, för att de vill hjälpa andra och för att de 

vill tillhöra en grupp. De människor som är s.k. talkers är uppenbara. De uppenbara 

kunderna är de nöjda kunderna som med sina vänner vill dela med sig av sin entusiasm. 

Dessa människor kan ibland vara kunder som blir frågade om råd eller kunder med en 

social personlighet. (Sernovitz, 2006). 

Att det enbart är coola trendsättare som sprider Word-of-mouth är en myt. 

(Sernovitz, 2006). Sernovitz (2006) skriver att kunder vänder sig till likasinnade 

människor, kunden vill höra budskapet från någon med samma livsstil och behov. 

Procter & Richards (2002) menar att Word-of-mouth fungerar bra när det verkar i 

konsumentmarknaderna. I figur 4 visas de vilka tre personlighetstyper som är 

nödvändiga för att Word-of-mouth ska vara framgångsrik. Dessa är Mavens, experterna, 

som influerar andra med sin kunskap och fungerar som börsmäklare. Experterna sprider 

idéer och information, kopplar samman olika delar av samhället. Connectors, 

kontakterna, gillar interaktion med andra och Salesmen, försäljarna, får ett Buzz från att 

övertyga någon om en produkts fördelar. Dessa tre personlighetstyper är ovanliga och 

speciella psykologiska typer av människor. (Procter & Richards, 2002).  
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Fig 4, The three types of people essential to successful word of mouth (Procter & Rickards, 2002) 

 

 

Blyther (2000) har tagit upp vilka karaktärsdrag som en individ, influencer, har. I sin 

sociala aktivitet menar Blyther att dessa individer normaltsätt är sällskapliga och att de i 

sin generella attityd är innovativa och positiva till nya produkter. Vidare menar Blyther 

(2000) att de har en tendens att vara mer modemedvetna, oberoende och mer socialt 

aktiva. I sin relation med produkter är de aktivt sökande och informationssamlare.  

 
2.3.3 källans tillförlitlighet   

Source credibility refererar till en källas uppskattade expertis, trovärdighet eller 

objektivitet. Dessa karaktärsdrag är relaterade till att en kund anser att kommunikatören 

är komptent och kan ge all nödvändig information. En tillförlitlig källa kan vara extra 

övertygande när kunden inte ännu har skapat sig kunskap om en produkt eller skaffat 

sig en åsikt om den. Att betala en expert eller en kändis kan vara ett kostsamt beslut, 

men den positiva påverkan som detta får motpresterar kostnaderna (Solomon, 2006). 

Faktorer som påverkar beslutet om vilken källa som skall användas kan vara ifall källan 

är en expert, attraktiv, känd eller till och med en typisk kund som är både tilltalande och 

tillförlitlig. Två av de viktigaste karaktärsdrag hos källan är trovärdighet och tilltalighet 

(Solomon, 2006). Trovärdigheten ökar avsevärt även om källan är en bekant (O’Leary 

& Sheehan, 2008).  
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Detta inflytande som personer har på varandra är speciellt viktigt vid lansering av nya 

produkter och har större påverkan på de sena anhängarnas attityder än på de tidiga 

anhängarnas (Kotler & Keller, 2009). Wanger (2002) menar att det är viktigt med 

rekommendationer från vänner och anhöriga och kollegor när det gäller oprövade 

produkter. Förtroendet kan öka när en vän har specialkunskaper inom något område. 

Rekommendationen kan däremot användas som ett skäl att inte testa produkten ifall 

denne tycks ha dålig smak. (Wanger, 2002).  
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3 metod……………………………………….. 
 

3.1 undersökningsdesign 
Studien är en fallstudie där marknadsföringsbegreppet Buzz Marketing med individen 

som kommunikationskanal studeras. En fallstudie är bra för att djupt belysa till exempel 

en händelse, ett fenomen eller ett företag i sig, när man har en hur/varför fråga i 

problemformuleringen och då forskaren själv har väldigt lite kontroll över fallet (Yin, 

2007). Fallstudien som undersökningsdesign lämpar sig bra för vår frågeställning:  

 

Hur används Buzz Marketing med individen som kommunikationskanal? 

 

Som underlag för studien har ett urval på tre fallföretag gjorts där alla driver verksamhet 

som är inriktad på studiens fokusområden Buzz Marketing och individen som 

påverkansfaktor.  

Vår forskningsstrategi är kvalitativ har vår fallstudie varit av en induktiv karaktär, 

dvs. att teori och empiri samlas in kontinuerligt och iterativt under studiens gång, och vi 

har använt oss av en grundad teori. Processen är alltså inte linjär, utan baseras på ett 

samspel mellan datainsamling och analys. (Bryman & Bell, 2005).  

 

3.1.1 varför pronto, buzzador & springtime 
Pronto grundades 2003 och finns sedan dess beläget i Stockholm och Paris. Företaget är 

inriktat på kommunikation, till stor del på Internet, men även offline och är en länk 

mellan företag som vill marknadsföra sig och deras konsumenter. De säger sig vara 

specialiserade på att få konsumenter att prata med varandra om produkter, varumärken 

och tjänster. På sin hemsida erbjuder de en mängd unika tjänster både för 

marknadsföring och för marknadsundersökningar och deras huvudsakliga 

kompetensområden är PR, traditionell och via Internet, webkampanjer och Word-of-

mouth. Dessutom arbetar de med att ta fram och driva hemsidor, communities och 

diskussionsforum och har även kompetenser inom design och programmering. 

(prontocommunication.se). 
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Pronto är ett lämpligt fallföretag eftersom det är det första svenska medlemsföretaget i 

Word of Mouth Marketing Association, med ett klart försprång av att vara först på sin 

marknad, gentemot sina konkurrenter (Johnson et al, 2005). Dessutom är Prontos 

verksamhet inriktad på arbete och utveckling av Buzz Marketing och Word-of-mouth, 

vilket studien fokuserar på. Word of Mouth Marketing Association är en organisation 

som består av hundratals framgångsrika marknadsförare, vars mål är att uppmana 

företag att använda sig av Word-of-mouth som en marknadsföringsmetod präglad av 

ärlighet och integritet (womma.org, β). Prontos erfarenhet av denna specifika 

marknadsföringsteknik vi vill studera gör företaget relevant för vår fallstudie.  

Fallföretag nr två är Buzzador AB som specialiserar sig på marknadsföring via 

Word-of-mouth och grundades 2005 av Pär Thunström. Deras affärsidé lyder; Buzzador 

ger företagen en direktkanal till slutkonsumenten genom Word-of-mouth 

marknadsföring. Buzzadors mål är att bli nummer 1 inom sociala media och deras 

största tillgång är deras Buzzadorer; de individer som arbetar för dem genom att sprida 

Word-of-mouth. Företaget använder sig av dessa 200,000 Buzzadorer, deras 

medlemmar, då de genomför sina Buzzkampanjer. Buzzador är ett relevant företag för 

denna fallstudie då de endast arbetar med Word-of-mouth Marketing och använder sig 

av individer som påverkansfaktorer för denna marknadsföring. (buzzador.com, α).  

Springtime är ett PR – och kommunikationsföretag som är specialiserat inom sociala 

medier, har använts som tredje och sista fallföretag för att ge studien ytterligare 

trovärdighet. De säger sig brinna för idén att människor påverkar människor och tror att 

attityder och beteenden kan förändras genom kommunikation.  Dessutom använder de 

sig av ambassadörer för denna kommunikation och tror på personlig påverkan som en 

lyckad kommunikationskanal. (Springtime.nu, α). Precis som de första två fallföretagen 

är Springtime lämpligt på grund av inriktningen på deras arbete, mot Word-of-mouth 

Marketing.  
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3.2 källor 
 

3.2.1 primära 
Studiens primära källor är intervjuer. Först gjordes en personlig intervju med Rickard 

Nyman som är anställd på Pronto Communication. Vid intervjun med Rickard använde 

vi oss av en semistrukturerad intervjudesign, vilket innebär att vi hade ett frågeschema 

som inte behövde följas i någon särskild ordning så att respondenten öppet kunde svara 

och diskutera dessa teman fritt, samt att följdfrågor kunde ställas. På så sätt kunde vi få 

oväntade svar och respondenten kunde tala om det han/hon ansåg vara viktigt. Vid 

personliga intervjuer kan det uppstå en så kallad reaktiv effekt eller intervjuareffekt 

(Yin, 2007), vilket innebär att respondenten blir påverkad av intervjuarens närvaro eller 

personliga attribut. (Bryman & Bell, 2005). För att styrka trovärdigheten i empirin har 

en kompletterande strukturerad intervju gjorts via e-mail. Den gjordes med Anders 

Häger Jönson, som är en före detta anställd på Pronto Communication och idag jobbar 

som frilansare inom reklambranschen och. Det faktum att Anders Häger inte är anställd 

på ett företag gör hans åsikter mer egna och mindre partiska.  

Vi har använt oss av ett icke-sannolikhetsurval vid intervjuerna. Dessa kan ge 

upphov till så kallade samplingsfel, eftersom de inte består av slumpmässigt utvalda 

personer och därför inte nödvändigtvis är representativa för populationen. Syftet med 

vår undersökning var dock inte att få fram resultat som går att generalisera till 

statistiken eller empirin, utan snarare att belysa ett speciellt fall som i stället går att 

konceptuellt generalisera till teorin. Alltså kommer detta faktum inte att ha någon 

betydelsefull påverkan på var undersökning eller dess resultat. (Yin, 2007) Fallstudien 

är av kritisk karaktär då fallet syftar till att ge en bättre förståelse (Bryman & Bell, 

2005) och syftet med den teori som utvinns från en fallstudie är inte menat att vara 

statistiskt generaliserbart, utan istället menat att kunna bidra till teorin på ett analytiskt 

och konceptuellt sätt (Yin, 2009).  
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Vid en kvalitativ studie ligger fokus på kvalitativa kvalitetsmått som trovärdighet och 

äkthet. För att kunna säkerställa studiens kvalitet har vi låtit göra respondent 

valideringar av samtliga intervjuer, vilket innebär att respondenten får tillgång till de 

data som samlats in och sammanställts, samt får möjlighet att godkänna dessa data. 

(Yin, 2009).   

När det gäller våra intervjuer förstår vi att svaren från respondenterna möjligen kan 

vara vinklade beroende på vilken relation de har till företaget, det finns en tendens att de 

kan vara partiska, och därför har vi använt oss primär information av två olika och 

fristående källor: 

• Rickard Nyman, Pronto Communication 

• Anders Häger, frilansande inom reklambranschen 

 
3.2.2 sekundära 

De sekundära källorna består av ämneslitteratur, vetenskapliga artiklar och Prontos, 

Springtimes och Buzzadors hemsidor, se referensförteckning sid. 58. 

Det är viktigt att förstå att författaren till en källa ofta vinklar innehållet efter sina 

erfarenheter och sitt synsätt och att informationen ofta är skriven i ett annat syfte. 

(Björklund & Paulsson, 2003). Att en källa ter sig olika i anknytning till vilken relation 

den har med den verklighet den beskriver är viktigt att förstå, samt att källan kan variera 

utifrån syftet med den (Holme & Solvang, 1997).  

 
3.3 undersökningsmodell 
Denna modell (se nästa sida) visar hur vi har angripit problemet med koppling mellan 

teori, undersökning och empiri. Under teori finns de teoriområden som har undersökts. 

Vidare under Intervjuer & hemsida finns de frågor vi har ställt för att få fram det 

empiriska materialet. Under Empiri finns den information vi har fått fram och 

sammanställt.  

Modellen förstås lämpligen med frågeställningen som utgångspunkt: Hur används 

Buzz Marketing med individen som kommunikationskanal? 
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4 empiri…………………………….………….. 
Det empiriska materialet är hämtat från följande: 

Primära källor: 

• Personlig intervju med Rickard Nyman, anställd på Pronto Communication 

• Intervju via e-mail med Anders Häger, f.d. anställd på Pronto Communication 

och numera frilansande marknadsförare inom reklambranschen 

Sekundära källor: 

• Pronto Communications hemsida, www.prontocommunication.se 

• Buzzadors hemsida, www.buzzador.com  

• Springtimes hemsida, www.springtime.nu 

……………………………………………………… 
 
4.1 marknadsföringskanaler 

 
4.1.1 kommunikationskanaler 

 

Traditionell reklam är döv 
Buzzador.com, α 

 

Buzzador anser att marknadsföring idag måste skapa en dialog med konsumenten för att 

kunna påverka, de menar att det krävs en tvåvägskommunikation för att detta ska lyckas 

(buzzador.com, α).  

Prontos val av kommunikationskanal baseras på hur uppdraget ser ut och anpassas 

efter det. Vidare anpassas kanaler efter målgruppen och då intervjuer ska genomföras 

anser Pronto att de bör äga rum där målgruppen känner sig som mest hemma. I 

huvudsak går dock arbetet mest ut på att planera kortsiktiga och långsiktiga aktiviteter 

på Internet (prontocommunication.se). Pronto riktar dock aldrig sin marknadsföring mot 

barn under 15 år och är alltid tydliga med sina avseenden. Pronto jobbar med att skapa 

en positiv Word-of-mouth. (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19) Hur ledet 

ser ut till de slutgiltiga målen beror helt och hållet på fallet säger Rickard Nyman.  
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I dagsläget jobbar de inte heller lika mycket med kommunikatörer som de gjorde förut. 

Nu när marknaden har mognat är Buzzkampanjerna som genomförs mer nischade.  

Det som Pronto vill är att sprida engagemang, och detta görs genom olika verktyg, 

exempelvis genom personer som de ser potential hos och som har lämnat digitala spår. 

Rickard Nyman menar att om de exempelvis har ett uppdrag från ett flygbolag så passar 

en reseblogg väldigt bra som kanal. (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19). 

Den viktigaste marknadsföringskanalen för Buzz Marketing, menar Anders Häger, 

varierar då det helt beror på vilket material man vill sprida och till vilken målgrupp. En 

kanal som är helt rätt för ett varumärke kan vara helt fel för ett annat. För att veta det 

krävs en kombination av noggrann research och skarp fingertoppskänsla. (Häger, e-mail 

intervju, 2010-05-11). Hur en Buzzkampanj går till rent praktiskt varierar från fall till 

fall. Det är beroende på vad man vill marknadsföra och till vilken målgrupp menar 

Anders Häger, något som Rickard Nyman bekräftar. 

 
4.1.2 mediebruset 

Eftersom konsumenter idag utsätts för flera tusentals kommersiella budskap dagligen 

lyssnar de bara till de budskap som de upplever som relevanta (buzzador.com, α). Detta 

brus har ökat på grund av Internet och alla dess nya sociala mötesplatser. Ett sätt att 

hjälpa konsumenten att skilja mellan brus och väsentligheter är, enligt Springtime, att 

bygga relationer genom att lyssna, lära och engagera (Springtime.nu, δ). Många tror att 

traditionell reklam tappar sin kraft alltmer (buzzador.com, α) och det har länge talats 

om att den är på väg att dö ut.  På Springtime påpekar man dock att världen inte är helt 

svart och vit, men de tror att tyngdpunkten inom kommunikation är på väg att flyttas 

från traditionella medier mot nyare och mer kreativa sådana. (Thorstenson, 2006). För 

att kunna slå igenom den stora mängd budskap säger sig Buzzador lägga ner extra 

mycket arbete på att få fram rätt urval och på så sätt skapa ett spännande möte mellan 

konsument och produkt. (buzzador.com, α). Springtime håller med om att budskapet 

måste tränga igenom ett mediebrus för att nå konsumenten.  
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4.1.3 segmentering 
 

Vi vet vem du ska prata med 
Prontocommunication.se 

 
Då Internet är de anställda på Prontos primära plattform har de beprövade metoder för 

målgruppssegmentering. På bloggar och communities, pratas det och postas dagligen 

om allt mellan himmel och jord, så även om varumärken. Varje dag scannar Pronto 

webben på information som kan vara till nytta för sina uppdragsgivare.  

Pronto säger sig vara specialiserade på att definiera rätt målgrupper och föra 

personliga dialoger med dem via allt från communities till slutna e-maillistor. 

Företagets kommunikatörer spenderar sin tid på Internets mötesplatser för att lyssna på 

sina uppdragsgivares målgrupper. För att få en sanningsenlig bild av verkligheten 

arbetar Pronto på ett sätt som innebär att kommunikatören för ett uppdrag själv stämmer 

in i uppdragsgivarnas målgruppsbeskrivning. På så sätt pratar vänner med vänner, vilket 

är viktigt enligt Pronto. (prontocommunication.se). Begreppet vänner som pratar med 

vänner som används på hemsidan när det gäller just att nå ut till ambassadörerna säger 

Rickard Nyman är ett vidare begrepp, där de menar att de kommunicerar med de 

grupper människor hos vilka de är likvärdiga och trovärdiga. (Nyman, personlig 

kommunikation, 2010-04-19).  

Buzzador använder sig av databaser där de har alla sina Buzzadorer samlade. 

Buzzadorerna segmenteras efter olika parametrar som är i enlighet med 

uppdragsgivarens målgrupp, för att passa perfekt för den specifika kampanjen.  För att 

verkligen rätt individ ska identifieras använder Buzzador sig av precision marketing, 

som innebär att de matchar individerna i databasen med målgrupp och kompletterande 

information om så behövs ett flertal gånger innan de frågar de slutgiltiga valen av 

Buzzadorer om de vill utföra Buzzkampanjen. (buzzador.com, δ) 
Genom att kartlägga människors digitala avtryck, såsom bloggposter, inlägg och 

röstningar, samt titta på personens levnadsvanor, tar Pronto ställning till vem som kan 

lämpa sig för att bli ambassadör för en specifik uppdragsgivare. En matchning mellan 

producent och ambassadör görs alltså och sedan tar Pronto kontakt med personen i 

fråga. En relation har skapats och påverkan, marknadsföring, kan göras.  
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Denna process ökar varumärkeskännedom, påverkar opinionen, möjliggör 

attitydförändringar och kan driva försäljning. (prontocommunication.se). 

Hur Pronto hittar och identifierar dessa ambassadörer är olika beroende på fall. De 

börjar med att identifiera personerna genom att se till de starkaste och de som fungerar 

just idag. De som har ett gott rykte. Under kampanjens gång blir dessa personer 

engagerade. Vissa personer är mer aktiva och Rickard Nyman understryker att det är 

just engagemanget som är viktigt. Det viktiga hos de individer som väljs är att personen 

är inflytelserik. (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19).  

 
4.1.4 IT 

Dagens konsumenter spenderar allt mer tid på Internet och de sociala medierna och 

Buzzador säger sig kunna hjälpa sina uppdragsgivare att kommunicera med sina 

konsumenter via dessa direkt genom Word-of-mouth Marketing. (Buzzador.com, β).  

Primärt använder sig Pronto av Internet som marknadsföringskanal och det är deras 

hemmaarena. På Internet berättar Rickard Nyman att det är där det lättast att se 

spridningseffekten av Buzzet. Rickard Nyman säger att tanken med just Word-of-mouth 

inte är att använda sig av de traditionella kanalerna. Ofta jobbar de tillsammans med 

andra byråer i stora kampanjer med den del av marknadsföringen som behandlar just 

Buzz och Word-of-mouth. Rickard Nyman menar att de sociala medierna inte är 

lösningen på alla problem utan att man måste komplettera upp med alla slags kanaler. 

Trots att Internet är deras främsta kanal gör de även ibland jobb som innebär både texter 

till tavlor och radioreklam. (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19). Rickard 

Nyman tror att Internet har blivit så stort just för att det är lätt att få en spridning på 

Buzzet. Vad gäller stora skillnader på Buzz IRL, in real life, och på Internet menar 

Rickard Nyman att det inte är någon större skillnad fast han säger att Internet är både 

bredare och det går fortare. Innehållet måste däremot vara attraktivt och bra, samt kunna 

engagera människor. (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19). Att använda sig 

av individer som marknadsföringskanal kräver ett stort engagemang från producenter 

eftersom den nya generationen konsumenter kräver mycket mer av både produkter och 

producenter. Det är då väldigt viktigt att försöka bygga starka relationer mellan 

producent och konsument. (prontocommunication.se). 
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4.2 buzz & word-of-mouth 
 

4.2.1 vad är buzz? 

 

En metod för att artificiellt försöka skapa en viral effekt 

Häger, e-mail intervju, 2010-05-11 

 

Word-of-mouth Marketing är ett sätt att systematiskt få sina konsumenter att tala om 

produkter och tjänster till rätt personer och vid rätt plats och tidpunkt. (buzzador.com, 

α). Buzz Marketing innebär konsten att få konsumenter att kommunicera positiva 

värden sinsemellan om de varumärken som man vill att de ska kommunicera om. Att 

lyckas bemästra denna konst är Prontos huvudsakliga fokus och målsättning. Först och 

främst måste ett Buzz skapas, men svårigheten är att styra när det ska hända, inom vilka 

grupper Buzzet ska cirkulera och att kontrollera hur det ska kunna bidra till affärsnytta 

för uppdragsgivaren. Anders Häger menar att Buzz Marketing är en metod för att 

artificiellt försöka skapa en viral effekt, att ge något spridning. Det kan handla om allt 

ifrån en värdering, info om en produkt till material som film, video, spel, musik etc. 

Tanken menar Anders Häger är att ge initial push för att materialet man vill sprida 

senare ska börja sprida sig mer naturligt. (Häger, e-mail intervju, 2010-05-11). Prontos 

fokus ligger på att hitta dessa ambassadörer och på att bygga relationer med dem genom 

att erbjuda dem en mängd fördelar såsom exempelvis merchandise och 

förhandsinformation. (prontocommunication.se). Då Rickard Nyman beskriver Buzz i 

förhållande till Word-of-mouth, menar han att Buzz och Word-of-mouth i princip är 

samma sak. Rickard Nyman säger att Buzz innebär en effekt som slår igenom då 

människor börjar prata (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19). 
Buzzador skriver på sin hemsida att Word-of-mouth är den snabbast växande och 

mest trovärdiga mediankanalen i världen (buzzador.com, β). Men ryktesspridning är 

inget nytt fenomen, utan det förekommer dagligen efter varje restaurangbesök då vänner 

pratar med sina vänner.  
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4.2.2 buzz, positivt och negativt 

 

Det finns ingen starkare kraft att påverka än en väns rekommendation! 

Buzzador.com, β 

Buzzador lät göra en magisteruppsats för att mäta resultatet av en Buzzkampanj som 

visade att Word-of-mouth Marketing hade stor påverkan på konsumenter. Hela 50 % av 

de involverade i kampanjen köpte produkten i fråga. (buzzador.com, α). Det positiva 

med Buzz berättar Rickard Nyman är att det sker på konsumenternas villkor. Det är en 

tvåvägskommunikation där konsumenten är mer medverkande vilket ger ett spännande 

dynamiskt möte. (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19). Buzzet ger mer makt 

åt slutkunden säger Rickard Nyman. Några negativa aspekter med Buzz ser inte Rickard 

Nyman, han understryker däremot att det är viktigt att vara transparent och visa på: 

Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad är mitt syfte? Ibland så vet folk inte om att de 

blir påverkade för än senare, och detta vill de undvika.   

Anders Häger tar upp två problem som han ser med Buzz varav det ena är att 

marknadsförarna inte alltid spelar med öppna kort, men berättar även att han vet att 

detta är något som håller på att förändras. Detta har gjort att folk som blivit kontaktade 

av "ambassadörerna" har riskerat att känna sig lurade. Något som kan slå tillbaka hårt 

mot de inblandade företagen och riskera att skada deras varumärke säger Anders 

Häger. Han berättar vidare att det funnits stor risk att Buzz Marketing blandats ihop 

med spam, som han benämner som den minst respekterade marknadsföringsformen. 

Anders Häger berättar att den här typen av marknadsföring ett tag hade mycket dåligt 

rykte, speciellt när den hade formen av att ambassadörerna tog direktkontakt med 

användare på sociala nätverk. Flera sociala nätverk förbjöd detta och Facebook lade 

mycket tidigt in spärrar för att inte kunna användas på det sättet berättar Anders Häger. 

Personligen tror Anders Häger snarare att man istället för att försöka spela kompis och 

smyga på någon ett budskap så ska man vara seriös och ärlig med sitt syfte. Då kan man 

istället utnyttja den stolthet eller seriositet som personen känner att bli kontaktad på en 

företagsnivå. Den andra negativa aspekten som Anders Häger tar upp är att man har satt 

Buzz Marketing i system utan att tänka på slumpfaktorn. (Häger, e-mail intervju, 2010-

05-11). 
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Marknadsförare har även sålt in kampanjer baserade på antalet kontaktade individer, 

antalet postade blogginlägg etc. Anders Häger menar att man måste inse att det är en 

mänsklig faktor man har att göra med. Självklart kan man lova en viss synlighet om 

man betalar för den menar Anders Häger, men du kan aldrig på förhand lova en exakt 

exponering när du jobbar med den här typen av marknadsföring. Detta eftersom du är 

beroende av en part som inte har någon direkt skyldighet att sprida ditt budskap. 

Dessutom måste man, både på företags och byrå- håll, inse att kvalitet alltid går över 

kvantitet. Jag vet att många i branschen har svårt att tänka "godtyckligt" på det sättet 

säger Anders Häger. Anders Häger tar beskriver ett exempel; Om du ska marknadsföra 

ett rosaglittrigt Hello Kitty-läppglans så vinner du enormt mycket mer på att det 

exponeras på till exempel Fokis blogg (som har en målgrupp som med stor sannolikhet 

skulle vara intresserad av en sån produkt) än 100 andra modebloggar med annan eller 

oklar profil. Från ett företagshåll så kan man ju tycka att 1 alltid är mindre än 100, 

men det här har med enormt mycket mer än siffror att göra. Således krävs det ju en 

enorm research och fingertoppskänsla för att veta exakt vilken ambassadör som passar 

till vilket budskap.  

Anders Häger anser att den största fördelen och hela tanken bakom den här typen av 

marknadsföring dock är att konsumenterna självmant ska inbjuda företagen att leverera 

sitt marknadsföringsbudskap till dem istället för att företagen behöver avbryta 

konsumenterna eller inkräkta i deras privata sfär, som i traditionell marknadsföring. På 

detta sätt får Buzz och liknande marknadsföring mycket större trovärdighet, och i de fall 

den faktiskt fungerar, större effekt enligt Anders. (Häger, e-mail intervju, 2010-05-11). 

 
4.2.3 buzz & framtiden 

 

Word-of-mouth är den snabbast växande mediakanalen i världen 

Buzzador.com, β 

 

På frågan om Buzz är en relativt ny och vanlig metod att marknadsföra anser Rickard 

Nyman att Buzz egentligen är den allra äldsta metoden för att marknadsföra. Rickard 

Nyman ger exempel på då människor bodde i grottor och då hjulet uppfanns, då enbart 

Buzzet fanns för att sprida ett budskap.  
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Dock menar Rickard Nyman att Buzz kom av sig under 1900-talet då man istället 

använde sig mycket av envägskommunikation, men att i och med Internet så återfördes 

makten till konsumenten. Företagen kan inte längre kontrollera sitt varumärke och nu är 

det mer kunden som styr. Därför menar han att Buzz kommer tillbaka. Rickard Nyman 

berättar att det är allt fler som börjar anamma sociala medier. För några år sedan hade 

de inga konkurrenter, men idag finns det många. Rickard Nyman tycker dock att fler 

konkurrenter är bra då de får ett bättre resultat. (Nyman, personlig kommunikation, 

2010-04-19).  

När Rickard Nyman spekulerar över framtiden för Buzz så menar han att allt fler vill 

ha en strategi för Word-of-mouth och sociala medier. Han tror att Word-of-mouth och 

Buzz kommer att ta ett steg upp i det strategiska tänkandet och att det finns mer 

potential att utnyttja de anställdas närvaro, vilket kan bli mycket spännande. (Nyman, 

personlig kommunikation, 2010-04-19). Även Buzzador ser ljust på framtiden och tror 

på Word-of-mouth Marketing som en växande mediakanal. Deras vision är att skaffa sig 

en miljon Buzzadorer och på så sätt bli Europas ledande marknadsplats där 

konsumentvaruföretag kan möta sina konsumenter utan mellanhänder via Word-of-

mouth Marketing. (buzzador.com, β). Springtime håller med om att framtiden för Buzz 

Marketing ser ljus ut, men påpekar att den traditionella reklamens utplåning har varit på 

tal länge, men att det ännu inte har inträffat. Under förutsättning att metoden visar på 

bra ekonomiska resultat och högre konkret effektivitet kommer det dock att finnas stort 

utrymme för denna alternativa marknadsföringsmetod. De tror att Word-of-mouth och 

personlig påverkan kommer att bli ännu större i framtiden. (Thorstensson, 2006).  

   

4.2.4 buzz, när och hur? 
Hur styrs då när ett Buzz skall ske och inom vilka grupper? Enligt Rickard Nyman är 

detta en svår fråga och han menar att tajmingen är viktig och att det är viktigt att förstå 

behovet och vad som skapar engagemang. Han ställer sig frågan vad man faktiskt är 

beredd att göra och var tröskeln ligger för detta. Nyckeln är målgruppen, styrandet om 

när och hur Buzzet skall ske handlar om fingertoppskänsla berättar Rickard. Då tiden 

ändras, ändras också målgruppen. Det är viktigt att identifiera då det som fungerade för 

ett år sedan kanske inte alls fungerar i dagsläget. Att sedan mäta effekten på det som har 

gjorts kan göras genom synlighet, spridning, engagemang och försäljning. På 

onlinearenor kan de se tydliga siffror. Rickard Nyman menar vidare att branschen blir 

allt bättre på att mäta. (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19).  
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Vid intervjun med Rickard Nyman visade han en Power Point bild på hur de jobbar med 

att sprida Buzzet: 

 

 
 

fig 5. Pronto Power Point, 2010 

Identify är den första punkten vilket innebär att se till att hitta de önskade personerna  
Den andra punkten Listen syftar till att lyssna till vad de vill ha, de kan få tycka till, 
agera piloter och vara betatestare 
Den tredje och fjärde punkten Create, Engage är mycket viktigt och de måste engagera 
personerna. 
Evaluate är det slutliga steget där de utvärderar resultatet. 
 

Buzzador har också en modell för hur processen för Buzz Marketing ser ut där 

kampanjen startar med att en kampanjidé tas fram som är unik för varje kampanj och 

beskriver vad Buzzadoren ska göra och var han/hon ska göra det (buzzador.com, ε).  

Sedan tas allt material som rör kampanjen fram såsom inbjudan åter 

återrapporteringsformulär (buzzador.com, φ). Vid nästa steg bjuds Buzzadorerna in till 

att medverka via e-mail och om de tackar ja får de produkterna hemskickade 

(buzzador.com, χ). När Buzzkampanjen är genomförd måste Buzzadoren rapportera 

med bilder eller text och svara på frågor enligt tydliga instruktioner. Under tiden 

kampanjen pågår finns det alltid Buzzador Support tillgängligt för Buzzadoren att vända 

sig till vid frågor. (buzzador.com, γ) Slutligen sammanställer Buzzador all information 

om Buzzkampanjen och överlämnar till uppdragsgivaren.  
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De mäter också något de kallar Net Promoter Score, som visar hur stor sannolikheten är 

att en person som provat produkten kommer att prata om den med sina vänner. 

(buzzador.com, η).  

 

 
fig, 6. Buzzador.com, χ 

 

 
4.3 individen som marknadsföringskanal 

 

 

En ambassadör är en person som på något sätt har uttryckt sig positiv och/eller visat 

engagemang om ett varumärke 
 

Nyman, personlig kommunikation, (2010-04-19) 

 

4.3.1 individen 
Kärt barn har många namn - och så är också fallet för de individer som efterfrågas 

inom Buzz Marketing (Springtime.nu, β) På Pronto kallas de inflytelserika individerna 

för ambassadörer. De är företagens, som vill marknadsföra sig, bästa vänner 

(prontocommunication.se). Definitionen på en ambassadör enligt Rickard Nyman är en 

person som på något sätt har uttryckt sig positiv och/eller visat engagemang om ett 

varumärke, och det är viktigt att den är beredd på att vara en talesperson och villig att 

sprida ett positivt ord (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19).  
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Buzzador i sin tur kallar sina utvalda individer för Buzzadorer och beskriver dem som 

personer som är nyfikna, gillar att vara först ut med – eller prova nya saker 

(buzzador.com, ι). Företaget Springtime nämner på sin hemsida att de viktigaste 

påverkarna på Internet har på senare tid i allmänhet börjat kallas online influentials och 

e-fluentials, men även de kallar dem för ambassadörer och definierar dem som goda 

vänner vilka de måste bygga starka relationer med. (springtime.nu. χ). Det är allt som 

oftast andra personer som får människor att ändra åsikt eller attityd genom sina 

argument eller beteende. Människor följer efter andra människor (Thorstenson, 2006).  

I början av 1950-talet inspirerades Paul Lazarsfeld tillsammans med Elihu Katz av en 

tidigare studie att i Decatur, Illinois, göra en systematisk studie av opinionsledare bland 

kvinnor. De studerade fyra områden, dessa var biobesök, mode, dagligvaror och lokala 

samhällsfrågor. Målet med denna studie var bland annat att hitta opinionsledarna och 

undersöka deras egenskaper och den visade på att opinionsledare fanns på alla sociala 

plan och att de främst påverkar människor inom samma sociala grupp. Opinionsledarna 

ses som experter bland sina vänner, släktingar och kollegor. De kännetecknas av att de 

kommunicerar mer genom att ge andra råd engagerat.  De är mer uppdaterade på vad 

som händer och tar del av information från media. Studien visade dock på att dessa 

opinionsledare sällan påverkar och experter på mer än ett område. Den så kallade 

Decatur studien visade på att det finns människor som är betydelsefulla för hur andra 

gör sina val. Marknadsförare såg denna möjlighet att om dessa opinionsledare hittades 

skulle vägen till framgång hittas. En del gemensamma egenskaper fanns hos 

opinionsledarna som grupp. Dessa var att personen hade stora kontaktytor som den 

använde sig av för att skaffa sig kunskap och ta in information men att även sprida 

information till de andra i nätverket. (Thorstenson, 2006).  

 

4.3.2 personlighetstyper 
Anders Häger menar att vilka egenskaper som är viktiga hos dessa individer beror på 

vad man ska marknadsföra och hur/genom vilken kanal man ska marknadsföras det. 

Anders Häger menar därför att det är därför svårt att gå in på detaljnivå om exakta 

egenskaper. Förutom att ambassadören redan ska ha eller ha potential till att få 

inflytande i målgruppen.  
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Buzzadoren är en person med stort socialt nätverk och är således en mycket social 

person som tycker om att diskutera med sina vänner. Oftast har dessutom Buzzadoren 

ett behov av att kunna påverka utveckling av produkter. (buzzador.com, ι). 

 
fig 5. Pronto Power Point, 2010 

 

I Prontos modell över ambassadörer kallas ambassadörerna för de inflytelserika och har 

ordet ACTIVE som utgångspunkt. Rickard Nyman förklarar att A(ahead in adpotion) 

står för att personen är villiga att prova nya saker, C(connected) står för deras 

kontaktnät, T(travellers) att de är beresta, nödvändigtvis inte enligt resor, men att de är 

beresta intellektuellt är viktigt och att de kan bli som en bro mellan olika världar, 

I(information hungry) menas med att de hela tiden vill ha ny information, V(vocal) att 

de har en stark röst som hörs och sist men inte minst E(exposed to the media) som syftar 

till att de har lätt att nå igenom bruset. Rickard Nyman berättar att ambassadörerna 

fungerar som fria individer och de säger inte åt dem exakt vad de ska göra eller säga. De 

vill bygga en relation och erbjuda ambassadören något som är av deras intresse. De kan 

erbjuda bloggare och redaktörer information, pressmaterial och prover i utbyte. Rickard 

Nyman menar att man dock måste vara lite mer kreativ än med journalister. De 

ambassadörer som de sedan använder sig av behöver inte nödvändigtvis vara kändisar. 

Rickard Nyman poängterar att det viktiga ligger i att de är kända inom målgruppen. 

(Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19).  
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4.3.3 individens roll 
 

Vi brinner för idén att det är människor som påverkar människor. Det är genom samtal 

som attityder och beteenden på allvar kan förändras. Därför tror vi på personlig 

påverkan som en viktig väg till framgång i kommunikation  

 
Springtime.nu, α 

 

På Springtime tror man att personlig påverkan som en viktig framgångsfaktor vid all 

kommunikation. (Springtime.nu, α) På Pronto anlitas nyckelpersoner för att sprida 

positiv kritik och ett gott rykte om varumärken och produkter i huvudsak på Internet via 

till exempel communities och bloggar. Syftet är att få ambassadörerna att känna sig 

speciella och få en exklusiv och positiv känsla för varumärket som de sedan för vidare 

till alla de känner. (prontocommunication.se).  

Ambassadören som också kan kallas opinionsledare/bildare är de som Pronto 

försöker nå ut till och som ska fungera som kommunikationskanal. Rickard kallar dem 

för spindlar och de betyder mycket för framgången eftersom det är till dessa personer 

alla lyssnar. (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19). Anders Häger berättar att 

det generellt finns många olika sätt att använda sig av ambassadörer och många roller 

den kan ha. Buzzadorernas huvudsakliga uppgifter är att prova produkter och medverka 

i en kampanj där han/hon diskuterar produkten och sprider kunskap om den. Oftast 

ingår också ett moment som de kallar att buzza, dvs. dela ut gratis varuprover till sina 

vänner och på så sätt även få dem att diskutera produkten. Buzzadorerna rapporterar 

inte bara sina erfarenheter tillbaka till Buzzador utan även på Internet via sociala medier 

och många sprider även Word-of-mouth via sina egna bloggar. (buzzador.com, ι).  

Varför individen är så viktig för Buzz Marketing beror enligt Anders Häger på det 

klassiska faktumet att människor generellt litar mer på ett budskap som kommuniceras 

till oss från någon vi redan har en relation till. I motsats till masskommunikation. Vad 

gäller ambassadörens roll menar Anders Häger att det beror på kampanjens utformning.  
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Anders Häger ger två exempel: 

 

1. Har du ett videoklipp som du vill ska bli viralt (till exempel bland en viss målgrupp) 

så kan du identifiera inflytelserika bloggare och bearbeta de med information om 

klippet. Självklart i hopp om att de ska posta det och att det senare ska sprida sig viralt 

bland deras läsare. I det fallet är ambassadören bara en liten, men ändå enormt viktig, 

del av den övergripande strategin. 

 

2. I andra fall spelar ambassadören en större roll. Exempelvis har flera sminkföretag 

utnyttjat den enorma popularitet som vissa make up-tutorial-videos har på Youtube. De 

har sponsrat video bloggare, bland annat Michelle Phan, som således har fungerat som 

ambassadörer för varumärket. Lite som sponsring inom idrotten.  

 

Det här säger Anders Häger bara två exempel på hur företag använder ambassadörer 

inom digital marknadsföring. Självklart är ambassadören viktig menar han, men tanken 

bakom och utformningen av kampanjen måste också vara i 100 % synk med valet av 

ambassadör. Anders Häger betonar att det exempelvis inte går att sprida ett dåligt 

material med en bra ambassadör. Hur hittar man då rätt individ för rätt uppdrag? Anders 

Häger berättar att det krävs genomgående research i form av dagar av googlande, 

bloggläsande och research gällande målgruppen. Då har man verkligen koll på sin 

målgrupp, man tror inte bara det. (Häger, e-mail intervju, 2010-05-11). 

 

Det går inte att bara gå till http://www.facebook.com/l/b909b;bloggtoppen.se, kolla 

”topp tio” och tro att man kommer lyckas genom att bearbeta de bloggarna som ligger 

högst upp. Man måste läsa och analysera noggrant för att veta hur man bäst närmar sig 

dem och vad man kan förvänta sig för resultat med dem som ambassadörer. 
 

Häger, e-mail intervju, 2010-05-11 
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4.4 exempel på uppdrag 
 

Nedan följer exempel på några av de uppdrag som Pronto Communication har haft. 

 
4.4.1 cancerfonden, rosa bandet 

 
fig 8. Pronto Power Point, 2010 

 

För Cancerfondens Rosabandet kampanj tog Pronto fram en widget (virtuell grafisk 

komponent). Människor kunde lägga upp denna top widget för att stödja kampanjen. 

Rickard Nyman berättar att hundratusentals människor lade upp en top widget på sin 

profil på Facebook och även denna kampanj var mycket framgångsrik. I samband med 

detta berättar Rickard Nyman att det nu finns en mättnad på just widgets och att man 

istället kan använda sig av tävlingar.  

 

4.4.2 absolut vodka & walt disney 

 
fig 9. Pronto Power Point, 2010 
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För Absolut Vodka och Lomo arrangerade Pronto en online-tävling. Lomo är kameror 

som ger en speciell feeling och har en stor subkultur kring sig. De används av unga 

trendsättande personer. Tävlingen gick ut på att ta kort på saker som liknar Absolut 

Vodka flaskan, folk fick sedan rösta på det fräckaste bidraget. 

 

För Walt Disney ordnade Pronto en bananjakt där de gömde bananer på 100 online 

arenor. Tävlingen gick ut på att hitta dessa bananer och var riktade mot föräldrarna. 

Denna tävling resulterade i mer trafik på online arenorna. 

 

4.4.3 tele 2 
 

 
 

fig 10. Pronto Power Point, 2010 

För Tele 2 gjorde Pronto ett Glassogram för att skapa mer uppmärksamhet kring Tele 2. 

Denna kampanj var en parodi på snyggast.se där människor fick sätta sitt ansikte i en 

glass. Man fick sedan gå in och rösta på Sveriges snyggaste glassbild. Detta gav ett 

resultat på 176 000 unika besökare med en genomsnittlig besökstid på 12 minuter vilket 

enligt Rickard är en väldigt lång tid. De märkte att arbetande på Scania i Södertälje hade 

varit flitiga användare i denna Buzzkampanj. Rickard Nyman säger att det är just detta 

som är så spännande med Word-of-mouth, man vet aldrig vad det tar. 

 

 



 
 

37 
 

5 analys……………………………………….. 
Analysen är upplagd på samma sätt som förgående kapitel. Analysen börjar därför med 

analyser av Marknadsföringskanaler och Buzz & Word-of-mouth. Dessa kapitel 

fungerar som ett analytiskt underlag till analysen kring Individen som 

marknadsföringskanal som hittas under punkt 5.3.   

……………………………………………………… 
 
5.1 marknadsföringskanaler  

 
5.1.1 kommunikationskanaler 

Kommunikationskanalernas syfte är att sprida ett budskap till företagets målgrupp, via 

kanaler såsom exempelvis reklam, flyers, tidningar och affischer. Vidare är det väldigt 

vanligt att använda Internet och bloggar som kommunikationskanaler. (Kotler & Keller, 

2009). Dagens konsumenter spenderar också allt mer tid på just Internet och de sociala 

medierna (buzzador.com, β).  

Då budskap ska kommuniceras måste den mest lämpliga marknadsföringskanalen 

väljas ut (Solomon, 2006). Media bör väljas ut efter vilken målgrupp 

marknadskommunikationen riktar sig till (Gezelius & Wildenstam, 2007). Prontos val 

av marknadsföringskanal baseras just på hur uppdraget ser ut och efter 

uppdragsgivarens målgrupp. Som exempel på kanal ges personer med potential och som 

har lämnat digitala spår efter sig. (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19). 

Anders Häger instämmer i att val av kommunikationskanal varierar helt beroende på 

vilket material man vill sprida och till vilken målgrupp. En kanal som är helt rätt för ett 

varumärke kan vara helt fel för ett annat. För att veta det krävs en kombination av 

noggrann research och skarp fingertoppskänsla. (Häger, e-mail intervju, 2010-05-11). 

Feedback är en viktig källa till att kunna uppmärksamma attityder och behov hos 

konsumenter (Gezelius & Wildenstam, 2007). Buzzador instämmer och menar att 

marknadsföring idag måste skapa en dialog med konsumenten för att kunna påverka; 

det krävs en tvåvägskommunikation. Rickard Nyman håller med om att det är en 

tvåvägskommunikation där konsumenten är mer medverkande vilket ger ett spännande 

dynamiskt möte. (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19). 
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5.1.2 mediabruset 
Dagens konsumenter utsätts för flera tusentals kommersiella budskap dagligen och 

lyssnar bara till de budskap som de upplever som verkligen relevanta (buzzador.com, 

α). Sändaren måste tvinga sig igenom mediabruset (Gezelius & Wildenstam, 2007), 

vilket har ökat på grund av Internet och de nya sociala mötesplatserna (springtime, δ).  

Selektiv perception, att människor väljer vilken information som de tar till sig, gör 

det ännu viktigare för sändaren att verkligen rikta budskapet till mottagaren på ett 

effektivt sätt och många tror att traditionell reklam tappar sin kraft alltmer 

(buzzador.com, α). Ett sätt att hjälpa konsumenten att skilja mellan brus och 

väsentligheter är, enligt Springtime, att bygga relationer genom att lyssna, lära och 

engagera. (springtime, δ).  

 
5.1.3 segmentering 

Segmentering innebär indelning av konsumenter och målgrupper i olika undergrupper 

(Wanger, 2002). Vid segmentering har Pronto väl beprövade metoder. De scannar varje 

dag webben på information som kan vara till nytta för sina uppdragsgivare. (Nyman, 

personlig kommunikation, 2010-04-19). De säger sig vara specialister på att definiera 

rätt målgrupper utifrån att kartlägga människors digitala avtryck och ta ställning till vem 

som är mest lämplig att vara ambassadör (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-

19). Även Buzzador har rutiner för segmentering där de använder sig av databaser där 

dess Buzzadorer segmenteras utifrån olika kategorier och parametrar. (buzzador.com, 

δ).  

 

5.1.4 IT 

Rickard Nyman menar att Internet är en lämplig kanal för Word-of-mouth, då det är 

lättast att se spridningseffekten av ett Buzz där, vilket stöds teoretiskt av Janal (1998) 

som anser att Internet är en bra plattform för att skapa ett Buzz kring ett företag och 

Gezelius & Wildenstam (2007) menar att Internet är ett media med hög 

genomslagskraft eftersom den är ett aktivt media som interagerar med konsumenterna. 

Rickard Nyman säger också att tanken med Word-of-mouth faktiskt är att inte använda 

sig av traditionella kanaler. Denna mindre traditionella metod, att placera information 

på Internet för att försöka påverka, kallas viral marknadsföring och blir allt vanligare 

(O’Leary & Sheenan, 2008).  
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Rickard Nyman påpekar dock att trots Internets storhet och det faktum att konkurrensen 

inom de sociala medierna ökar, är det viktigt att inte enbart förlita sig på att sociala 

medier är den bästa lösningen på alla problem. (Nyman, personlig kommunikation, 

2010-04-19). 
Internet inte bara synlig -och möjliggör konversationer, utan underlättar även för 

mätning och spårning av dessa (Sernovitz, 2006). Internet är inte en förutsättning för 

Buzz eftersom enbart 20 % av den sker online (Sernovitz, 2006), men Rickard Nyman 

menar att Internet gör det lättare för ett Buzz att sprida sig. Han säger att det egentligen 

inte är någon skillnad mellan Buzz på nätet eller ansikte till ansikte, förutom att Internet 

är kan sprida ett Buzz både snabbare och bredare. Sernovitz (2006) håller med till viss 

del då han anser att Internet är en viktig faktor eftersom människor faktiskt använder sig 

av det vid Word-of-mouth och han menar att bloggar är en utmärkt plattform för 

människor att dela med sig av sina idéer.  

 

5.2 buzz & word-of-mouth 
 

5.2.1 vad är buzz? 
Buzz Marketing innebär att skapa och mobilisera opinionsledare som sprider budskap 

om produkter eller varumärken (Sernovitz, 2006). Det innebär alltså att skapa och sedan 

styra ett Buzz: summan av alla kommentarer om en specifik produkt eller företag vid en 

viss tidpunkt. Ett Buzz uppstår ofta i sammanhang där trender är inblandade. (O’Leary 

& Sheenan, 2008). Ännu en beskrivning av fenomenet lyder: när en marknadsförare 

identifierar, uppsöker, och engagerar sig med påverkare i stöd för en affärsidé 

(womma.org, α). Enligt Buzzador är Word-of-mouth marketing ett sätt att systematiskt 

få sina konsumenter att tala om produkter och tjänster till rätt personer och vid rätt plats 

och tidpunkt. (buzzador.com, α) Buzz och Word-of-mouth är enligt Rickard Nyman i 

princip samma sak. Men det finns skillnader. Buzz innebär en effekt som slår igenom då 

människor börjar prata. Buzz innebär konsten att få konsumenter att kommunicera 

positiva värden sinsemellan om de varumärken som man vill att de ska kommunicera 

om. Ett Buzz har då skapas, men svårigheten är att styra det. (Nyman, personlig 

kommunikation, 2010-04-19). 
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En förutsättning för Buzz Marketing är Word-of-mouth som O’Leary och Sheenan 

(2008) definierar följande: Word-of-mouth är en muntlig konversation, som på senare år 

dock blivit även skriftlig i den virtuella världen, mellan vänner, kollegor och familj om 

produkter eller varumärken på ett informellt sätt och detta leder till ett Buzz.  

O’Leary & Sheehan (2008) menar att Word-of-mouth Marketing är en av de äldsta 

marknadsföringsmetoderna, vilket Sernovitz (2006) håller med om då han menar att 

word-of-mouth alltid har funnits. Den empiriska datan bekräftar detta bland annat med 

Rickard Nymans exempel på att Word-of-mouth fanns redan på grottfolkets tid 

(Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19) och med Buzzadors påstående om att 

ryktesspridning inte är något nytt fenomen (buzzador.com, β). Sernovitz (2006) menar 

att denna sortens marknadskommunikation egentligen är ganska enkel eftersom 

människor som gillar produkter och varumärken vanligtvis kommer att vilja uppmana 

sina vänner att prova dessa. Dessa människor, som vill prata och hjälpa nya idéer, kan 

vara ett bra knep att nå en ny publik. (Sernovitz, 2006). Janal (1998) menar att 

uppsvinget hos communities och bloggar, tydligt visar på hur mycket människor vill 

tala om idéer och åsikter, inte bara bli talade till. 

 

5.2.2 buzz, positivt & negativt 
 

Människor följer efter andra människor  
Thorstenson (2006). 

 

 

Silverman (2001) menar att Word-of-mouth Marketing är tusen gånger mer kraftfullt än 

konventionell marknadsföring, vilket en undersökning som Buzzador låtit göra, där 

resultatet efter en Buzzkampanj var att hela 50 % av de som var involverade köpte 

produkten i fråga, bekräftar (buzzador.com, α). Faktum är att både teori och empiri 

mestadels tar upp fördelarna med Buzz Marketing exempelvis Solomon (2006) som 

menar att Buzz är den metod som bland kunder är ansett vara den mest pålitliga. 

Buzzador skriver på sin hemsida att Word-of-mouth är den mest trovärdiga 

mediankanalen i världen (buzzador.com, β).  Inte heller Rickard Nyman ser några 

negativa aspekter med Buzz, men understryker däremot att det är viktigt att vara 

transparent för att undvika att folk för sent inser att de blivit påverkade.  
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Det positiva med Buzz berättar Rickard Nyman är att det sker på konsumenternas 

villkor. Poängen är att Buzzet ska ge mer makt åt slutkunden. Anders Häger håller med 

och menar att Buzz Marketing har större trovärdighet och effekt just eftersom metoden 

inte inkräktar lika mycket som traditionell marknadskommunikation i konsumenternas 

privata sfär. Enligt Anders Häger är hela tanken med Buzz Marketing att 

konsumenterna ska bjuda in företagen frivilligt (Häger, e-mail intervju, 2010-05-11). 

O’Leary & Sheehan (2008) uppmärksammar dock att Buzz och Word-of-mouth även 

förenklar och snabbar på spridning av dåliga rykten och erfarenheter.  

Word-of-mouth och rekommendationer kan alltså ha en negativ effekt på som gör att 

andra inte testar en produkt, till exempel om personen i som gör rekommendationen 

anses ha dålig smak (Wanger, 2002). Anders Häger tar dock upp två problem som han 

ser med Buzz varav det ena är att marknadsförarna inte alltid spelar med öppna kort, 

men berättar även att han vet att detta är något som håller på att förändras och menar att 

detta kan slå tillbaka hårt mot varumärket. Personligen tror Anders Häger snarare att 

man istället för att försöka spela kompis och smyga på någon ett budskap så ska man 

vara seriös och ärlig med sitt syfte. Då kan man istället utnyttja den stolthet eller 

seriositet som personen känner att bli kontaktad på en företagsnivå. Den andra negativa 

aspekten som Anders Häger tar upp är att man har satt Buzz Marketing i system utan att 

tänka på slumpfaktorn.  Anders Häger menar att man måste inse att det är en mänsklig 

faktor man har att göra med. Således krävs det ju en enorm research och 

fingertoppskänsla för att veta exakt vilken ambassadör som passar till vilket budskap. 

(Häger, e-mail intervju, 2010-05-11). 

 

5.2.3 buzz & framtiden 
Word-of-mouth Marketing har blivit en av de snabbast växande 

marknadsföringsmetoderna då vi idag har verktygen och kunskapen att jobba med det 

(Sernovitz, 2006), vilket Buzzador instämmer i och därför ser ljust på framtiden 

(buzzador.com, β). Även Springtime tror att Buzz Marketing och personlig påverkan 

kommer att bli ännu större i framtiden, men poängterar att de är något kritiska till att 

traditionell marknadskommunikation är på väg att helt dö ut. De tror dock att metoden 

kommer att utvecklas så att den kan ge tydligare och mer konkreta ekonomiska resultat 

och således bli ännu mer populär. (Thorstenson, 2006).  
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Rickard Nyman tror, även han, att efterfrågan på verklig strategisk Word-of-mouth 

Marketing kommer att bli större i framtiden (Nyman, personlig kommunikation, 2010-

04-19). 
 
5.3 individen som marknadsföringskanal 

 
5.3.1 individen 

Ett medium är en förutsättning för marknadskommunikation, men det är inte bara 

genom traditionell reklam som produkter sprids, utan även genom individer (Wanger, 

2002). Somliga individer har en större tendens att påverka personer i sin omgivning än 

andra och det är dessa som representerar det nyckelsegment som marknadsförare är 

ivriga att ta fasta på (Goldwell, 1992). Anders Häger menar att vilka egenskaper som är 

viktiga hos dessa individer beror på vad man ska marknadsföra och hur/genom vilken 

kanal man ska marknadsföra det. Anders Häger menar därför att det är svårt att gå in på 

detaljnivå om exakta egenskaper.  

The Word of Mouth Marketing Associations menar att dessa individer har större 

inflytande och räckvidd än vanligt (womma.org, α) därför lämpar de sig väl för Word-

of-mouth, då det krävs rätt människa för att kunna bära ett budskap. Dessa individer är 

som spindlar som alla andra lyssnar på (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-

19). Ett smart sätt att göra reklam som verkligen påverkar är därför att låta en 

inflytelserik individ berätta för sin omgivning vad de tycker om en produkt eller ett 

varumärke. (Wanger, 2002). Ofta görs detta via sociala medier, såsom bloggar helt 

frivilligt (buzzador.com, ι). 

Kärt barn har som bekant många namn; The Word of Mouth Association kallar de 

inflytelserika individerna för influencer (womma.org, α), Rickard Nyman kallar dem 

oftast för ambassadörer, så även på Springtime som också kallar dem online influentials 

eller e-fluentials (springtime.nu. χ), och Per Thunström benämner dem Buzzadorer. I 

teorin benämns de ofta opinionsledare (O’Leary & Sheehan, 2008) med definitionen: en 

individ som inom en grupp med gemensamma intressen förmedlar nya idéer från 

massmedier samt från andra opinionsledare till gruppens medlemmar (ne.se, α) och 

opinionsledarna går under namnet the early adopters i Everetts modell Diffusion of 

Innovations från 1962. I modellen kommer dock opinionsledarna först efter the 

innovators, vilka är de personer som först anammar en ny produkt.  
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De som sedan efterapar opinionsledarna kallar Everett the early majority; den stora 

massan. (Kotler & Keller, 2009). Ett budskap påverkar alltså i första hand ett fåtal 

personer, vilka sedan sprider informationen vidare, via Word-of-mouth.  

De är den ursprungliga källan till Word-of-mouth och de har i sin tur stort inflytande på 

den stora massan. (O’Leary & Sheehan, 2008).  

Hur lyder då definitionen av en sådan eftertraktad individ? Det finns tendenser som 

visar på att dessa individer har gemensamma egenskaper, som bland annat att de ofta är, 

eller av sina bekanta anses vara, experter inom ett visst område (Thorstenson, 2006). De 

har stora sociala nätverk i vilka de mer än gärna kommunicerar (buzzador.com, ι), 

vidare är de uppdaterade och medvetna (Kotler & Keller, 2009), de testar gärna nya 

saker och talar gärna om för andra vad de ska investera i (Wanger, 2002).  

 
5.3.2 personlighetstyper 

Vilka egenskaper är då önskvärda hos denna individ? Den inflytelserika individen ska 

enligt Rickard Nyman vara villig att prova saker, ha ett stort kontaktnät, vara beresta 

(bokstavligt, men även i sinnet), vara nyfikna och sökande, ha en stark röst som hörs 

och ha förmågan att bryta sig igenom bruset. De behöver inte vara rikskändisar, men de 

ska vara kända inom målgruppen. (Nyman, personlig kommunikation, 2010-04-19). De 

är ofta högutbildade och välavlönade, de är först med att köpa nya produkter och de är 

dem som andra ber om råd (Wanger, 2002). Utmärkande för dem är att de vill känna 

grupptillhörighet, hjälpa andra och dela med sig av sin entusiasm (Sernovitz, 2006). De 

ska ha trovärdighet, vara inflytelserika och ha stort engagemang (Nyman, personlig 

kommunikation, 2010-04-19) och framförallt vara mycket social (buzzador.com, ι). Det 

kanske viktigaste karaktärsdraget är individens trovärdighet (Solomon, 2006), speciellt 

vid produktlansering (Kotler & Keller, 2009), då det är särskilt viktigt med 

rekommendationer från vänner, anhöriga eller kollegor, dvs. personer i ens närhet 

(Wanger, 2002). Kunder vänder sig alltså ofta till personer med samma behov och 

livsstil för att få råd och därför är det en myt att det bara skulle vara coola trendsättare 

som sprider Word-of-mouth (Sernovitz, 2006). 
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5.3.3 individens roll 
Anders Häger berättar att det generellt finns många olika sätt att använda sig av 

ambassadörer och många roller den kan ha (Häger, e-mail intervju, 2010-05-11), men 

först och främst måste individen identifieras (Sernovitz, 2006), vilket både Pronto och 

Buzzador har sina metoder för. Sedan måste en regelbunden kommunikationskanal till 

dem skapas (Sernovitz, 2006). Det är viktigt att få dem att känna sig speciella för att de 

ska få en positiv känsla för varumärket som de sedan ska sprida 

(prontocommunication.se), eftersom de är som goda vänner med vilka starka relationer 

måste byggas (springtime.nu. χ). 

Eftersom personlig påverkan är en viktig framgångsfaktor vid kommunikation 

(Springtime.nu, α) är det individerna som ska försöka anlitas till att agera 

kommunikationskanaler för positiv kritik och goda rykten (prontocommunication.se). 

Ibland ingår också det moment som kallas att buzza, dvs. dela ut gratis varuprover till 

sina vänner och på så sätt även få dem att diskutera produkten (buzzador.com, ι). Varför 

individen är så viktig för Buzz Marketing beror enligt Anders Häger på det klassiska 

faktumet att människor generellt litar mer på ett budskap som kommuniceras till oss 

från någon vi redan har en relation till. I motsats till masskommunikation. Anders 

Häger betonar att det exempelvis inte går att sprida ett dåligt material med en bra 

ambassadör. Vidare menar Anders Häger att det krävs genomgående research. (Häger, 

e-mail intervju, 2010-05-11). 
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6 diskussion……………………………….. 
Här diskuterar författarna analysen utifrån uppsatsens problemfråga, samt besvarar 

denna. Uppsatsens problemfråga lyder följande: Hur används Buzz Marketing med 

individen som kommunikationskanal? 

……………………………………………………… 
 
6.1 marknadsföringskanaler 

 

6.1.1 kommunikationskanaler 
Då det numera är väldigt vanligt att använda Internet och bloggar som 

kommunikationskanaler (Kotler & Keller, 2009) och dagens konsumenter spenderar allt 

mer tid på Internet och de sociala medierna (buzzador.com, β) har vi förstått att det är 

en betydande orsak för marknadsförare att använda sig av just detta i sin 

marknadsföring. Som Solomon (2006) menar så måste en lämplig 

marknadsföringskanal måste väljas ut för att ett budskap ska kunna kommuniceras. 

Vikten av att matcha budskapet med den utvalda målgruppen är av minst lika stor 

betydelse för att budskapet skall nå fram till målgruppen. När Pronto väljer 

marknadsföringskanal har de alltid uppdraget i åtanke och målgruppen de vill nå. Då 

även Anders Häger styrker detta och menar att det varierar beroende på de material man 

vill sprida så åskådliggörs valet av budskap, i koppling till målgrupp, som en av de mest 

grundläggande faktorer för en fungerande marknadsföringsmetod.  

Att vara flexibel i sitt val av marknadsföringskanal kan vi poängtera är oerhört 

viktigt för att budskapet ska nå fram. Den kanal som fungerar för ett uppdrag kan alltså 

vara helt fel för en annan. Detta måste hållas i åtanke då just valet av kanal kan vara det 

som hjälper eller stjälper en kampanj eller uppdrag. Som Anders Häger betonar så krävs 

det noggrann research och skarp fingertoppskänsla för att detta skall fungera. Att vara 

kompetent och noggrann i sitt arbete och veta vad målgruppen kräver, och vad exakt 

som ska kommuniceras, är a och o för att resultatet ska bli bra. En 

tvåvägskommunikation har vi insett sannerligen är viktig och som Buzzador menar så 

måste en dialog skapas med konsumenten för att kunna påverka. Rickard Nyman säger 

att denna just denna dialog ger ett spännande dynamiskt möte.  



 
 

46 
 

Att kommunikationen går igenom från sändare till mottagare som sedan ger feedback är 

viktigt då det ger företagen en chans att förbättra och lära känna sina kunder bättre. Att 

lära känna kunden är bland det bästa ett företag kan göra för sig själva och för kunden. 

Att sända fel budskap genom rätt kanal eller rätt budskap genom fel kanal kommer 

förmodligen inte att ge ett gott resultat.  

 

6.1.2 mediebruset 
Även om rätt kanal har valts så måste budskapet nå hela vägen fram till mottagaren och 

här det gäller att hitta vägar för att ta sig igenom bruset. Vi har förstått att detta inte är 

det allra lättaste då konsumenter idag utsätts för tusentals kommersiella budskap 

dagligen. Som Gezelius & Wildenstam (2007) framhäver så måste sändaren tvinga 

igenom bruset med ett budskap som sticker ut och är intressant. Att just tvinga sig 

igenom bruset ser vi inte som den enda lösningen på detta problem. Det må vara svårt 

att bygga relationer, men som Springtime påpekar så måste man lyssna, lära och 

engagera så att konsumenten kan skilja på brus och väsentligheter. Konsumenten tar 

naturligtvis till sig det som han eller hon personligen finner intressant eller 

uppseendeväckande, det ointressanta kanske registreras men försvinner lika snabbt som 

det uppfattas. Att rikta sitt budskap mot rätt mottagare anser vi hjälper budskapet att ta 

sig igenom bruset på ett mer effektivt sätt. 

 

6.1.3 segmentering 
Att följaktligen hitta rätt mottagare görs genom segmentering.  Vi har förstått att det är 

viktigt att kartlägga sina konsumenter och målgrupper i arbetet att kommunicera rätt sak 

till rätt person för att ta sig igenom bruset. Pronto exempelvis scannar webben varje dag 

efter information som kan vara till nytta för sina uppdragsgivare. Att hitta rätt individer 

stödjer arbetet med att i slutändan nå fram med sitt budskap. Buzzador segmenterar 

exempelvis utifrån kategorier och olika parametrar för att hitta rätt människor för rätt 

uppdrag (buzzador.com, δ). Pronto anser sig vara experter på att definiera rätt 

målgrupper. De kan genom att kartlägga människors digitala avtryck sedan ta ställning 

till vilka individer som är lämpliga att agera ambassadörer för dem.  
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6.1.4  IT 

Internet är som sagt väldigt vanligt och många människor spenderar sin tid på Internet. 

På Internet är det lättast att se en spridningseffekt av Buzz (Nyman, personlig 

kommunikation, 2010-04-19) och det är just Internet som även kan användas som en 

lämplig kanal för Word-of-Mouth. Som både Buzzador, Rickard Nyman och Anders 

Häger anser så är dialogen med kunden mycket viktig och detta är något även vi håller 

med om. Internet är ett aktivt media som interagerar med konsumenterna vilket skapar 

en dialog som faktiskt är en mycket viktig faktor i valet av IT som 

marknadsföringskanal. Att använda sig av viral marknadsföring är därför en mycket 

smart lösning då Internet har ändlösa möjligheter för kommunikation. När det gäller 

Word-of-mouth är tanken enligt Rickard Nyman att inte använda sig av traditionella 

kanaler, men påpekar att man inte ska förlita sig på sociala medier och tro att det är 

lösningen på alla problem. Vi har kommit till insikt om att göra samma sak gång på 

gång kanske fungerar ett tag, men att förnya sin marknadsföring och den virala 

marknadsföringen är avgörande för att den ska fortsätta fungera. Internet och den virala 

marknadsföringen har alla världens möjligheter att utvecklas. Däremot så sker enligt 

Sernovitz (2006) sker endast 20 procent av Buzzet online. Detta kan te sig vara ett 

mindre procentantal än vad vi tidigare trott. Dock visar det även på den enorma mängd 

Buzz som sker utanför Internet. Det som gynnar Internet är de möjligheterna att kunna 

visa på spridningseffekter, vilket såklart underlättar för att ens kunna se ett tydligt 

resultat. Genom exempelvis bloggar kan människor dela med sig av information på ett 

helt nytt sätt än tidigare. Att ta tillvara på Internet inom Buzz Marketing är viktigt för 

mycket av den information som strömmar finns just där. Trots att Buzz sker i hög grad 

utanför Internet, så kan Buzzet ändå handla om något som har skådats på Internet. Detta 

är det såklart svårt att se en spridningseffekt på, men att hantera Internets alla 

möjligheter är viktigt för ett Buzz som inte bara sker i den virtuella världen, utan även i 

den vanliga. 
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6.2 buzz & word-of-mouth 
 

6.2.1 vad är buzz? 
Vi har insett att Word-of-mouth Marketing egentligen är en av de allra äldsta 

marknadsföringsmetoderna. Att sprida ett rykte individer emellan har i sig, med rätt hög 

sannolikhet, funnits sedan människor började kommunicera. Buzz Marketing och Word-

of-mouth Marketing har dock olika betydelser för den som blir tillfrågad. Enligt 

Sernovitz (2006) innebär Buzz Marketing att skapa och mobilisera opinionsledare som 

sprider budskap om produkter eller varumärken. Denna beskrivning är så nära 

sanningen man kan komma enligt vår mening. Buzzador förklarar dock att Word-of-

mouth Marketing är ett sätt att systematiskt få sina konsumenter att tala om produkter 

och tjänster till rätt personer och vid rätt plats och tidpunkt. Att de två olika 

marknadsföringsmetoderna har olika namn kan förvirra vad dessa egentligen innebär 

och vad som egentligen är skillnaden. Vår egen översättning och förståelse av begreppet 

Buzz är en snackis; en trend som alla snackar om och Word-of-mouth är helt enkelt ett 

rykte, men båda metoderna syftar alltså till att försöka skapa och styra dessa vardagliga 

företeelser. Det som vi har uppfattat är att skillnaden ligger i att Buzz Marketing 

uppkommer med initiativ från någon, såsom att buzza; erbjuda något attraktivt i utbyte 

mot ryktesspridning. Rickard Nyman menar dock att Buzz Marketing och Word-of-

mouth Marketing i princip samma sak vilket även vi skulle vilja understryka. Båda 

metoderna går nämligen ut på att använda sig av individer som marknadsföringskanaler 

för att sprida ett positivt Word-of-mouth om specifika saker. Buzz är ett ord som 

beskriver effekten som slår igenom så fort människor börjar prata. Konsten ligger i att 

få konsumenter att kommunicera positiva värden sinsemellan enligt Rickard Nyman.  

Att människor pratar sinsemellan leder till ett Buzz. Buzz förutsätter dock ett Word-of-

mouth. Däri ser vi skillnaden hos de dock så likartade begreppen. 

 
6.2.2 buzz, positivt & negativt 

Att Buzz Marketing har framstått som enbart positivt i många sammanhang under 

arbetets gång är ett faktum. Många har beskrivit de positiva aspekterna med Buzz och 

helt enkelt utelämnat det negativa. Som Silverman (2001) menar så är Word-of-mouth 

Marketing tusen gånger mer kraftfullt än konventionell marknadsföring.  
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Hur pass sant det påståendet är går omöjligt att bevisa, men när Buzzador gjorde en 

undersökning visade även den på ett positivt reslutat där hela 50 % av dem som var 

involverade köpte produkten.  

Att människor pratar konstant med varandra världen över både om negativa saker 

och om positiva är inget nytt, men ur en marknadsförares perspektiv blir Buzz 

Marketing enbart positivt om det lyckas skapa ett positivt Buzz.  

Om Buzz Marketing enbart skulle generera negativt Buzz skulle förmodligen inte 

denna metod vara så pass populär och använd. Det som är positivt är, ännu en gång, att 

det skapar en dialog mellan sändare och mottagare. Rickard Nyman menar att det 

positiva ligger i att det sker på konsumenternas villkor. Buzz Marketing får helt enkelt 

en större trovärdighet när konsumenten känner att han eller hon har makten och styr, 

mer eller mindre, marknadsföringen. Som Rickard Nyman understryker är det viktigt att 

visa vem man är för att folk faktiskt ska inse att de blir påverkade. Även detta är en 

positiv aspekt, om människor blir påverkade omedvetet kan marknadsföraren eventuellt 

inte se effekten lika bra. Transparensen som Rickard Nyman talar om blir mycket viktig 

och individen skall kunna vara med att påverka. Detta fungerar säkert inte i alla fall, 

men att kunna skapa en positiv dialog och ett positivt Word-of-mouth kräver förståelse 

för vem det är som tar emot budskapet och hur de reagerar. Anders Häger har som 

frilansare dock tagit upp det negativa utifrån ett annat perspektiv vilket får oss att se på 

Buzz Marketing ur ett annat perspektiv även vi. Att marknadsförare inte alltid spelar 

med öppna kort är ett problem och att ta upp den problematiken visar på betydelsen i att 

vara transparent, det som Rickar Nyman menar är så viktigt. Som Anders Häger berättar 

så kan det skada ett varumärke om människor i efterhand får reda på att det blivit 

omedveten påverkade. Att det är någonting som håller på att ändras är däremot en 

positiv aspekt. Anders Häger trycker på att man inte ska låtsas vara kompis utan att man 

ska vara seriös och ärlig med sitt syfte och att det som sagt krävs en enorm research och 

fingertoppskänsla för att veta vilken ambassadör som passar till vilket budskap. Att vara 

ärlig om öppen i sitt arbete inom Buzz Marketing är väsentligt för att människor ska ta 

till sig informationen på ett öppet sätt och så att företagen inte får bakslag som istället 

kan generera i ett negativt Word-of-mouth. 
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6.2.3 buzz & framtiden 
Framtiden för Buzz har vi förstått ser ljus ut, då det är en av dagens snabbaste växande 

marknadsföringsmetoder. Idag finns de verktyg som behövs och den kunskap som krävs 

för att kunna jobba med det (Sernovitz, 2006) på ett bra sätt och kunna förbättra 

metoden konstant. Som Rickard Nyman säger så kommer förmodligen efterfrågan på 

denna marknadsföringsmetod blir allt större när man kan koppla den samman med 

verklig strategi. Vi tycker det låter som en mycket bra idé att koppla Buzz Marketing 

samman med sin övergripande strategi. Om detta fungerar så kan det generera i att fler 

öppnar ögonen för denna metod. Detta i sin tur kan däremot resultera i att bruset inom 

denna metod ökar, vilket kan göra det svårare för företag att använda sig av den här 

metoden. Följaktligen resulterar det dock i en nyttig konkurrens vilket kan ge både mer 

kreativa och smarta lösningar som tidigare inte har använts. Framtiden ligger oviss, men 

i dagsläget ser det ljust ut. 

 

 

6.3 individen som marknadsföringskanal 
 

6.3.1 individen 
Individen är nyckeln inom Buzz Marketing och Word-of-mouth Marketing, det är ett 

faktum att det är just individen som sprider budskapet och genererar till det positiva 

Buzzet. Det är numera uppmärksammat att det faktiskt inte enbart är genom traditionell 

reklam som produkter sprids (Wanger, 2002). Att det finns individer som fungerar som 

kanaler är ett faktum, men att marknadsförare väljer ut specifika individer kanske idag 

inte är lika uppmärksammat. Alla människor fungerar egentligen som 

kommunikationskanaler på ett eller annat sätt, men det finns vissa individer som sticker 

ut och påverkar mer än andra. Att finna de individer som påverkar mer är ett guldläge 

för marknadsförare. En individ som har möjlighet att påverka och inte bara det, även att 

påverka många andra, lämpar sig för att sprida ett positivt Word-of-mouth för ett 

företag. Trots att det finns många individer som kan påverka har vi insett att det inte 

räcker med att bara hitta en av dem. Att hitta rätt individ är minst lika viktigt för att 

kunna bära ett budskap och påverka andra människor att ta till sig detta. Visserligen kan 

dessa rätta individer själva sprida ett Buzz kring en produkt genom exempelvis bloggar 

(buzzador.com, ι).  
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Det är viktigt att tänka på att dessa individer är just vad de heter; individer, ingen är den 

andre lik. Kärt barn har många namn som man säger, och vi har upptäckt en stor 

begreppsproblematik för att beskriva dessa individer. Word of Mouth Marketing 

Association kallar de influencers, Rickard Nyman kallar de ambassadörer, Springtime 

kallar de bland annat e-fluentials och Pär Thunström kallar dem Buzzadorer. 

Fortsättningsvis kallas de ofta opinionsledare i teorin, och i Everetts modell; Diffusion 

of Innovation från 1962, kallas de första att anamma en produkt för innovators, följda 

av early adopters. Var gränsen går mellan innovators och early adopters 1962 är svårt 

för oss att veta. Bara dessa uppfattningar har lämnat oss med hela sex benämningar på 

samma slags individ.  

Det faktum att en innovatör och en ambassadör har fler än en betydelse kan även det 

skapa förvirring. Det hela går ut på att budskapet först träffar ett fåtal individer som 

sedan sprider detta vidare till den stora massan. Vad man sedan ska kalla denna individ 

beror helt och hållet på vilket sorts uppdrag den genomför och vem det är man pratar 

med. Fungerar individen exempelvis enbart som ett språkrör kanske denne kallas 

ambassadör, medan en bloggare som har testat ett nytt nagellack kallas influencer, 

samtidigt som en individ tillhörande Buzzador kallas Buzzador när denne testar en 

produkt och visar den för sina vänner. I själva verket gör de samma sak, de sprider 

information, men med gränserna mellan begreppen är flytande. Anders Häger berättar 

att det generellt finns många olika sätt att använda sig av ambassadörer och många 

roller den kan ha. Han menar att de egenskaper som anses är viktiga hos dessa individer 

beror på vad man ska marknadsföra och hur/genom vilken kanal man ska 

marknadsföras det. Därför är det är svårt att gå in på detaljnivå om exakta egenskaper, 

förutom att ambassadören redan ska ha eller ha potential till att få inflytande i 

målgruppen. Vi har insett att det är svårt att se specifika egenskaper då, som med 

uppdrag, svaret varierar. Det måste hela tiden finnas en anpassning som 

överensstämmer med uppdraget. Ofta är däremot dessa individer sedda som experter 

inom ett specifikt område. Det är naturligt för människor att lyssna till andra människor 

som har kunskap och information. Ofta har dessa individer stora sociala nätverk, de 

testar gärna nya saker, håller sig uppdaterade och talar gärna om för andra vad de ska 

investera i. Dessa egenskaper bygger tillsammans upp en bra grund för en individ som 

ska fungera som marknadsföringskanal. Människor lyssnar till personen, personen har 

många att berätta för och de är villiga att göra sådana saker som andra kanske inte 

skulle göra.  
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Varför individen är så viktig för Buzz Marketing beror enligt Anders Häger på det 

klassiska faktumet att människor generellt litar mer på ett budskap som kommuniceras 

till oss från någon vi redan har en relation till. Det är ett faktum att vi hellre lyssnar till 

någon vi tror på än någon utomstående som försöker bli förstådd. Denne någon kan 

sedan vara vem som helst, så länge det är rätt person, vid rätt plats och rätt tillfälle. 

 
6.3.2 personlighetstyper 

Några av de egenskaper som individerna besitter har redan tagits upp i förgående 

stycke. Men vad är det egentligen för personlighetstyper som denna grupp påverkare 

består av? Vi har förstått att de ska vara villiga att prova nya saker, ha stort kontaktnät 

och vara beresta, bokstavligt och i sinnet, vara nyfikna och ha en stark röst, men det 

slutar inte där. Det visar på vad som egentligen krävs för att bli utvald som enskild 

individ att fungera som kommunikationskanal. En individ behöver däremot inte vara 

känd, men det underlättar om de är kända inom målgruppen. Människor lyssnar som 

sagt till likasinnade människor. Tycker en individ om tv-spel och försöker påverka en 

grupp som enbart gillar kläder fungerar det med rätt hög sannolikhet inte. Individen bör 

besitta dessa egenskaper, men att kunna använda de på rätt sätt inom rätt grupper är 

minst lika viktigt för att egenskaperna ens ska ha någon avgörande betydelse. Wanger 

(2002) skriver att dessa individer ofta är högutbildade och välavlönade. Detta anser vi 

däremot inte alls behöver stämma, då individen måste verka inom rätt grupp. Alla 

grupper i samhället är inte högutbildade och välavlönade, så det är inget som säger att 

en individ som skall påverka nödvändigtvis måste vara på det sättet. Att individen 

vidare måste vara trendsättare, kändis eller högavlönad är därför inte sant, det kan 

däremot vara bra i vissa uppdrag. Det som är allra viktigt är individens trovärdighet och 

engagemang.  

 

6.3.3 individens roll 
Det kanske inte är det lättaste att hitta dessa individer. Först krävs en identifikation av 

dem sedan krävs en regelbunden kommunikation. Åter igen är dialogen en väsentlig del. 

Individen måste känna sig speciell. Gör de det sprider de med glädje vidare ett budskap. 

Starka positiva relationer bygger starka positiva känslor. Att individerna påverkar är en 

viktig framgångsfaktor. De anlitas för att kommunicera, resten är upp till dem. 
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7 slutsats…………………………………….. 
 

Hur används Buzz Marketing med individen som kommunikationskanal? 

 

I kommunikationsmodellen ser vi vägen från sändaren fram till mottagaren. För att nå 

fram till mottagaren måste rätt kanal väljas för att kunna ta sig igenom bruset. Inom 

Buzz Marketing används individer som kanaler för att sprida ett positivt Word-of-

mouth. Genom segmentering och grundlig research delas målgruppen upp och de rätta 

individerna för att utföra uppdraget kan hittas. Att välja rätt individer för rätt uppdrag är 

oerhört viktigt för att målgruppen skall kunna nås. Dessa individer definieras olika 

beroende på uppdrag och inom detta område finns en stor begreppsproblematik. Dessa 

individer kallas bland annat påverkare, opinionsledare, ambassadörer och innovatörer. I 

grunden gör de dock samma sak när de agerar marknadsföringskanal; de utför ett 

uppdrag och sprider ett budskap till en specifik målgrupp. Internet är den arena där man 

kan se spridningen av Buzzet lättast, här kan individen agera i bland annat bloggar och 

på communities. De egenskaper som krävs av individen varierar även dem på typ av 

uppdrag, men att individerna är engagerade och kan påverka inom specifika målgrupper 

är mycket viktigt för ett gott resultat. Individerna ska även vara villiga att prova nya 

saker, har stort kontaktnät och är vara nyfikna. Det gäller att identifiera dessa individer 

och lära känna dem. Att skapa en dialog mellan uppdragsgivare och individ är viktigt 

och från individens sida krävs det känslomässigt engagemang. Att sedan öppet kunna 

visa vad uppdraget går ut på för utomstående är viktigt. Är Buzz Marketing inte 

transparent kan det resultera i ett negativt Buzz och som kan stjälpa, mer än hjälpa, 

företaget. 

 

. 
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8 egna reflektioner…………………….. 
 

Vi har under arbetes gång kommit till allt större insikt hur Buzz Marketing fungerar. 

Det vi har upptäckt är att det finns ett oändligt antal sätt att använda denna metod på och 

vi har insett begreppsproblematiken kring individen då ett begrepp kan innebära olika 

saker. Detta har tyvärr förvirrat oss under arbetet gång. Utifrån all den information vi 

hittat så har vi däremot själva kunnat urskilja olika betydelser och insett att det faktiskt 

inte finns ett rätt svar på vem individen är och hur den används. Buzz Marketing var för 

oss en spännande metod som vi från början inte visste något om. Idag kan vi tvärtom 

säga att vi förstår den och de individer som fungerar som kommunikationskanaler. 

Skulle vi få en chans att ytterligare studera detta fenomen skulle vi själva jobba som 

kommunikationskanaler inom Buzz Marketing, exempelvis prova på att vara Buzzador, 

för att få ytterligare insikt. Vi har däremot sett en lucka i Buzz Marketing som vi tycker 

marknadsförare bör arbeta vidare med. Som vi har förstått använder man sig idag av 

individer för att sprida ett positivt Word-of-mouth. Att ett negativt Buzz sprider sig 

fortare har vi också förstått. Vi har därför som förslag till vidareforskning att undersöka 

vidare hur individen kan användas för att hantera eller minska ett negativt Word-of-

mouth, då vi ser detta som en möjlighet för företagen att kunna kontrollera även detta. 
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tillgänglig, 2010-05-20, kl 19.36 

β :http://www.ne.se.proxy.lnu.se/lang/opinionsledare, sökord: opinionsledare, 

tillgänglig 2010-05-11, kl 20.02 

 

oxford english dictionary 

Oxford English Dictionary, http://dictionary.oed.com.proxy.lnu.se/, Oxford University 

Press 

 

α :http://dictionary.oed.com.proxy.lnu.se/cgi/entry/50006874?single=1&query_type=w

ord&queryword=ambassador&first=1&max_to_show=10, sökord: ambassador, 

tillgänglig 2010-05-19 12.37 
 

prontocommunication.se  

Pronto Communication, http://www.prontocommunication.se, Pronto 

Information tillgänglig: 2010-04-13 

Notering: Reviderad hemsida efter besök 2010-04-13 

 

springtime 

Springtime, www.springtime.nu, Springtime 

α : http://springtime.nu/om-oss/, tillgänglig  2010-05-11, kl 14.32 
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β : http://springtime.nu/ladda-ner/manniskor-paverkar-manniskor/, tillgänglig  2010-05-
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
med Rickard Nyman, Pronto Communication 

 

Inledande frågor  

• Hur uppstod Pronto Communication? 

• Vad är er affärsidé? 

• Har ni några mål inom företaget? 

• Hur rekryterar ni era kommunikatörer? 

• Vill du utveckla det som står på hemsidan att ”vänner pratar med vänner” 

• Hur ser ledet ut till era slutgiltiga kunder?  

Går det från företaget-kommunikatör-1 ambassadör(som sedan sprider det vidare) 

Eller går det från företaget kommunikatören till flera ambassadörer 

 

Om marknadsföringen 

• Vad har ni för olika marknadsföringskanaler som ni använder er av? 

• Vad har ni för slags kunder? 

o Hittar ni själva dessa kunder eller hittar dem er? 

• Hur arbetar ni fram lösningen för era kunder? 

• Hur jobbar ni med att sprida budskapet med buzz  

• Vad har ni för beprövade metoder? 

• Hur styr ni när det ska hända och inom vilka grupper? Vilka faktorer påverkar dessa 

val? 

• Hur mäter ni effekten och kontrollerar att det bidrar till affärsnyttan? 

 

Ambassadörerna 

• Vad är er definition på en ambassadör? 

• Vilken är ambassadörens roll och vad betyder de för framgången? 

• Hur hittar/rekryterar ni era ambassadörer och hur identifierar ni vilka som är 

lämpliga? 

• Vad är viktigt hos de individer som väljs som ambassadörer, vad krävs? 

• Hur görs matchningen mellan producent och ambassadör? 

 



 
 

63 
 

IT/PR 

• Använder ni er av ”viktiga” personer i media? (Internet PR) 

Buzz 

• Vad är buzz för er? 

• Är buzz en vanlig metod för att marknadsföra? 

• Finns det många byråer som jobbar med detta eller är det fortfarande ett relativt nytt 

sätt? (Internationellt och i Sverige) 

• Varför är Internet så stort? 

• Hur jobbar ni med buzz IRL? 

• Finns det någon skillnad på buzz och word of mouth? 

• Vilka är de stora skillnaderna på buzz IRL och på Internet? 

• Vad finns det för negativa aspekter med buzz? 

• Vad finns det för positiva aspekter med buzz? 

• Hur ser framtiden ut för detta marknadsföringssätt? 

 

 

Fallet 

Hur ser processen ut i ett speciellt fall? 

• Vem är kunden? 

• Hur hittar ni deras målgrupp? 

• Hur jobbar ni med ambassadörerna? 

• Vilket resultat fick ni? 
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Bilaga 2 

E-mail intervju 
med Anders Häger, frilansare 

Inledande frågor 

• Vad är din sysselsättning idag? 

 

Buzz  

• Vad är Buzz Marketing för dig? 

• I vilken utsträckning arbetar du med Buzz Marketing i dagsläget? 

• Vad är positivt respektive negativt med Buzz tycker du? 

• Vilken är enligt dig den viktigaste marknadsföringskanalen för Buzz? 

• Varför tror du att företag använder sig av Buzz som marknadsföringsmetod? 

• Vad finns det för fördelar med Buzz jämfört med traditionell marknadsföring, tex. 

affischer och tv-reklam? 

 

Om individen som "språkrör" inom buzz marknadsföring 

• Hur skulle du definiera den individ som används för buzz marketing 

- Vad skulle du kalla individen och hur skulle du beskriva dess roll? 

• Vilka egenskaper är viktiga hos en sådan individ? 

• Varför är individen viktig för buzz marknadsföring? 

• Vad betyder individen för kampanjens framgång? 

• Hur hittar man rätt individ för rätt uppdrag? 
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Bilaga 3 

 

Prontos uppdragsgivare 
 
Ett axplock av Prontos uppdragsgivare är företag från olika sektorer så som Coca Cola, 

Walt Disney, Mecenat, Svenskt Näringsliv, EF, Södertörns Högskola, Tele 2, Electrolux 

och Ericsson m.fl. Grundaren Gabriel Sundqvist har aktivt jobbat med att vara en synlig 

person och har byggt upp detta genom personliga nätverk och i affärssammanhang 

(Nyman, 2010). 

 

 
Fig 3. Pronto Power Point, 2010 
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Bilaga 4 

 

Exempel på uppdrag 
från Pronto Communication 

 

tretorn 

 
 

För Tretorn jobbade Pronto med en kampanj för ridstövlar som såg ut som 

motorcykelstövlar. De skapade en tävling där man på Internet bjöd in hästintresserade 

och ridskolor att designa sin egen stövel som sedan gick att rösta på. Stövlarna fick hela 

500 000 röster och mycket synlighet. Priset var en resa till en horse show. 

 

 
 

arla 
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När Arla skulle marknadsföra soppor använde sig Pronto av mat bloggare där de fick ett 

presentkort för att testa soppor i kombination med en ny I-pod applikation som de sedan 

skulle feedback på. Även tävlingar anordnades där man kunde vinna merchandise och 

soppor.  

 
electrolux design lab 

 
 

 

Electrolux Design Lab är en global tävling varje år som går ut på att hitta 

designstudenter världen över. Designstudenterna får skicka in bidrag på produkter som 

kan vara framtidens produkt. Som Electrolux uppdragsgivare började Pronto starta en 

spridning genom en banner och topribbons i kombination med pressreleaser. De fanns 

till för stora bloggar, nyhetsskrifter och portaler. Rickard berättar att detta uppdrag fick 

mycket bra uppmärksamhet. 

 


