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Abstrakt 
Traditionell marknadsföring och reklam i tidningar och på TV minskar, medan tilltron 

till word of mouth som informationskälla har ökat. Forskare har gjort en differentiering 

mellan så kallad organisk och konstruerad word of mouth där skillnaden ligger i att den 

förstnämnda uppstår naturligt ur en positiv upplevelse, medan den senare varianten sker 

som ett resultat av ett ekonomiskt utbyte med en tredje part. Det största företaget i 

Sverige som använder sig av konstruerad word of mouth som marknadsföringsstrategi 

är det webbaserade företaget Buzzador. Få studier har gjorts gällande word of mouth ur 

den utövande individens perspektiv. Syftet med denna studie är således att kvalitativt 

intervjua privatpersoner som är medlemmar på Buzzador för att undersöka deras 

upplevelser av tjänsten och uppkomsten av eventuella dilemman rörande deltagandet i 

konstruerad word of mouth. Detta undersöks med hjälp av teorier och tidigare forskning 

kring word of mouth, tvågstegshypotesen och diffusionsteorin. Resultatet av denna 

undersökning visar att upplevelserna inte är helt samstämmiga då engemangsnivån och 

viljan att buzza om produkter och tjänster hos medlemmarna skiljer sig. Somliga 

upplever det ansträngande och tvångsmässigt medan andra buzzar engagerat. I de fall 

där buzzningar sker tvångsmässigt är förekommande att Buzzadoren varken bearbetar 

budskapet de fått från Buzzador eller sprider det vidare nämnvärt. Således är det inte 

möjligt att placera in samtliga medlemmar inom teorin för opinionsledare. Då den 

starkaste motivationsfaktorn är att medlemskapet ger nya produkter gratis gör det också 

tveksamt om samtliga medlemmar kan klassas som early adopters. Ett identifierat 

dilemma är att det i somliga fall är svårt att kategorisera den word of mouth vilken 

Buzzadors medlemmar genererar som endast konstruerad.  
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1 Inledning 
Vi lever i en tid där det finns en överväldigande mängd information som människor inte 

längre har tid att utforska. Traditionell marknadsföring och reklam i tidningar och på 

TV minskar då det är kostsamt samtidigt som det numera ger ett allt sämre resultat. 

Därför har det blivit lättare att låta människor i vår omgivning sondera all information, 

filtrera den och sedan leverera den till oss. Word of mouth har blivit en tidsbesparare 

(Silverman 2001:10). Vissa forskare menar att växande informationsbrus, 

globaliseringen, internets utveckling samt en höjd utbildningsnivå också kan vara 

orsaker till den ökande tilltron till word of mouth som informationskälla (Thorstenson 

2006:16). Marknadsundersökningsföretaget Nielsen gjorde under 2009 en undersökning 

som visar att personliga rekommendationer samt konsumentåsikter som postats online 

numera är de mest betrodda formerna av reklam globalt sett (Neilsen 2009).  
 

Word of mouth är i grunden baserat på människors vilja att kommunicera någonting 

(Foxton 2006:27) och har sitt ursprung i Elihu Katz och Paul Lazarsfelds teori 

tvågstegshypotesen om tvåstegspåverkan (Katz 1957). Detta utnyttjas ofta av företag 

som låter privatpersoner stå för marknadsföringen och i gengäld brukar de tillfrågade få 

produktprover eller olika typer av lojalitetspäng som kan bytas mot belöningar. De får 

också den sociala affirmationen av att vara någon speciell och utvald (Foxton 2006:27). 

Studier visar att företag som framgångsrikt lyckats få målgruppen att sprida budskap till 

andra ökar mångdubbelt i värde. Den främsta anledningen till detta är att människor är 

mest mottagliga för kommunikation från personer de redan känner (Dahlén & Lange 

2003:112). Många teoretiker delar upp begreppet word of mouth i två kategorier; 

organisk och konstruerad word of mouth. Den förstnämnda innefattar den word of 

mouth som springer naturligt ur en individs positiva upplevelser, medan den senare 

nämnda är skapad av en tredje part (Libai 2010:270).  
 

Det största företaget i Sverige vars affärsidé bygger på konstruerad word of mouth är 

det webbaserade företaget Buzzador. Detta är en tjänst som använder sig av vanliga 

människors benägenhet att sprida information vidare till människor i sin omgivning. 

Användarna får skapa en profil på företagets hemsida och angivna intressen matchas 

sedan med olika kampanjer för produkter eller tjänster, vilka medlemmarna har chans 

att delta i. Väl uttagen till en kampanj åligger användaren sig att berätta om sina 

upplevelser till sin omgivning både offline och online (Buzzador 1). 
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1.1 Problemformulering 
Allt fler anger att word of mouth och individen blir allt viktigare källor för kunskap, 

påverkan och information. Därför är det ingen slump att det publicerats åtskilliga böcker 

på området de senare åren (Thorstenson 2006:16). Inför denna studie gjordes en 

grundlig undersökning av vad som redan skrivits och undersökts kring ämnet. Få studier 

hittades gällande word of mouth ur individens perspektiv. I stället låg fokus ofta, i såväl 

studier som litteratur, på hur vinstdrivande organisationer kan använda sig av teorier 

kring word of mouth som PR-strategi. I och med detta är det intressant att intervjua 

privatpersoner som är medlemmar på Buzzador för att undersöka deras upplevelser av 

tjänsten och om det uppkommer eventuella dilemman rörande deras deltagande i 

konstruerad word of mouth. Med dilemman avses mer specifikt eventuell problematik, 

motsättningar eller svårigheter, såväl etiska som sociala. Intentionen är således att bidra 

till ökad förståelse för denna länk i word of mouth-kedjan. Detta sätts i en större kontext 

med hjälp av teori kring word of mouth, tvåstegshypotesen samt diffusionsteorin.  
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka konstruerad word of mouth ur den 

utövande individens perspektiv. Detta studeras med hjälp av kvalitativa intervjuer med 

nio privatpersoner vilka alla är eller har varit aktiva medlemmar i tjänsten Buzzador. 

Studien utgår ifrån följande frågeställningar:  

 

- Hur upplevs tjänsten Buzzador av dess medlemmar? 

- Vilka dilemman kan identifieras ur Buzzadormedlemmarnas berättelser då de 

engagerar sig i och kommunicerar konstruerad word of mouth? 

 

1.3 Disposition 

I inledningen och problemformuleringen presenterades ämnet och studiens relevans 

motiverades. Detta följdes av uppsatsens syfte samt frågeställningar. Vidare presenteras 

det material och den avgränsning som gjorts samt en bakgrund till ämnet. Tidigare 

forskning samt teoriavsnittet beskriver de teoretiska utgångspunkterna för studien. I 

metodavsnittet redogörs metoden som används, kritik mot denna, tillvägagångsätt vid 

intervjuerna samt hur urvalet utförts. Här diskuteras även studiens reliabilitet samt 

validitet och den valda analysmetoden. I resultat- och analysavnittet presenteras och 
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analyseras empirin. Avslutningsvis finns en kort sammanfattning och diskussion av 

studiens resultat samt förslag till vidare forskning.  

 

1.4 Material och avgränsning  
Studiens primära material bygger på intervjuer med privatpersoner vilka alla är, eller 

har varit, aktiva medlemmar i tjänsten Buzzador. Till en aktiv Buzzador avser någon 

som deltagit i minst en kampanj, även om respondenterna i snitt deltagit i nio 

kampanjer. Nio intervjuer har genomförts, efter dessa nio intervjuer nåddes en mättnad i 

datainsamlingen. Professorn Jan Trost (2010:137ff) anser att kvalitativa intervjustudier 

bör begränsas till relativt få intervjuer. Detta då materialet annars lätt blir oöverskådligt 

och det blir svårt att se alla detaljer som skiljer eller förenar intervjuerna. Det sekundära 

materialet är hämtat från litteratur och vetenskapliga artiklar samt från Buzzadors 

webbsida www.buzzador.com.  

 

1.5 Bakgrund  
I avsnittet som följer presenteras relevant bakgrund för studiens forskningsområde. Här 

presenteras buzz marketing samt en kort sammanfattning av företaget Buzzador.  

 

1.5.1 Buzz marketing  

Buzz beskrivs av forskaren Walter J Carl (2006:602) som en form av smittande ord om 

ett företag, tjänst eller produkt. Författaren Mark Hughes (2005:2) menar att buzz är det 

som skapar konversationer. Han hävdar att buzz om någonting kan ske över en natt men 

att buzz marketing som strategi är genomtänkt och noga planerad. Hughes definierar 

buzz marketing som följande: 

 

”Buzz marketing captures the attention of consumers and the 
media to the point where talking about your brand or your 
company becomes entertaining, fascinating, and newsworty.”  

 
 
Numera är buzz marketing en utbredd marknadsföringsstrategi. På grund av den starka 

konkurrensen företag emellan är det viktigare än någonsin att få människor att prata om 

just sina produkter. Nås människor av någonting anmärkningsvärt, roligt, smart eller 

underhållande är möjligheten stor att de vill dela med sig av upplevelserna. Finns ingen 

av dessa faktorer är det svårt att skapa buzz om någonting (Hughes 2005:2ff). 
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Organisationer kan antingen söka efter frivilliga eller så betalar de människor för att 

testa nya produkter. På så sätt får de “agenter” som kan tala gott om produkterna för 

personer inom deras sociala nätverk (Carl 2006b:602). Kritik riktad mot buzz marketing 

är att buzz som skapats om någonting ofta är kortvarig. Det är intressant en stund men 

sedan kommer det något nytt som tar över uppmärksamheten (Kelly 2007:24).  

 

1.5.2 Buzzador  

Buzzador AB är ett svenskt webbaserat företag som år 2005 grundades av Pär 

Thunström. Affärsidén bygger på att tjänstens användare ska sprida information och 

framförallt rekommendationer gällande Buzzadors företagspartners produkter eller 

tjänster vidare till människor i deras omgivning. Företaget tror att en väns 

rekommendationer är den starkaste kraften att påverka någon. Således är word of  

mouth marketing och social media marketing strategier som de huvudsakligen nyttjar. 

Buzzador kallar sina användare för Buzzadorer och just nu finns fler än 400 000 

användare registrerade (Buzzador 1). Företaget själva beskriver sina medlemmar som 

sociala och nyfikna early adopters som gärna förmedlar kunskap och nyheter till vänner 

både offline och online (Buzzador 2).  

 

Privatpersoner får gratis registrera sig på sidan och uppmanas i samband med detta att 

uppge information om intressen, sociala mediekonton, antal följare och vänner på dessa, 

samt civilstatus. I och med detta matchas medlemmarna sedan med de kampanjer som 

passar profilen (Bilaga 3). Buzzadorerna ska buzza om de tilldelade kampanjer både 

offline och online genom att exempelvis dela ut produktprover till personer i sin 

omgivning. Efter varje buzzning ska medlemmarna skriva en så kallad “blixtrapport” på 

hemsidan, vilket är en redogörelse för hur buzzningarna gått. Efter en kampanjs slut är 

det också obligatoriskt att Buzzadorerna svarar på frågor gällande produkten och 

kampanjen på företagets hemsida (Buzzador 6). Buzzador var tidiga med att nyttja 

bloggar för att sprida budskap och information och företaget har just nu mer än 44 000 

bloggar kopplade till sig (Buzzador 3). Numera är även Twitter, Instagram och 

Facebook viktiga plattformar för spridning (Buzzador 1). 

 

Buzzador tillhandahåller även kampanjer som de själva kallar för BuzzadorDEALS. 

Detta är produkter som företaget menar är för dyra för att ge Buzzadorerna gratis men 

som de ända vill att medlemmarna ska testa. Utvärderingen av dessa kampanjer går 
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dock till på samma sätt som de kampanjer som är helt gratis (Buzzador 4). Buzzador 

understryker tydligt kravet att medlemmarna berättar om sitt medlemskap vid 

buzzningar i samband med kampanjdeltaganden (Buzzador 6). Ett sådant medlemskrav 

är i enlighet med marknadsföringslagens 9 § om reklamidentifiering: 

 

“All marknadsföring ska utformas och presenteras så att 
det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring”. 
(2008:486)  
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2 Teori och tidigare forskning  

I samband med denna studie används teorier och tidigare forskning kring 

tvågstegshypotesen, diffusionsteorin och word of mouth. Nämnda teorier är lämpliga 

för studiens genomförbarhet då de erbjuder ett sammanhang vilket möjliggör djupare 

förståelse av konstruerad word of mouth samt Buzzador ur de enskilda medlemmarnas 

perspektiv. Teorin är hämtad ur relevant litteratur samt vetenskapliga artiklar som 

avhandlar områdena. Begreppet word of mouth har inte översatts till svenska i samband 

med studien, eftersom det är vanligt förekommande även i svensk litteratur.  

 

2.1 Tvåstegshypotesen 

På 1940-talet utförde forskarna och sociologerna Katz och Lazarsfeld vid Colombia 

University en studie om mediepåverkan som visade, motsatt vad som tidigare befästs, 

att massmediala meddelanden inte påverkar en hel publik direkt. Istället identifierades 

att massmedier, först påverkar små grupper av individer, så kallade opinionsledare. 

Dessa opinionsledare kommunicerar sedan ett budskap vidare till människor i sin 

direkta eller indirekta omgivning (Marsden 2006:7). Denna typ av kommunikativa 

tvåstegsmodell, som befäster vikten vid individers informationsutbyte inom en 

kommunikativ miljö, benämns som tvågstegshypotesen (Windahl & Signitzer 2009:70).  

 

Opinionsledare finns ofta på flera olika nivåer och inom olika fält, från familjen till 

mediesamhället. Dessa brukar utmärkas av hög grad av social kompetens, stark 

självuppfattning, stort engagemang och högre medieanvändning än andra människor 

(McQuail & Windahl 1993:63). De är ofta välrespekterade av sin omgivning och brukar 

vara medelpunkten för word of mouth inom deras nätverk och ansluter människor till 

varandra (Marsden 2006:7). Mer eller mindre fungerar de således som experter för 

andra och kommunicerar information som samlats in från olika mediala kontexter. 

Opinionsledare översätter vad de mottagit ifrån media och sedan anpassa informationen 

till sin publik, vilka ibland brukar kallas för följare. Dock är verkligheten mer komplex 

än så, många människor hör inte till någon av dessa två kategorier: opinionsledare eller 

opinionsföljare. Ledare är inte alltid aktiva och följare är inte alltid passiva (Windahl & 

Signitzer 2009:70f). Personerna utgör dock inte någon social elit i samhället, utan finns 

ofta fördelade inom alla grupper. Sammanfattningsvis krävs alltså tre aspekter för att en 

individ ska klassificeras som en opinionsledare: kompetens inom ett särskilt område, ett 
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starkt nätverk av sociala kontakter, samt vissa utmärkande personliga egenskaper 

(Thorstenson 2006:13ff). 

 

Två typer av opinionsledare har identifierats: de som aktivt försöker influera andra, så 

kallade talkers och de som inte gör det men ändå tillfrågas om deras åsikter så kallade 

passive leaders. Båda typerna tenderar dock att vara mer pålästa än andra människor, 

där talkers är mer informerade än passive leaders (Windahl & Signitzer 2009:70f). Det 

har påvisats att opinionsledarskapet tenderar att vara kategorispecifikt. De som är 

opinionsledare inom exempelvis kosmetik behöver inte vara det inom frågor gällande 

motorsport. Det är dock möjligt för en opinionsledare att agera på flera fält (Marsden 

2006:7f). Senare studier kring tvåsteghypotesen pekar emellertid på att den ursprungliga 

tvåstegsmodellen ger en förenklad bild av verkligheten. Det har visats att opinionsledare 

kan få sin information från andra än massmediala källor. Interaktion med andra 

opinionsledare är ett exempel. Värdefullt med tvåstegsmodellen är att den 

sammankopplar mass- och interpersonell kommunikation (Windahl & Signitzer 

2009:71f). 

 

Kommunikatörer försöker ofta att utnyttja opinionsledares makt över olika grupper. Det 

svåra med att som kommunikatör tro att det går att förlita sig på tvåstegshypotesen är att 

är att det är mycket svårt att få kontroll över processen. Opinionsledaren och 

opinionsföljarens relation är ofta spontan och kan inte förutspås (Windahl & Signitzer 

2009:74f). Thorstenson (2006:29) menar att oponinsledare inte kan skapas utan måste 

uppstå naturligt. Han hävdar att det inte går att hyra in människor som ska lära sig 

konsten att påverka andra och som sedan sänds ut för att tala med folk i den tänkta 

målgruppen.  

 
 

Figur 1, Two-step flow model (Windahl & Signitzer 2009:71) 

Mass media

Two-step flow model

= Opinion leader

  = Individuals in social 
   contact with an opinion 
   leader 
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2.2 Diffusionsteorin 

Forskaren Everett Rodgers (2003:11f) utvecklade kommunikationsteorin Diffusion of 

innovations, på svenska översatt till diffusionsteorin, vilken visar och kategoriserar hur 

snabbt olika människor tar till sig en innovation. Diffusion är den process som en 

innovation genomgår då den kommuniceras via medlemmar i ett socialt system. En 

innovation kan vara såväl en produkt, tjänst eller en idé som uppfattas som ny av en 

individ.  

 

De som först accepterar en ny innovation benämns som innovators. Denna grupp 

beskrivs som personer som vågar ta risker, är först med att testa det senaste och är 

socialt engagerade. De tenderar även att ha högre utbildnings- och inkomstnivåer än de 

andra grupperna. Innovators följs av early adopters och denna kategori har den högsta 

nivån av opinionsledarskap i de flesta system. Detta är personer som ofta är 

respekterade av sin omgivning och som andra vänder sig till för att få tips och råd från i 

olika frågor. Early adopters hjälper till att trigga igång den mer kritiska massan när de ska 

ta till sig en innovation. Nästa kategori är den så kallade early majority och denna grupp 

interagerar frekvent med sin omgivning men innehar sällan positionen som opinionsledare. 

Denna kategori är en av de största och tar upp en tredjedel av alla medlemmar i ett system. 

Early majority-gruppen överlägger en tid innan de helt och hållet tar till sig en något nytt. 

De som kategoriseras till late majority är mer skeptiska till nyheter och påverkas ofta av 

grupptryck innan en ny innovation tas emot. I viss utsträckning kan detta bero på knappa 

ekonomiska resurser. Gruppen antar inte något nytt innan de flesta andra i systemet redan 

gjort så. Den sista kategorin, så kallade laggards, är den sista gruppen att anta en 

innovation. Laggards är misstänksamma och brukar även vara begränsade av knappa 

resurser (Ibid 282ff). Figur 2 illustrerar hur många procent av människorna i ett socialt 

system som tillhör var och en utav dessa kategorier.  

 
Figur 2, The distribution of adaption categories (Windahl och Signitzer 2009:85) 
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Innovators och early adopters brukar kategoriseras av högre nivåer av social status, 

utbildning, förmågan att hantera det abstrakta, rationell läggning samt hög samhörighet 

med deras sociala nätverk. Det har dock noterats att det mest utbildade skiktet ofta inte 

är de första att ta till sig nyheter. Detta eftersom dessa personer tenderar att söka efter 

ytterligare synvinklar och använder mer än en kanal för att söka information (Windahl 

& Signitzer 2009:84f). Liksom teorin kring tvåstegshypotesens opinionsledare behöver 

en person som är innovator inom ett visst område inte vara det i ett annat (Solomon 

2010:556).  

 

2.3 Word of mouth  
Word of mouth är det budskap om någonting, exempelvis en produkt, som 

kommuniceras från en person till en annan. Detta kan ske personligen, via telefon, e-

mail eller genom andra typer av kommunikationsmedel. Rekommendationerna kan ske 

en till en, en till många eller genom en gruppdiskussion (Silverman 2001:25). Word of 

mouth har alltid funnits då människan är en kommunicerande varelse som talar med 

varandra om upplevelser och erfarenheter. Att fenomenet numera används stort inom 

marknadsföring under benämningen word of mouth-marknadsföring är dock nytt. 

Varför strategin blivit så utbedd inom marknadsföringsfältet, vilket Buzzador landar 

inom, just nu menar forskare är för att människor nu har kunskapen och verktygen att 

kunna utnyttja och påverka detta. Författaren och entreprenören Andy Sernovitz 

(2012:4f) understryker att word of mouth för företag är mer än bara marknadsföring och 

påpekar att det handlar om att göra sina produkter och sitt varumärke värt för människor 

att tala om. Företag kan kontakta människor som i sin tur kan tala gott om företaget och 

sprida budskapet till helt nya publiker. Författaren och marknadsföringsstrategen 

George Silverman (2001:6) uttrycker vikten av företags användande av word of mouth 

på följande vis:  

 

“Geting people to talk often, favorably, to the right people in the 
right way about your product is far and away the most important 
thing you can do as a marketer”  

 

Denna typ av strategi kan vara effektiv för företag då avsändaren ofta är en person 

vilken mottagaren upplever som trovärdig och respektabel. Många menar att 
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anledningen till varför word of mouth fungerar bra är just aspekten om trovärdighet. 

När en förtroendeingivande bekant, granne eller familjemedlem berättar om en bra 

produkt eller upplevelse uppfattas detta i regel äkta och välmenande. Sådana 

rekommendationer upplevs som trovärdiga då inget ekonomiskt utbyte i form av 

reklamavtal eller motsvarande föreligger (Hughes 2005:25).  

 

När det kommer till att skapa uppståndelse kring produkter har word of mouth visat sig 

vara tio gånger så effektivt som reklam i tidningar eller på tv (Marsden 2006:20). 

Spridningseffekten gällande word of mouth kan variera stort mellan olika situationer 

och marknader. Negativa erfarenheter tenderar dock att spridas snabbare än positiva. 

Studier har visat att människor är tre till tio gånger mer benägna att berätta för andra om 

en negativ upplevelse än en positiv sådan. Detta eftersom den positiva upplevelsen är 

väntad och snabbt glöms bort medan de negativa upplevelserna gör människor 

frustrerade och arga (Silverman 2001:26f). För ett företag kan det dock vara svårt att få 

kontroll och styra över informationen som sprids genom word of mouth (Dahlén & 

Lange 2008:378).  

 

2.3.1 Organisk och konstruerad word of mouth 

Word of mouth-begreppet delas av många forskare in i två områden; organic eller 

amplified word of mouth. Den förstnämnda, vilken i denna uppsats kommer benämnas 

som organisk, beskriver den word of mouth som uppkommer naturligt från positiva 

erfarenheter utan ett företags inblandning (Libai et al. 2010:270). Den senare involverar 

ett utbyte med en tredje part och kan således kategoriseras som konstruerad word of 

mouth. Detta är därmed benämningen denna studie använder för att beskriva vad av 

somliga kallar amplified eller “fertilised” word of mouth.  

 

Konstruerad word of mouth handlar om den typ vilken startats genom en avsiktlig 

kampanj för att få människor att tala om något. Sernovitz (2013:5), bland många andra, 

menar att organisk word of mouth bör ses som den enda legitima formen av word of 

mouth. Forskaren Ana Margarida Barreto (2014) har en studie undersökt om organisk 

och konstruerad word of mouth har samma inverkan. Hon anser att sändaren vid 

leverans av organic word of mouth gör detta för att omedvetet gagna sin egen 

personliga image. Medan i den andra varianten uppmuntras sändaren istället att sprida 

information från en tredje part, för att i gengäld få olika typer av fördelar. Barreto 
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fastställer att påverkan av så kallad konstruerad word of mouth också kan verka negativt 

gällande individens motivation till spridning och att det även kan ha en negativ inverkan 

på trovärdigheten för mottagaren. Författaren Göran Thorstenson (2006:57) som också 

är aktuell inom ämnets forskningsfält frågar sig om det verkligen är bra att företag 

försöker köpa sig ambassadörer och vänner. Han menar att användningen av personer 

som inte har någon annan relation till företaget än att de under en begränsad period får 

något i gengäld för att de talar gott om en vara är tveksamt.  

 

2.3.2 Word of mouth online  

Sernovitz (2014:14ff) hävdar att det finns en stor missuppfattning kring internets 

potential i samband word of mouth-marknadsföring. Samtidigt som han erkänner 

sociala mediers och bloggars förmåga att engagera en stor massa, hävdar han att endast 

cirka 20 procent av all word of mouth sker online, medan resterande 80 procent sker 

ansikte mot ansikte. De fall då word of mouth spelar en betydande roll i fråga om 

resultat av marknadsföring faller den allt som oftast inom de 80 procent som sker 

offline. En anledning till att word of mouth-konversationer ofta används online är då de 

är tillgängliga för alla att spåra, men också mäta. Även kritiker till traditionell 

marknadsföring menar att meddelanden där ett företag står som sändare är mindre 

relevanta för en publik online, eftersom de tenderar visa lite, eller ingen, hänsyn till de 

som faktiskt utgör marknaden. I jämförelse med tvåvägskommunikation kan nyss 

nämnda meddelanden snarare uppfattas och som ett vinstdrivet maskineri (Kelleher & 

Miller 2006:4). 

 

Samtidigt har internet gett människor nya enkla och tillgängliga verktyg för att sprida 

och byta information om produkter med andra människor. Genom internets framväxt är 

människor inte länge begränsade till sitt eget personliga nätverk för att få 

rekommendationer. Nu kan vi ta del av information från helt okända människor via 

internet (Barreto 2014:631). Bra och dåliga rekommendationer kan nu spridas via olika 

forum, bloggar, mail inte bara till tio eller tjugo människor utan till tusentals (Kelly 

2007:149). Det har också blivit enklare för ett företag att finna vad människor anser om 

deras tjänster eller produkter (Sernovitz 2014:16). PR-experten Graham Goodkind 

(2006:87) menar att det faktum att bloggar under 2000-talet blivit ett så pass stort 

digitalt medium med möjlighet till viral spridning är en av de starkast bidragande 

faktorerna till att word of mouth som kommunikationsstrategi blivit populär.  
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En annan typ av word of mouth online är vad forskarna Tom Kelleher och Barbara M. 

Miller (2006) benämner som The human voice. En utförd studie visade att budskap 

förmedlat av en mänsklig röst, via blogginlägg, resulterade i en större förståelse och 

bättre mottagande än motsvarande budskap framfört via en organisatorisk webbsida. 

Studien fastslog att bloggar är en plats är där samtal kan bjudas in till och föras, 

samtidigt som slutsatsen att den bästa typen av PR-människor är människor som står 

utanför PR-branschen drogs. Dessa människor är också de som talar för ett företag på 

bästa sätt då en åsikt eller synpunkt framförd med en personlig röst är bättre 

konversationsstartare.  

 

2.3.3 Motivation till word of mouth-kommunikation 

Forskaren Ernest Dichter (1966:148) undersökte i en studie vad som motiverar 

individen att tala om sina upplevelser av en produkt eller tjänst. Han understryker att 

ingen vill rekommendera någonting om personen inte själv får någon typ av 

tillfredställelse av detta. Talaren kommer sannolikt att väja lyssnare och produkter som 

är mest anpassade att gagna en själv, vilket för talaren ofta är omedvetet. Han fastställer 

att det finns fyra olika typer av talarmotivation. Motivationen kan komma ifrån 

produktengagemang, då engagemanget i en tjänst eller en produkt skapar glädje som 

inte försvinner endast genom konsumtion. Sådan glädje måste få komma till uttryck 

genom samtal med andra individer samt genom möjligheten att rekommendera 

produkten även till andra. Budskapsengagemang, då reklam är ett samtalsämne som 

många kan beröras av. Individen vill ofta berätta för andra då hen sett en reklam som 

uppskattats. Själviskt engagemang, då självbekräftelse skapar olika typer av känslor hos 

individen. Personen får visa att hen är kunnig samt besitter unik information vilket 

genererar uppmärksamhet av andra. Individen får känna sig som en pionjär vilket kan 

leda till personlig status. Osjälviskt engagemang uppstår genom en välvilja att berätta 

om tillfredställande upplevelser. En vilja av omtanke att andra ska ha det lika bra som 

en själv. Det kan även handla om att det finns en vetskap om att andra personer är 

intresserade av exempelvis en viss produkt (Dahlén & Lange 2003:378f).  
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2.3.4 Kritik mot word of mouth  

En brasklapp som förekommer i samband med word of mouth är att företag bör iaktta 

försiktighet då de använder sig av människors benägenhet att sprida information genom 

word of mouth. Försök till att infiltrera, bedra eller manipulera människor och deras 

konversationer anses moraliskt fel. Att som företag, i privatpersoners namn och genom 

falska identiteter, skriva fabricerade recensioner på forum för att tala gott om sin egen 

produkt är något som ofta genomskådas och på så sätt skadar företagets trovärdighet 

(Sernovitz 2012:25f). En kritik som ofta riktas mot företag är att dessa numera försöker 

utnyttja individens vänner och familjer för att marknadsföra produkter. Detta sker på ett 

plan där det kan betraktas som oetiskt eftersom dessa personer inte vet att ett utbyte 

skett (Foxton 2006:44). I en artikel i Journal of Applied Philosophy argumenterar 

Jeanette Kennett och Steve Matthews (2008:15) för att denna typ av marknadsföring där 

vänskap korrumperas i kommersiellt syfte varken är välvilligt eller moraliskt 

försvarbart.  

 

Carl (2006a:3ff) påpekar att oavsett om en individ får betalt eller om hen frivilligt gått 

med på att sprida informationen gratis åt ett företag, kan etiska problem uppstå. Särskilt 

uppstår problem om personerna inte berättar om sitt deltagande som aktörer i ett word 

of mouth-program. Han frågar sig även om det räcker att dessa människor säger att de är 

knutna till ett marknadsföringsföretag. Eller om de också bör berätta att de får olika 

typer av lojalitetspäng för sitt deltagande, att de rapporterar tillbaka allt de gör till 

företaget samt att dessa rapporter sammanfattas och skickas vidare till olika klienter. 

Ovan nämnda kritik mot word of mouth kan för vår studie hjälpa till att belysa och 

granska de dilemman som kan uppkomma vid utövande av word of mouth, särskilt den 

konstruerade formen.  
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3 Metod 

I följande avsnitt redovisas studiens vetenskapliga angreppsätt och metodval. Även 

analysmetod, tillvägagångssätt och urval presenteras. Avslutningsvis diskuteras studiens 

reliabilitet och validitet, samt kritik mot studiens val av metod och källor.  

 

3.1 Vetenskapligt angreppssätt  
Studien tar sin utgångspunkt i ett kvalitativt angreppssätt. Den mest uppenbara 

skillnaden från kvantitativ forskning är att den kvalitativa forskningen mer intresserar 

sig för ord än för siffror. Den kunskapsteoretiska ståndpunkten beskrivs ofta som 

tolkningsinriktad, tyngden ligger på förståelse av den sociala verkligheten utifrån hur 

deltagare i en särskild miljö tolkar denna verklighet. Inom den kvalitativa forskningen 

råder en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik. Detta innebär att det är en 

teorigenerande ansats där teorin genereras utifrån forskningsresultaten, till skillnad ifrån 

en deduktiv ansats som utgår ifrån teori och prövning av hypoteser (Bryman 

2011:340f).  

 

3.2 Kvalitativa intervjuer  
Metoden som ligger till grund för denna studie är kvalitativa intervjuer. Detta då det är 

den metod som bäst lämpar sig för studiens syfte eftersom kvalitativa intervjuer lägger 

tyngd vid intervjupersonernas personliga synsätt och uppfattningar (Bryman 2008: 413). 

Metoden möjliggör därmed en djupare förståelse för privatpersoners upplevelser av sitt 

Buzzadormedlemsskap. En väl genomförd intervju ger data som speglar källan i största 

möjliga grad (Lantz 2007:11). Kvalitativa intervjuer utmärks ofta av att enkla och raka 

frågor ställs vilka resulterar i såväl innehållsrika som komplexa svar. Det innebär att 

forskaren efter utförda intervjuer har ett rikt material i vilket det går att finna intressanta 

mönster, åsikter och tankar (Trost 2011:25). Hade studien istället baserats på en 

kvantitativ enkätundersökning hade resultatet antagligen varit mer generaliserbart än det 

genererade resultatet vid denna studie. Detta prioriterades dock bort då studiens syfte 

inte är att dra slutsatser kring en hel population utan få en djupare förståelse för ett visst 

urval. 

 

Det finns olika sätt att utföra en intervju. Denna studie bygger på semistrukturerade 

intervjuer med hjälp av en intervjuguide, där intervjufrågorna och utförandet är av 
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öppnare karaktär än strukturerade intervjuer. I och med intervjuformen av den 

förstnämnda har respondenten möjlighet att prata öppet och berätta mer fritt om sina 

upplevelser än vid den senare nämnda (Bryman 2008:415). Semistrukturerade intervjuer 

kräver inte att alla intervjusituationer ska vara identiska. Inte heller måste intervjuaren 

läsa upp frågorna exakt som de är formulerade eller med samma tonfall (Trost 2010:39). 

 

3.3 Intervjuguide 
En intervjuguide utgörs av centrala frågor och teman som tillsammans bör täcka de 

viktigaste områdena för den kvalitativa studien (Dalen 2008:31). Frågorna behöver dock 

inte följa ordningen i enlighet med intervjuguiden då intervju väl genomförs. Även 

frågor som inte ingår i guiden kan ställas, om intervjuaren exempelvis anknyter till 

något som intervjupersonen sagt. Detta kan vara bra då nya frågor kan dyka upp under 

intervjuns gång (Bryman 2008: 415). Svaren en semistrukturerad intervju genererar är 

en kombination av både bundna och öppna. Då ledande frågor bör undvikas 

konstruerades frågorna i intervjuguiden öppna och till viss mån fria för individen att 

tolka (Lantz 2007:62). Intentionen var också att hålla språket i intervjufrågorna enkelt 

och lättbegripligt för att förhindra eventuella oklarheter rörande frågorna. I kvalitativa 

intervjuer är det viktigt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, detta då det ger 

kunskap om vad intervjupersonen upplever vara viktigt samt relevant (Bryman 

2008:206ff).  

 

Intervjuguiden skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar och är indelad efter 

fyra övergripande teman: “Bakgrund”, “Buzzador”, “Kampanjer” samt “Sociala 

medier”. Inledande ställdes några korta frågor om respondentens bakgrund. 

Efterföljande två teman berörde respondentens förhållande till tjänsten, tankar kring 

tjänstens villkor samt hur kampanjer upplevs. Avslutningsvis i intervjuguiden finns 

frågor rörande användningen av sociala medier i samband med medlemskapet. Dessa är 

exempel på områden som tillsammans möjliggör studiens syfte att nå förståelse och 

kunskap om individens upplevelser. Ett problem som identifierades vid närläsning av 

intervjusvaren var intervjuguidens fråga “Känner du att det finns några etiska problem 

med att vara en Buzzador och göra reklam för produkter? “. Svaren vittnar att frågan 

tolkats olika av respondenterna. Vilket resulterade att en viss försiktighet kring 

begreppet “etiska problem” tagits i beaktning under analys av frågan. Två intervjuguider 
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upprättades, en ämnad för telefon- och direktintervju och en annan för de intervjuer som 

skedde via e-post. Dessa två guider återfinns i Bilaga 1 och Bilaga 2.  

 

3.4 Datainsamling 
En av respondenterna intervjuades personligen medan de resterande intervjuades genom 

telefon- eller via e-postintervjuer. Det finns en medvetenhet om att personliga intervjuer 

är att föredra, men i de fall som detta inte var möjligt sågs datorstödda- samt 

telefonintervjuer som ett bra komplement. Båda är smidiga former av intervjuer som 

också används i allt större utsträckning inom forskningen (Kvale & Brinkman 

2014:190).  

 

Sex av intervjuerna gjordes via telefon och användningen av telefonintervjuer i 

kvalitativa undersökningar har en rad fördelar. Exempelvis ökade möjligheten att 

intervjua människor som var geografiskt avlägsna (Ibid 190). Till skillnad från direkta 

intervjuer kan inte heller respondentens svar påverkas av faktorer hos intervjuaren som 

exempelvis ålder, kön, klass eller hens blotta närvaro. Dessa faktorer kan ibland vid 

direkta intervjuer göra att respondenten svarar på ett sätt som de tror att intervjuaren 

uppskattar. Distansen en telefonintervju ger, minskar kraftigt denna påverkan. En 

nackdel med intervjuformen är att en telefonintervju av respondenten förväntas hållas 

kort. Sällan tar de mer än trettio minuter. Samtidigt kan detta ses som en fördel då 

intervjun kan bli mer effektiv än personliga intervjuer som ofta blir betydligt längre. En 

annan svårighet med telefonintervjuer är att den som genomför intervjun inte kan se 

personen som intervjuas, detta gör att det inte går att uppfatta och reagera om 

respondenternas ansiktsuttryck visar osäkerhet eller undran över frågorna som ställs. 

Vid en direkt intervju kan intervjuaren lättare reagera på sådant genom att söka klargöra 

frågans innebörd (Bryman 2008:209f).  

 

Positivt med e-postintervjuer är att de är så kallat självutskrivande, i den mening att den 

skrivna texten är klar för analys relativt omgående. Det blir också lättare för 

respondenten att noga tänka igenom sina svar och ta upp saker som kan vara känsliga att 

ta upp under andra intervjusituationer. Nackdelarna är att det kan vara svårt att få fram 

detaljerade beskrivningar samt att kropps- och talspråk går förlorat. Det krävs också att 

den som intervjuar och den som blir intervjuad är relativt duktig på att skriva och 



  
 

17 

uttrycka sig (Kvale & Brinkman 2014:190). Ett problem som snabbt identifierades var 

att de två e-postintervjuerna inte generade lika utförliga svar som de intervjuer som 

utfördes ansikte mot ansikte eller via telefon. Detta togs i beaktande till den grad att fler 

telefonintervjuer utfördes än vad som från början var tänkt.  

 

3.5 Analysmetod  
Forskaren bör söka efter en form att presentera datan som gör det möjligt att få en 

djupare förståelse av det som undersöks samt som gör det möjligt att besvarar de 

frågeställningar som studien ämnar besvara. Det finns alltså ingen bestämd form för hur 

data bäst bör presenteras (Lantz 2007:118). Det är viktigt att undersökaren systematiskt 

går igenom materialet för att sedan kunna beskriva vad det handlar om. Vid kvalitativa 

intervjuer är tematisering en vanlig presentationsform av datan. Efter att intervjuerna 

skrivits ut kodas materialet efter teman för att ta reda på var tyngdpunkten ligger. Det är 

en viktig del av analysen att finna de områden som många av respondenterna talat om 

(Dalen 2008:74ff).  

 

Inför analysarbetet gjordes flera genomläsningar av varje transkriberad intervju samt 

sökningar efter nyckelord som markerades löpande. Sammanfattning av varje intervju 

författades för att lättare få en överblick och underlätta jämförelsen av intervjuerna. 

Efter närläsning av de nio intervjuerna identifierades följande teman: “Inställningen till 

tjänsten”, “Motivation och engagemang”, “Dilemman” samt “Användningen av sociala 

medier”. 

 

3.6 Urval  
Flera forskare som skriver om urvalstekniker inom kvalitativa intervjuer 

rekommenderar ett målinriktat urval. Denna urvalsform eftersträvar att skapa 

överensstämmelse mellan studiens urval och forskningsfrågor. Forskare gör därmed sitt 

urval utifrån en önskan att intervjua personer som är relevanta för studiens syfte och 

forskningsfrågor (Bryman 2008:434).  

 

Majoriteten av respondenterna återfanns genom en Google-sökning av “Buzzador + 

blogg” och andra genom att titta på de Facebookanvändare som "gillat" Buzzadors 

officiella Facebooksida. Inledande kontaktades respondenterna via mail eller 
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facebookmeddelande, för att sedan bokas in på en intervju om intresset hos den tänkta 

respondenten fanns. En inledande kontrollfråga om antal kampanjer personen deltagit i 

ställdes. Med ett sådant tillvägagångssätt blir urvalet baserat på den faktiska Buzzadoren 

upplevelser. Endast en av de tillfrågade hade möjlighet att intervjuas ansikte mot 

ansikte. Med hänsyn till studiens omfång och tidsram utfördes således en personlig 

intervju, sex intervjuer skedde över telefon och två via e-post. Då flera av 

respondenterna ville vara anonyma refereras samtliga till påhittade alias. I analysen 

källhänvisas citaten endast med dessa alias, tidpunkt för samtliga intervjuer återfinns i 

källförteckningen.  

 

Det hade varit eftersträvansvärt att få en jämn könsfördelning i urvalet mellan kvinnor 

och män, men utfallet landade i åtta intervjuade kvinnor och en man. Anledningen till 

detta var då en överhängande majoritet av de Buzzadorer vi fann var kvinnor. Gällande 

demografiska faktorer som åldersfördelning och bostadsort var det lättare att nå en 

bredd. Respondenterna är mellan 18 och 45 år och är bosatta runt om i landet.   

 

3.7 Tillvägagångssätt vid intervjuerna  
Utifrån syftet och frågeställningarna upprättades en intervjuguide utifrån teman som 

ämnades besvaras. Efter vilka teman som ska studeras har fastställts, bör dessa teman 

sättas in i en teoretisk referensram (Dalen 2008:29). Därför påbörjades en 

genomsökning av litteratur som var relevant för denna studie.  

 

Vid den inledande mail-kontakten med respondenterna fick dessa ta del av syftet med 

studien och intervjuerna. De informerades om att intervjusvaren skulle komma att 

utgöra en del av en kandidatuppsats. I och med en förfrågan om deltagande vid intervju 

meddelades att deras medverkan skulle vara anonym och att deras fullständiga namn 

inte skulle komma att publiceras. Respondenterna informerades även om att intervjun 

skulle komma att spelas in. Det visade sig från början vara relativt svårt att få tag på 

respondenter och mailförfrågningar sändes ut till cirka 45 personer. Några av 

respondenterna som först visat intresse för en intervju valde senare att inte medverka 

med hänvisning till tidsbrist.  
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Den personliga- samt de telefonstödda intervjuerna som var mellan 20-30 minuter långa 

spelades in med hjälp av röst-memofunktionen i en mobiltelefon. Det finns såväl för- 

och nackdelar med ett sådant utförande. Till fördelarna hör möjligheten lyssna på ordval 

och tonfall upprepade gånger efter intervjun. Transkriberingen genomförs lättare och i 

och med en inspelad intervju kan samtalet replikeras. Då inga anteckningar under 

intervjun förs kan intervjuaren i stället fokusera helt på frågorna och svaren. Till 

nackdelarna hör att genomlyssningen är tidskrävande och detaljer som mimik och gester 

går förlorade då det är svårt att minnas sådant. Den intervjuade kan också känna sig 

hämmad och besvärad av att bli inspelad vilket måste tas i beaktande (Trost 2010:75). 

Det är även viktigt att den transkriberade intervjutexten stämmer överens med den 

intervjuades muntliga uttalanden (Kvale & Brinkman 2009:79). För att lära känna 

materialet är det av relevans att forskaren själv utför transkriberingen (Dalen 2008:65). 

Detta togs i bejakande även i denna studie, då inget transkriberingsprogram använts.   
 

3.8 Reliabilitet & validitet  
Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir detsamma om 

undersökningen görs på nytt, eller om de påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga 

betingelser. Ett annat viktigt forskningsbegrepp är validitet, eller giltighet. Vilket går ut 

på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning hänger ihop 

eller inte och om det som mäts är vad som avses mätas (Bryman 2008:49f).  

 

Forskare har diskuterat begreppens relevans för kvalitativa undersökningar (Ibid 

2008:351). Trost (2010:132f) hävdar att reliabilitet bygger på att forskaren gör en 

kvantitativ studie, att värden på variabler mäts och anges för varje enhet. Situationer ska 

helst vara så standardiserade som det bara går för att det ska vara möjligt att tala om hög 

reliabilitet. Detta blir svårt för den kvalitativa intervjun som förutsätter en låg grad av 

standardisering. På grund av detta blir det svårt att tala om tillförlitlighet och reliabilitet 

vid kvalitativa intervjuer påpekar han. Andra teoretiker menar dock att reliabilitet kan 

användas vid kvalitativa intervjuer för att fråga om resultaten från intervjustudien kan 

återskapas av andra forskare vid andra tidpunkter. Det kan handla om huruvida 

intervjupersonerna kommer att ändra sina svar under en intervju och om de kommer att 

ge olika svar beroende på intervjuare (Kvale & Brinkman 2014:295).  
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Trost (2010:132f) menar att även validitet kan vara svårt att applicera på kvalitativa 

studier då mätningar eller samband inte är av intresse som vid kvantitativ forskning. 

Validitet har därför inom samhällsvetenskapen ofta kommit att handla om en metod 

verkligen undersöker vad den påstår sig undersöka. Dock bör det hållas i åtanke att 

valideringen är en kvalitetskontroll som genomsyrar hela forskningsprocessen och inte 

bara metoden. Alltifrån själva intervjuerna till utskrifterna bör noga kontrolleras (Kvale 

& Brinkman 2014:296ff).  
 

Om resultaten av en intervjustudie bedöms vara reliabla samt valida återstår frågan om 

resultaten kan överföras till andra kontexter, situationer eller intervjupersoner. Ofta 

ställs frågan om en studies resultat är generaliserbara utanför den specifika situationen. 

En vanlig invändning brukar vara att det inom intervjuforskningen ofta är för få 

intervjuade för att möjligen generalisera resultaten. Det antal respondenter studien 

omfattar bör betraktas som för få att generaliseras utanför denna specifika kontext. 

Resultaten ska därför inte väntas vara giltiga inför hur varje Buzzador och upplever och 

ser på tjänsten. Dock är kravet på generaliserbarhet inte lika viktigt i kvalitativa studier 

som vid kvantitativa (Ibid 2014:310). Under forskningsprocessen har det funnits en 

eftersträvan att kontrollera om samtliga steg i processen varit försvarbara och förnuftiga. 

En öppenhet och transparens har varit en förutsättning för att studien ska nå högsta 

möjliga validitet. Studien bör betraktas som reliabel till viss grad då det primära 

materialet bygger på frågor ställda utifrån en intervjuguide. Dock är det aldrig möjligt 

att till fullo återskapa varje intervjusituation då de är komplexa och bygger på individers 

tankar, känslor och intervjuarens framtoning. 
 

3.9 Metod- och källkritik 

Intervjuer som metod genomsyras av många etiska frågor. Det krävs exempelvis en fin 

balansgång mellan intervjuaren och dess intresse av att komma åt kunskap och etisk 

respekt för den intervjuades integritet. Den sociala relationen mellan intervjuaren och 

intervjupersonen är också viktig. Detta bygger på intervjuarens förmåga att skapa en 

miljö där den intervjuade känner sig trygg nog för att öppna upp och prata fritt (Kvale & 

Brinkman 2009:31ff). Respondenterna måste känna sig säkra på att de uppgifter som 

lämnas vid intervjun behandlas med sekretess och att det inte ska vara möjligt att spåra 

vem som lämnat en viss uppgift (Dalen 2008:23). Därför har ett val gjorts att i denna 

studie inte skriva ut respondenternas namn utan använda alias i analysen.  
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Viktigt att påpeka är att forskaren bidar med en viss förförståelse vid mötet med det 

insamlade materialet och respondenterna. Detta rör uppfattningar samt åsikter som på 

förhand finns implementerade kring det som ska studeras (Dalen 2008:13). Därmed blir 

frågan om objektivitet intressant att diskutera. Relevant är att poängtera att intervjuaren 

inför denna studie gått in med en kritisk syn på Buzzadorens direkta uppgift som 

reklamspridare. Detta hanterade genom intervjuarens medvetenhet om sitt kritiska 

förhållningssätt och en strävan efter att framstå så objektiv som möjligt. Vid 

transkribering av intervjuerna upptäcktes dock att somliga följdfrågor ställdes mer 

kritiskt vinklade än önskat. Det är svårt att vara helt nollställd, men det bör undvikas att 

överföra egna åsikter på den intervjuade då det är dennes åsikter och föreställningar 

forskaren vill förstå sig på (Trost 2010:134).  

 

En medvetenhet fanns om att forskningsintervjun inte är ett samtal mellan likställda 

parter, då det är intervjuaren som kontrollerar situationen. Det är undersökaren som 

väljer ämnet för intervjun, ställer frågorna och följer upp den intervjuades svar. Det 

finns ofta en tydlig maktasymmetri mellan den intervjuade och forskaren, då forskaren 

oftast har en vetenskaplig kompetens om ämnet (Kvale & Brinkman 2014:51f). Detta 

upplevdes, av intervjuaren, under fåtalet telefonintervjuer men hanterades genom att 

intervjuaren försökte upprätthålla en vänskaplig ton och ett mindre akademiskt språk.  

 

En viktig kritik att ta upp kring studiens teoretiska källor är att flera av dem förmedlar 

en genomgående icke kritisk relation till teorier om word of mouth, tvågstegshypotesen 

och diffusionsteorin. Detta eftersom de är främst böcker som riktar sig till hur ett 

företag kan använda sig av word of mouth i ett vinstdrivande syfte. Däremot hittades 

flera vetenskapliga artiklar med en betydligt mer kritiskt förhållningsätt. Gällande 

studiens primära källor, det vill säga respondenternas utsagor, kan graden av 

sanningsenlighet omöjligen fastställas. Dock är förhoppningen att intervjupersonerna 

varit ärliga med sina upplevelser av Buzzador som möjligt.  
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4 Resultat och analys  

Nedan presenteras och analyseras de resultat som kommit fram efter de nio genomförda 

intervjuerna. Intervjusvaren kommer att sättas i relation till studiens teoretiska ramverk 

för att på så vis ge möjligheten att analysera empirin i ett större sammanhang. Inledande 

presenteras samtliga respondenter kort. Därefter är avsnittet indelat efter fyra teman 

med underrubriker, vilka identifierades efter närläsningar av de transkriberade 

intervjuerna. 

 

4.1 Kort presentation av respondenterna 
Karin är 45 år gammal, bor i Uppsala och jobbar i klädbutik. Hon har varit medlem 

sedan 2013 och har deltagit i nio kampanjer. Karin anser att det är en bra tjänst eftersom 

hon får testa saker. Dock menar hon att man kunde fått mer att prova samtidigt som hon 

heller inte har tid att vara så aktiv. 

 

Julia är en 18 årig student från Stockholm. Hon har varit medlem i Buzzador sedan 

september 2014 och har deltagit i en kampanj. Julia blev medlem efter som hon tyckte 

att det lät roligt att få prova nya saker. Anser att tjänsten är rolig och bra men tycker att 

det är svårt att komma med i kampanjerna. 

 

Anna är 24 år, student och bosatt i Uppsala. Blev medlem 2007 och har allt som allt 

deltagit i tio kampanjer. Hon menar att tjänsten var bättre förr eftersom det nu är fler 

betalkampanjer och tycker att det kan kännas konstlat att buzza. Därför gör Anna det 

mest till familj och vänner. 

 

Lisa är 27 år och student bosatt i Stockholm. Hon har varit medlem sedan 2007 och har 

deltagit i sammanlagt tjugotvå kampanjer. Fick nys om Buzzador genom en blogg och 

tyckte att det lät spännande. Tycker att tjänsten är bra men att det var bättre förr 

eftersom det då var bättre kampanjer. 

 

Elsa är 32 år jobbar i en inredningsbutik och är bosatt i Sundsvall. Hon har varit 

medlem sedan 2012 och har deltagit i tolv kampanjer. Fick en inbjudan om 

medlemskapet från sin kusin och tyckte att det lät spännande. Elsa tycker att den stora 

fördelen med medlemskapet är lyxen att få prova något gratis. 
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Martin är 27 år gammal jobbar som teknisk ingenjör och bor i Borås. Han blev medlem 

2007 och har deltagit i fyra kampanjer. Martin anser att tjänsten inte givit honom så 

mycket men tycker att det är en kul grej när han väl blir uttagen till en kampanj. Anger 

att den största fördelen med medlemskapet är att få testa saker som ännu inte finns på 

marknaden. 

 

Thana är 36 år, föräldraledig och bosatt i Göteborg. Blev medlem i maj 2013 och har 

deltagit i tre kampanjer. Ser medlemskapet som ett jobb och gör oftast sitt yttersta i 

varje moment. Menar att den stora nackdelen är att man blir som en gående 

reklampelare för företag. 

 

Nora är 40 år gammal jobbar inom vård och hälsa i hemstaden Varberg. Hon har varit 

medlem i fem år och har deltagit i runt nio kampanjer. Nora tycker att det är svårt att få 

erbjudandena men när hon väl kommer med tycker hon att det är jätteintressant. Buzzar 

till dem hon träffar i vardagen som kollegor, släktingar eller grannar. 

 

Linnea är 34 år, fotograf och bor i Norrköping. Hon bev medlem 2011 men blev aktiv 

först 2013. Hittills har hon varit med i cirka tio kampanjer och ycker den största 

fördelen är att man får prova saker före alla andra medan nackdelen är att medlemskapet 

är tidskrävande.  

 

4.2 Inställningen till tjänsten  
 
4.2.1 Tilltro till tjänsten 

Den övergripande inställningen till tjänsten är att samtliga respondenter anser att det är 

en kul och spännande tjänst att vara ansluten till och medlemmarna uppskattar särskilt 

att få ta del av produkter och tjänster kostnadsfritt. Samtliga tillfrågade menar att de ser 

word of mouth-marknadsföring med hjälp av Buzzadorer som ett bra sätt för företag att 

marknadsföra produkter på. Följande tre citat ger möjligen en annan bild:  

 

“Det finns ju köp och sälj Stockholm, köp och sälj i 
Huddinge till exempel. Där har jag sett jättemånga som har 
lagt ut prover. Och jag känner ju igen dem för jag har ju 
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buzzat om dem också. Du vet de här Vanish-påsarna - Ja, 20 
spänn. Och då skrev jag [...] “Skulle inte du buzza de där?“” 
(Elsa) 

 

“Nu till exempel fick jag prova Mofigo… Någon läsplatta... 
alltså läsa böcker i iPad-tjänst. Och det känns ju också lite 
sådär, ja, jag läser böcker med den här. Det ger ju inte någon 
så mycket…” (Lisa) 

 

“Det når ju de som jag har på Facebook och Instagram och 
det är ju inte så många.” (Karin) 

 

Med anledning av uttalandena är det relevant fråga sig om medlemmarna specifikt 

menar att de tror att word of mouth via Buzzadorer är ett bra sätt att marknadsföra 

produkter på i teorin, men möjligen inte lika bra i praktiken. Karin säger exempelvis att 

det hon buzzar online sker via Facebook och Instagram, samtidigt som hon påpekar att 

hennes följarantal på sajterna inte är så stort. Sernovitz (2012) och Barreto (2014) delar 

upp word of mouth-begreppet, där organisk sådan differentieras från konstruerad. 

Sernovitz understryker även att den förstnämnda varianten bör betraktas som den enda 

legitima formen av word of mouth. Detta eftersom organisk word of mouth sker 

naturligt utan inblandning ifrån en tredje part, i detta fall Buzzador. Respondenternas 

relativt skeptiska kommentarer ovan, i kombination med en positiv syn på Buzzador 

som marknadsföringskanal är intressant och kan vara ett resultat av att respondenterna 

inte gjort en differentiering mellan konstgjord och organisk word of mouth. 

 

4.2.2 Nackdelar med medlemskapet 

En del utav de tillfrågade erkänner att de själva inte är så aktiva som de tror Buzzador 

förväntar sig att de ska vara. För många tar det exempelvis emot att skriva den 

obligatoriska utvärderingen efter en kampanjs slut med anledning av att det kan vara 

tidskrävande. Det faktum att medlemskapet kräver sin tid och att vissa aspekter ses som 

tvång är det som många av respondenterna anser är den stora nackdelen med 

medlemskapet.  

 

“... det tar ju lite tid, att recensera och det tar tid att ta med 
sakerna och buzza och man är ju liksom måste att göra 
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någonting, så det är väl i så fall det att man har tvånget på 
sig. (Linnea) 

 

“Sen som sagt är jag ju inte den mest entusiastiska 
buzzadorambassadören heller kanske, men eh, men då var 
jag nästan av tvång tvungen att bara fylla i någonting… och 
låtsas som att jag hade pratat med folk för jag hann liksom 
inte.” (Lisa) 

 

“… För om det är någonting som jag känner att jag måste 
buzza bara för att det är min plikt att göra det, då har ju 
inte jag hjärtat med i verkligheten. Som de här Panten Pro-
V-schampona. Då gör ju jag det för att jag måste det men 
jag var ju inte riktigt nöjd med dem. Och då sprids de ju 
inte såhär jättebra, liksom live.” (Elsa) 

 

“Och sedan är det att man ska behöva buzza då, egentligen. 
Det är väl den största nackdelen.” (Martin) 

 

Respondenternas svar på frågan kring medlemskapets baksidor är intressant eftersom 

buzzandet, ur Buzzadors kunders perspektiv, bör ses som hela poängen med ett 

medlemskap. Att respondenterna upplever att det är tidskrävande samt ansträngande att 

utföra de obligatoriska momenten kan knytas an till Barretos (2014) teori om 

konstruerad word of mouth. Då en sändare av ett word of mouth-baserat budskap 

känner tvång från en tredje part att kommunicera detta vidare till personer i sin 

omgivning minskar sändarens motivation och mottagaren upplever heller inte budskapet 

som lika trovärdigt. De fyra respondenternas uttalade stärker tesen om den konstruerade 

word of mouth-budskapens möjliga baksidor i detta fall. Detta eftersom de känner ett 

tvång från Buzzadors sida och spridandet av word of mouth sker inte naturligt och på 

frivillig basis som i den organiska formen.  

 

4.2.3 Kampanjer 

Flera av de intervjuade påpekar att kampanjerna har blivit sämre över tid. De hävdar att 

de förut fick betydligt fler produktprover att dela ut samtidigt som ingen uppskattar att 

flertalet av de tillgängliga kampanjer numera är betalkampanjer som endast erbjuder en 

produkt till ett reducerat pris; en så kallad BuzzadorDEAL (Buzzador 4).  
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“i början, jag fick ju fler kampanjer i början än vad jag fått den 
senaste tiden. Och jag vet inte varför det är så faktiskt. För nu 
har man ju börjat få lite poäng och börjat bli varm i kläderna. 
Så det borde ju komma fler nu, så då måste jag nog säga att det 
var bättre förr då.” (Elsa) 

 

Elsa är inte ensam om att poängtera att tjänsten numera erbjuder färre intressanta 

kampanjer med färre produktprover. Anna, Julia, Elsa och Lovisa håller med.  

 
“Jag har fått tio produkter, småprodukter att dela ut, då har 
jag kanske gjort åtta. Och det är ju ingen som har frågat mig 
då om jag har gjort alla de tio, de kan ju inte kräva det.” 
(Thana) 

 

Detta citat från Thana kombinerat med vad Elsa tidigare berättade om hur hon sett att 

produktprover säljs på facebooksidor visar på hur medlemmar ibland kan missbruka 

tjänsten. Detta kan möjligen vara en av anledningarna till varför tjänsten har kommit att 

innehålla så pass många rabatterade, istället för gratis, produkter som flera respondenter 

påpekar. Thorstenson påpekar att det inte alltid fungerar särskilt bra i det fall som 

företag försöker köpa sig ambassadörer som ska tala gott om företaget (Thorstenson 

2006:57). Användningen av Buzzadorerna, som inte har någon egentlig relation till 

företaget eller produkterna visar sig i detta fall som problematiskt, eftersom 

medlemmarna inte följer angivelserna. Detta kan ställas i relation till det faktum att 

word of mouth anses vara upp till tio gånger mer effektiv än traditionell marknadsföring 

(Madsen 2006:20).  

 

Tre av respondenter påpekar att de matchas till få kampanjer och att de annars kanske 

varit med i fler än vad som erbjuds dem. Exempelvis påpekar respondenterna Martin 

och Julia att den största nackdelen med tjänsten är att de inte får vara med så ofta och att 

de passar in i få kampanjer. Relevant att veta är att Martin är en av de fyra vilka saknar 

blogg som deltagit i undersökningen samt att Julia har varit medlem en förhållandevis 

kort tid. Det går att identifiera ett mönster där de intervjuade som har varit medlemmar 

under flera års tid, eller som är aktiva bloggare, tycks få fler kampanjer tilldelade sig. 

En av respondenterna har tankar kring tendensen: 
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”För de använder ju oss bloggare som är på sociala medier och 
sådär. Har du ingen blogg, så får du inte vara med, tror jag inte. Så 
att någonstans måste du ju kunna skylta med att du gör det här för 
Buzzador, och för, alltså, kunden.” (Thana) 

 

Denna tendens kan således bero på att förteget gärna ger fler kampanjer till dem som 

förväntas sprida budskapet till så många som mjöligt. De Buzzadorer som använder sig 

av internet vid buzzningarna kan nå ut till betydligt fler. I och med internets framväxt är 

människor inte länge begränsade till sitt eget personliga nätverk för rekommendationer. 

Nu kan alla ta del av information från helt okända människor (Barreto 2014:631). 

 
 

4.3 Motivation och engagemang 
 
4.3.1 Motivationsfaktorer 

Majoriteten av de intervjuade menade att den största fördelen med tjänsten och vad som 

motiverar dem är att få prova gratis produkter eller tjänster.  

 
“Gratis är alltid gott!” (Nora) 

 
“Men det är väl lyxen att få prova någonting gratis” (Elsa)  

 
“För att få prova saker gratis” (Anna) 

 

Såväl Nora, som Elsa och Anna är raka med att det faktum att Buzzador erbjuder 

gratisprodukter är det som lockar dem att vara en del av tjänsten. Vissa menar dock att 

gratis-faktorn inte alls är styrande: 

 

“inte för att det är gratis. Utan mer för att jag är en 
produktjunkie tycker det är kul med nya saker. Men jag skulle 
aldrig gå och köpa mig [...] 50 Läkerolaskar bara för att 
prova“ (Lisa)  

 

Lisa identifierar i detta fall sin egen motivation med att få prova saker - så länge de är 

gratis. I och med ett sådant kriterium är det möjligt att gratisfaktorn ändå kan vara det 

som främst motiverar. Något som styrker denna tes är följande svar från samma 

respondent som vid intervjuns tidpunkt deltagit i 21 kampanjer:  
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“Jag har faktiskt bara varit med i en som jag har betalat för. 
Sen har jag bara kört gratiskampanjer.” (Lisa) 

 

Att produkterna är gratis är alltså tydligt essentiellt för majoriteten av de intervjuade. De 

få av de intervjuade som har valt att gå med i en betalkampanj påpekar att de gjort så 

endast då de behövt just en sådan produkt vid tillfället. Hade så inte varit fallet menar de 

att de inte tagit del av kampanjen trots det kraftigt rabatterade priset. Linnea anger 

exempelvis att hon tycker det är fel att hon som respondent ska behöva betala för ett 

företags reklam och respondenterna uttrycker att själva poängen med medlemskapet är 

att få prova saker utan kostnad. 

 

Det faktum att tjänsten erbjuder medlemmar att prova på nya tjänster och produkter är 

en annan stark motivationsfaktor bland respondenterna. På frågan om de intervjuade såg 

något specifikt mål med medlemskapet svarade de flesta att de inte hade något tydligt 

mål förutom själva testandet av nyheter:   

 

“ Njäe, haha, jag är bara med för att det är roligt och så, 
och får prova saker liksom.” (Linnea) 

 

“Mål det vet jag inte… Jag vill bara testa saker... Ja, bara 
testa” (Karin) 

 

                 “Att få vara med i roliga kampanjer och prova lite nya grejer” (Julia) 
 

Respondenternas motivation till engagemang i Buzzador landar i många fall inom 

ramen för det som Dichter kallar själviskt engagemang. Medlemmarna får visa andra 

människor att de är kunniga och besitter unik information inom ett visst område, vilket i 

sin tur kan leda till uppmärksamhet från andra. I och med att de får testa nya saker kan 

de också uppleva att de får vara pionjärer inom ett visst område. Det finns också ett 

visst mått av osjälviskt engagemang rörande medlemskapet. Detta handlar om att 

berätta om sina bra upplevelser till andra av välvilja. Eller eftersom personen vet att 

även andra kan vara intresserade av produkten (Dahlén & Lange 2003:378f). Många 

svarar att de tycker att det är extra roligt de gånger de fått riktigt mycket varuprover som 

de kan dela ut till nära och kära. Citatet nedan visar på hur detta själviska och osjälviska 

engagemang kan ta sig uttryck hos en av respondenterna.  
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“Man får prova nyheter före alla andra och sådär så det blir 
alltid kul och få erbjudanden andra också får prova!” 
(Linnea)  

 

Budskapsengagemang uppkommer inte som något som motiverar respondenterna till 

word of mouth kommunikation. Detta då själva reklambudskapet inte är det viktiga att 

sprida. Däremot finns det tendenser till att ett produktengagemang kan motivera 

respondenterna. En tilltro till en specifik produkt kan leda till ett ökat engagemang kring 

buzzningar om denna, medan en misstro till produkten gör att buzzning sker som ett 

resultat av krav och inte vilja. Detta visar på att de produkter som Buzzador samarbetar 

med och kampanjerna för måste vara tillräckligt intressanta för att medlemmarna ska 

känna att det är värt att lägga ner tid och engagera sig i dessa. Som exempel säger en av 

respondenterna att hon hade problem med att buzza en kampanj för kakorna Filliponos 

på grund av dess faktiska innehåll: 

 

“Som med de här Fillopinosarna som jag kände var 
väldigt mycket socker och kanske några e-ämnen och då 
kände jag att jag kanske inte kunde stå för det…” (Karin)  

 

Lisa och Nora berättar hur en tilltro till en produkt eller tjänst kan påverka hur många de 

buzzar vidare till: 

 

“... alltså jag brukar grunda det i att om jag tycker att 
produkten är bra då kan jag prata med många fler eftersom 
jag faktiskt kan stå för att en produkt är bra. Däremot om jag 
känner att det är en sån här...nej...halvtråkig produkt så blir 
det kanske 1,2,3 personer. Men tycker jag att den är bra så 
blir det kanske 5.. 6-7.” (Lisa) 

 

“Och sen nappar jag inte heller på, tjänster som jag inte tror 
på... fullt ut själv eller som intresserar mig. Så kan man väl 
säga. Det måste ligga mig någorlunda varmt om hjärtat för 
att jag ska tycka att de är värt engagemanget att testa en 
produkt.” (Nora) 

 

Lisa påpekar att hon då hon får testa en produkt som hon genuint uppskattar pratar hon 

mer än gärna om denna, på ett naturligt sätt utan att hon reflekterar över det. Hon menar 

att det då inte handlar om att hon är en Buzzador utan att hon sprider information till sin 
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omgivning eftersom hon är väldigt nöjd. Sex respondenter svarar ja på frågan om de 

brukar köpa tjänsten eller produkten de fått prova efter en kampanjs slut. Blir en 

Buzzador själv kund och frivilligt köper något de fått testa, kan detta i sin tur vara ett 

frö till organisk word av mouth eftersom en genuin uppskattning för en vara eller tjänst 

uppstått.  

 

Somliga av de tillfrågade är uppenbart mer engagerade i sitt medlemskap än andra. De 

är väldigt aktiva på sociala medier, talar aktivt om produkterna till vänner och bekanta 

samt är noga med att göra alla steg i buzzandet på rätt sätt. En nämner till och med att 

hon ser medlemskapet som ett jobb och att hon alltid vill göra sitt bästa.  

 

“Det är ingen som säger så mycket vad du ska göra, så att det 
är upp till dig själv, men ja. Men ja, jag anser att jag gör ett 
jobb, kan man säga. För jag har fått produkten så jag gör mitt 
bästa.” (Thana)  

 

Andra informanter väljer däremot att gärna göra så lite som möjligt. Vissa av dem 

erkänner att de fabricerar utförandet av alla obligatoriska steg i en kampanj.  

 

“... att bara fylla i någonting… och låtsas som att jag hade 
pratat med folk för jag hann liksom inte.” (Lisa) 

 

“Fast jag gjorde det lite lätt för mig, så att jag, ja, jag delade 
bara ut de här lapparna som man skulle dela ut till mina 
kompisar, haha, så att jag gjorde inte kampanjen riktigt som 
man skulle göra… Kan man säga. Haha, så att, jag kan inte 
riktigt med att gå runt och tjata sådär…” (Martin)  

 

Denna tendens där Buzzadoren ger sken av att buzzningar skett identifierades hos två av 

respondenterna. Förekommandet av dessa låtsasbuzzningar i förhållande till exempelvis 

Thana, som ser medlemskapet som ett jobb, visar på respondenternas och Buzzadorens 

mycket olika inställningar till tjänsten. 

 

4.3.2 Early adopters 

Buzzador själva ser sina medlemmar som nyfikna early adopters (Buzzador 2). Företag 

vill gärna hitta early adopters eftersom denna kategori ofta har höga nivåer av 
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opinionsledarskap. De är personer som är respekterade av sin omgivning och som andra 

vänder sig för att få tips och råd. Early adopters hjälper till att trigga igång den mer 

kritiska massan då även dessa ska ta till sig en nyhet. Vissa aspekter av medlemmarnas 

utsagor stämmer in på den beskrivning som ofta ges av en innovator eller early adopter. 

Exempelvis att de är personer som tar till sig en nyhet snabbare än andra och att de vill 

vara först med det senaste (Windahl & Signitzer 2009:84f).  

 

”jag är en riktig shopaholic själv så jag tycker det är 
jättekul att få vara med och testa nya produkter och så på 
marknaden” (Nora) 

 

Något som däremot talar emot detta är att flera av de intervjuade menar att 

medlemskapet är fördelaktigt eftersom de får testa produkter och tjänster de aldrig 

annars köpt. Enligt Rodgers modell hade medlemmarna antagligen varit tidiga med att 

köpa nya produktlanseringar eftersom dessa personer vill vara först med det senaste och 

inte bara prova nya innovationer på grund av att de är gratis (Rogers 2003:282f).  

 

“Jag köper ju själv inte de produkterna så mycket så 
att det är ju bra att jag får testa då. Det är en fördel för 
mig att jag får testa produkterna som jag aldrig skulle 
köpa i vanliga fall.” (Thana) 

 
“Att jag får prova nya grejer som jag annars inte skulle 
ha köpt.” (Julia) 

 

Däremot tillhör respondenterna troligen inte de senare kategorierna late majority eller 

laggards inom innovationsteorin. Detta då dessa grupper är väldigt skeptiska och 

misstänksamma mot att ta till sig nya innovationer, något studiens respondenter inte 

visat sig vara (Rodgers 2003:282ff). Respondenterna visar ingen skepsis till nyheter och 

hade antagligen inte blivit medlemmar i tjänsten om de inte såg ett nöje i att vara i framkant 

med det senaste, så länge de själva slipper köpa dessa produkter. Liksom teorin om 

opinionsledare kan en individ också vara innovator eller early adopter inom ett område, 

medan hen inom ett annat område i stället uppfattas som en laggard (Solomon 2010:556). 
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4.4 Dilemman 
 
4.4.1 Dilemman med medlemskapet 

Som tidigare behandlat i avsnittet för intervjugudien visades att intervjuguidens fråga 

“Känner du att det finns några etiska problem med att vara en Buzzador och göra 

reklam för produkter?” var svårtolkad för många av respondenterna. De flesta av 

respondenterna ansåg inte att det fanns några etiska dilemman med att vara en 

Buzzador, delvis eftersom de understryker att de alltid är tydliga att de pratar eller 

bloggar om produkter i egenskap av en Buzzador. På så vis menade respondenterna att 

de exempelvis inte påtvingar dem de buzzar till någonting. En förklaring till varför 

samtliga är tydliga med sitt medlemskap vid buzzningar är troligtvis att Buzzador är 

väldigt tydliga i sin kommunikation till Buzzadorerna att det är ett krav att berätta vad 

som föranleder buzzningen. Detta sannolikt då svensk lagstiftning inte tillåter dold 

reklam. I marknadsföringslagens 9 § (2008:486) om reklamidentifiering påträffas 

följande: 

 
“All marknadsföring ska utformas och presenteras så att 
det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring”.  

 

Det går dock att utläsa i andra delar av intervjusvaren att några av respondenterna 

upplever vissa, vad vi uppfattar som, sociala dilemman med medlemskapet. 

Respondenten Martin menar exempelvis vid intervjun att han inte riktigt kan stå för vad 

Buzzadors affärsidé innebär.  

 

“Man har fått en gratisprodukt och behöva, behöva berätta 
för folk att, hur bra detta är. Nej, jag kan inte riktigt med 
sånt.”  

 

Vidare berättar Martin att han upplever att det känns snålt att ta del av gratisprodukterna 

och erkänner att han utnyttjar tjänstens system. Vid vad som i enlighet med tjänstens 

medlemskrav skulle varit buzzningar om produkter, har han i stället endast berättat för 

sina vänner att han deltagit i en kampanj. Vännerna fick instruktionerna att de skulle 

säga att han talat gott om produkten om de skulle komma att bli kontaktade av någon 

representant från Buzzador. Thana å andra sidan upplever ett annat socialt dilemma och 

menar att en av nackdelarna med tjänsten är att hon blir som en reklampelare för 
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företag. Detta är en intressant anmärkning som andra respondenter inte verkar ha 

reflekterat över alls.  

 

“ja alltså nackdelen är att man själv… Man själv är liksom en 
gående reklampelare för dem, i och med att man tagit emot 
produkter.”  (Thana) 

 

4.4.2 Tvåstegspåverkan 

Den typ av kommunikativa påverkan som Buzzadorena sprider är av samma princip 

som tvåstegshypotesen genererar (Windahl & Signitzer 2009:70). Ingen utav de 

tillfrågade respondenterna reflekterar dock över huruvida de personer de buzzar till 

påverkas och huruvida de faktiskt vill få produktreklam förmedlad direkt till sig. Till 

viss del förklädd som ett tips eller rekommendation från en vän. Respondenten Linnea 

säger:  

 

“Nej, eftersom det är helt frivilligt så, så tycker jag inte det. Man 
får ju själv anmäla sig till en kampanj.”  

 

Julia förmedlade koncist att hon inte ser några problem med denna typ tvåstegspåverkan 

och reflekterar inte över att hon använder sina relationer för att kommunicera företags 

budskap. Vad Buzzadorens vänner får uppleva är i många fall inte ord och handlingar 

rakt igenom skapade av sin vän, utan ord direkt förmedlade av en vän, från ett företag. 

Kennett och Matthews ser annorlunda på aspekten än Linnea och hävdar att sådan typ 

av kommersiell påverkan där vänskap utnyttjas varken är välvillig eller moraliskt 

försvarbar (2008:15). Även om medlemmarna är öppna med sitt medlemskap kan detta 

påverka en vänskapsrelation negativt då misstanke om eventuella påtvingande 

reklambudskap kan finnas närvarande. Carl (2006a:3ff) menar att oavsett om individer 

får betalt eller om de frivilligt gått med på att sprida information gratis kan etiska 

problem uppstå. Han frågar sig om det räcker att en individ säger att hen är knuten till 

ett marknadsföretag. Eller om dessa också bör berätta för personen de utövar word of 

mouth till att de får olika typer av lojalitetspoäng för sitt deltagande. Att Buzzadoren 

rapporterar om sin word of mouth-process till en tredje part och att denna information 

på så sätt lagras och används med ett vinstdrivande syfte bör emellertid ifrågasättas 

etiskt.  
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“låt säga att det är leverpastej som jag testar kanske jag inte 
lägger upp det på Facebook [...] om inte de har bett om att få. 
Nej, nej det tror jag [...] kanske inte intresserar så många.” 
(Nora) 

 

Dock finns en medvetenhet bland medlemmarna om vilka de faktiskt kommunicerar till, 

vilket Noras citat ovan också visar. Dichter påpekar att en individ inte vill 

rekommendera någonting eller tala med någon om hen inte själv får någon typ av 

tillfredställelse av detta, vilket är något hen sällan är medveten om. Talaren av ett word 

of mouth-budskap kommer därför att väja sådana lyssnare som mest gagnar en själv 

(1966:148).  

 

Även respondenten Lisa berättar att hon aldrig buzzar om en kampanj på Facebook som 

hon vet inte intresserar sina vänner på forumet. Vilket är något som kan placeras inom 

ramen för teori kring tvåstegshypotesens opinionsledare. Opinionsledaren kännetecknas 

av en person som selektivt bearbetar och förmedlar information hen tagit del av innan 

vidare spridning till personer i sin omgivning, online eller offline (Windahl & Signitzer 

2009:70f). De är ofta välrespekterade av sin omgivning och brukar vara medelpunkten 

för word of mouth inom deras nätverk och ansluter människor till varandra, vilket är 

varför företag lägger så mycket tid på att hitta dessa personer (Marsden 2006:7). Karin 

berättar även hon hur hon strategiskt väljer ut de hon buzzar. Hon nämner som exempel 

hur hon deltagit i en kampanj för portionsförpackningar med fruktpuré, där hon var 

noga med att endast buzza om dessa till personer med barn. Dessa respondenters 

utsagor går emot vad Thorstensson (2006:29), en av skeptikerna till konstruerad word of 

mouth, hävdar om att opinionsledare inte alls kan konstrueras av ett företag för att sända 

ut och sprida ett budskap. Däremot visar citaten nedan att antaganden om Buzzadorerna 

som opinionsledare inte är applicerbart på samtliga respondenter. Linnea beskriver hur 

hon tänker kring sitt buzzande: 

 

“Sedan är det ju olika hur villkoren ser ut, att de vill att 
man ska göra.”  

 

Även Elsa kommenterar hur hon buzzar, nedan följer ett citat som är hämtat ur svaret på 

följdfrågan varför hon buzzar som hon gör. 
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“Ja, det var ju ett väldigt smart drag, men det stod ju 
faktiskt i kampanjen att man kunde göra så jag ska inte 
säga att det var min idé.”  

 

Dessa respondenter beskriver här hur de inte tar egna initiativ till bearbetning av 

informationen de sprider vidare. På så sätt kan dessa falla inom teorin Thorstenson 

(2006:29) presenterar om opinionsledare och företags oförmåga att själva skapa dessa. 

 

4.5 Användningen av sociala medier  
 

4.5.1 Sociala medier vid buzzningar 

Användandet av sociala medier vid buzzningarna skiljer sig bland respondenterna. De 

respondenter som hittades och kontaktades via blogginlägg taggade med “Buzzador” är 

betydligt mer positiva till buzzning genom sociala medier. Dessa medlemmar och 

intervjupersoner anger också att de använder sina bloggar systematiskt för att recensera 

de tjänster eller produkter de fått testa. Via sociala medier är det också möjligt för 

Buzzadoren att rekrytera nya medlemmar till tjänsten, vilket tidigare nämnt genererar 

poäng och där med större chans att få ta del av fler kampanjer (Buzzador 5).   

 

“”Jag är Buzzador och ja får prova det här och det här. Vill 
du också prova gratis produkter så kan man anmäla sig 
här” och det gynnar ju mig också för att om någon går med i 
Buzzador, och anger att de har fått det utav mig då till 
exempel så får ju jag poäng också för att jag har värvat 
någon. Så då sprids det ju på ett bra sätt, både för min egen 
skull och för Buzzadors skull. Så det är ju smart!” (Elsa) 

 

Uttalandet från Elsa ovan är en motivation till varför hon väljer att buzza via sociala 

medier. Det går att tolka att en sådan buzzning utförs av respondenten av själviska skäl 

för att stärka sin egen image gentemot andra, något som också beskrivs som organisk 

word of mouth. Begreppen organisk och konstruerad word of mouth problematiseras i 

och med att hon tydliggör att ett utbyte med en tredje part sker. Sådan spridning av 

word of mouth skulle klassas som konstruerad (Barreto 2014). Det är möjligt att 

resonera fram och tillbaka för huruvida Buzzadorer i allmänhet och denna studies 

respondenter i synnerhet endast förmedlar den typ vilken kategoriseras som konstruerad 

word om mouth. Eller om vissa faktiskt är engagerade till den grad att det vore aktuellt 
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att argumentera för om modellen för organisk eller konstruerad word of mouth inte 

alltid applicerbar.  

 

Linneas uttalande nedan, som besvarade frågan om hon alltid buzzar via sin blogg, ger 

en indikation på att hon är väl medveten om att det ligger ett värde i sina digitala ord. 

Flertalet av respondenterna påtalar att vissa kampanjer kräver att uppdateringar i blogg 

eller andra sociala medier görs i samband med att produkten testats. Ett sådant krav är 

från Buzzadors sida rimligt då möjligheten till spridning har chans att bli än större 

genom användningen av word of mouth via exempelvis bloggar (Goodkind 2006:87).  

 

“Så det väljer jag bara för de som jag tycker är värda att 
lyfta upp. Jag vill ju inte skriva om någonting som jag 
känner att, nej, det här är inget som jag vill tipsa vidare om. 
Då väljer jag ju bort det.” (Linnea) 

 

Samtidigt som ett genomgående identifierat tema hos respondenterna är vikten och 

fördelen med ärliga omdömen är det intressant att de väljer bort att blogga och buzza 

om negativa erfarenheter. Respondenten Lisa berättar att hon aldrig, eller ytterst sällan, 

använder sig av sociala medier vid buzzning av produkter. Till detta ges anledningen att 

hon inte anser att det går ihop med sin onlineprofil och därför heller aldrig skulle lägga 

upp ett inlägg om en produkt på sin facebooksida. Enda gången respondenten medgav 

att buzzning online är ett alternativ är om produkten utmärker sig extra på ett positivt 

sätt. I och med detta är det möjligt att Silvermans (2001:26f) teori kring snabb spridning 

av negativ word of mouth inte är applicerbar bland studiens respondenter och nätverk.  

 

4.5.2 Negativa upplevelser av sociala medier 

Närläsning av intervjusvaren visade också att krav på buzzning i sociala medier är 

någonting som upplevs negativt hos flera av de intervjuade. Detta trots att Buzzador 

hävdar att deras medlemmar är väldigt aktiva inom sociala medier och har stora nätverk 

online (Buzzador 2). En anledning som några av respondenterna ger till detta är att de 

anser att det då blir mer som reklam än om de buzzar till sina vänner och familj ansikte 

mot ansikte. Två av respondenterna, Anna och Karin, uttrycker också att den största 

nackdelen med medlemskapet är att de måste vara aktiva på sociala medier och endast 

två av Buzzadorerna (Julia och Elisa) menar att de buzzar mer online än offline.  
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“Men att hålla på att ta bilder. På Instagram, eller Facebook. 
Det blir som reklam!” (Karin) 

 

“Jag är ändå ganska modern av mig, men, när det gäller liksom 
det här tror jag nog mer på alltså… man matas ju med enorma 
mängder om man ändå såhär befinner sig i sociala forum, så 
matas man ju med så sjukt mycket information att jag tror att 
mycket bara går en förbi.” (Lisa) 

 

Uttalandena ovan är relevanta då de sätts i relation till Sernovitz (2012:14) påstående 

om missförstånd kring word of mouth-marknadsföring online. Han påtalar att den word 

of mouth som oftast faktiskt genererar resultat är den som sker offline, vilket flera av 

respondenterna också håller med om. Kelleher och Miller (2006) är två som berör vad 

som kan klassas som onlinebaserad word of mouth på ett annat plan. De jämför inte 

fördelar och nackdelar mellan online- och offlinekommunikation utan fokuserar i ställer 

på att understryka de möjligheter till samtal vilka blogginlägg medför. Nedan ser vi hur 

en av studiens respondenter exemplifierar vad Kelleher och Miller kommer fram till i 

sin studie om den mänskliga rösten.  

 

“jag skriver ju alltid till exempel ut i min blogg […] så får 
man ju lite respons från en del andra när man har gjort det. 
Sen kan det också vara så att jag har Instagram och använder 
den med och skriver eller frågar om någon vill testa kanske 
om det är sådant som jag ska ge ut. Och då brukar jag alltid få 
några som är intresserade.” (Linnea) 

 

“Det första inlägget tillexempel fick jag väldigt positiv 
respons på, många av dem bara “Vad smart, det verkar 
jättebra!”.” (Linnea) 

 

Trots att majoriteten av studiens respondenter ser buzzningar online som ett nödvändigt 

ont och liksom Sernovitz (2012:14) tror att buzzningar ansikte mot ansikte ger ett bättre 

resultat framgår det med citaten ovan att ett blogginlägg kan vara en ett effektivt sätt att 

inte bara starta en konversation på, utan också att på ett lyckat sätt förmedla ett budskap.  
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5 Sammanfattning och avslutande diskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka konstruerad word of mouth ur den utövande 

individens perspektiv. Detta har undersökts med hjälp av nio intervjuer med åtta 

kvinnor och en man som alla är eller har varit aktiva medlemmar i tjänsten Buzzador. 

Resultatet som besvarar studiens första frågeställning visar att upplevelserna av tjänsten 

inte är helt samstämmiga. En respondent påpekar att hon ser Buzzadormedlemskapet 

som ett jobb medan en annan berättar hur han fabricerar alla obligatoriska 

buzzningsmoment. Det framgår således att somliga respondenter har en mer positiv syn 

på tjänsten och buzzningsmomenten än andra. På så sätt går det heller inte att definiera 

en Buzzador utifrån en specifik beskrivning. Medan många gärna buzzar via sociala 

medier var andra tydliga med att de inte var bekväma med att sprida word of mouth-

budskap online. Detta fann vi intressant då Buzzador själva beskriver sina Buzzadorer 

som early adopters som är väldigt aktiva på sociala medier och gärna sprider budskap 

vidare till sina stora nätverk online och offline.  
 

Det som främst engagerar och motiverar medlemmarna till deras medlemskap är att de 

får produkter gratis samt att de får testa nya produkter och tjänster som precis kommit ut 

på marknaden. Utifrån Dichters studie om talarmotivation vid word of mouth är 

Buzzadorernas motivation främst sprungen ur ett själviskt eller osjälviskt engagemang. 

De väljer att sprida ett word of mouth-budskap eftersom de får visa sig kunniga inom ett 

område vilket också leder till uppmärksamhet. Det osjälviska engagemanget 

uppkommer då de intervjuade berättar om sina upplevelser av välvilja till andra. Det 

framkom även ett visst mått av produktengagemang, det vill säga en tilltro till 

produkten som testades kunde öka motivationen till spridande.  
 

Till skillnad från tidigare studier som visat att spridning av word of mouth sker 

snabbare om den klassas som negativ än positiv, kan vi se hur ett sådant resultat inte 

stärks av denna studie. Snarare är det så att respondenterna inte sprider ett word of 

mouth-budskap vidare alls om upplevelserna är negativa. De som anger att de inte 

använder sociala medier vid buzzningar berättar i stället hur de kan välja att göra ett 

undantag, där ett digitalt gott ord publiceras, i de fall där en produkt eller tjänst på något 

sätt utmärker sig positivt. En faktor, vilka studiens respondenter anger som en stark 

fördel med tjänsten, är möjligheten till ärlighet om produkter och tjänster på marknaden. 

Dock ser vi hur denna ärlighet till viss del blir selektiv i och med stor utsträckning av 
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utelämnande av negativa upplevelser till allmänheten. Dessa delas endast med företagen 

som tillhandahåller produkten i samband med slutrapportering vid en kampanjs slut. 
 

Studiens andra frågeställning ämnade identifiera eventuella dilemman kring 

Buzzadorernas utförande av konstruerad word of mouth. Det visade sig att det i vissa 

fall är svårt att kategorisera den word of mouth vilken Buzzadors medlemmar 

kommunicerar som antingen organisk eller konstruerad. Barreto och Sernovitz 

tillsammans med Libai et al. anser samtliga att gränsdragningen går vid en tredje parts 

inblandning och kompensation. Vi ser därför hur modellen skulle kunna utvecklas 

genom att inkludera aspekten om utövarens engagemang. Detta då intervjusvaren visat 

att respondenterna agerar olika beroende på produkt de får i uppdrag att buzza. I de fall 

respondenterna känner verkligt engagemang och uppskattning gentemot en produkt de 

fått testa medger de att de mer än gärna lyfter upp och sprider sina positiva erfarenheter 

till fler och på fler plattformar än i de fall en produkt inte utmärker sig. Graden av 

engagemang spelar in vid buzzningsmomentet och således ser vi att all konstruerad 

word of mouth inte bör likställas. En sådan slutsats har inte hittats i litteratur kring 

ämnet utan är ett resultat utav närläsningar av intervjusvaren. Vid buzzningar där 

engagemang är sviktande ser vi hur respondenter har låg tilltro till spridningsgraden av 

word of mouth-budskap. Emellertid vill vi poängtera att viss konstruerad word of mouth 

generad av en högt engagerad och positivt inställd Buzzador kan liknas vid organisk 

word of mouth. En annan svårighet som uppkommer vid konstruerad word of mouth i 

detta fall är att respondenterna upplever buzzningar som ett tvång och att det är endast 

är ansträngande. Barreto påpekar att tvång kan påverka motivationen till spridning av 

word of mouth negativt, vilket även visar sig här.  

 

Något annat som kan uppfattas som ett dilemma gällande konstruerad word of mouth i 

detta fall är att medlemmarna inte alltid kan placeras in i teorin för tvåstegshypotesens 

opinionsledare eller diffusionteorins early adopters. Detta till trots att Buzzador själva 

beskriver sina medlemmar som sådana. Intervjusvaren visar att medlemmarna till viss 

del kan ses som early adopters eftersom de tycker om att vara först med det senaste och 

därmed gärna tar till sig, och testar, nyheter. Det som dock talar emot en sådan tes är att 

flera av dem provar innovationerna endast av den anledningen att de är gratis.  
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En opinionsledare beskrivs av såväl Buzzador som av teori som en person med stora 

sociala nätverk, både online och offline, som gärna sprider information vidare via dessa. 

På ett plan är det möjligt att se Buzzadorerna som opinionsledare då många av dem är 

medvetna om sin publik och vidarebefordrar information de tagit del av. Något som 

däremot gör tesen om tvåstegsmodellens karaktäristiska opinionsledare ofullständig är 

att de inte alltid tar egna initiativ till bearbetning av den information de sprider vidare. 

Ytterligare är det inte heller möjligt att applicera opinionsledarteorin på samtliga 

respondenter då somliga menar att de varken trivs med att buzza offline eller online. 

Detta samtidigt som det har poängterats att spridningsgraden på sociala medie-

plattformar inte blir stor då följarantalet är litet hos vissa. Men oavsett utsträckning och 

grad av engagemang och bearbetning förmedlar studiens respondenter de facto 

information vidare.  

 

Majoriteten av respondenterna anser att de inte upplever några specifika dilemman med 

sitt medlemskap. Vi ser det dock som ett stort etiskt dilemma att de inte reflekterar över 

den (ibland) påtvingade reklam som deras omgivning får ta del av. Även om 

Buzzadorerna är tydliga med sitt medlemskap till dem de buzzar till behöver detta inte 

betyda att de inte påverkas negativt av reklambudskapen. Buzzadorerna tvingas 

korrumpera sina vänskapsrelationer för att utföra den tvåstegspåverkan vilken hen ålagt 

sig i och med deltagandet i en kampanj. Tvågstegshypotesens grundprincip frångås i 

detta fall då kommunikationen som vidarebefordras inte sprids naturligt. När hypotesen 

används i en konstruerad kontext ser vi hur den haltar. Vidare frågar vi oss om denna 

tvåstegspåverkan ens bör kategoriseras som just tvågstegshypotesen, då grundprincipen 

om opinionsledares fria vilja att sprida information saknas. I stort är den enda likheten 

med tvågstegshypotesen att påverkan sker och kommunikationen sprids i två led.  

 

Sett till ett större perspektiv kan Buzzador ses som ett exempel på hur utnyttjandet av 

sociala relationer kan vara en indikator på hur vinstdrivande företag genomsyrar allt mer 

av den privata sfären och dess relationer. Vi ställer oss frågande till om sociala 

relationer längre fram kommer kräva ett ifrågasättande om trovärdighet då denna studie 

visar på en tendens där familjemedlemmen, vännen eller grannen blir allt mer lik en 

företagsambassadör. Visar sig framtiden sådan, där detta typ av ambassadörskap blir allt 

vanligare, är det rimligt att Buzzadoren kommer kunna, och möjligen bör, kräva ett 
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större ekonomiskt utbyte än ett produktprov. Särskilt sett till om insatsen för arbetet är 

den egna trovärdigheten. 

 

Vår förhoppning är att vi med denna undersökning bidragit till en inblick i individens 

roll som spridare av konstruerad word of mouth. Där fokus inte legat på dess relevans 

som marknadsstrategi, vilket mycket av den tidigare forskningen på ämnet intresserat 

sig för. Det har också varit intressant att undersöka huruvida teori kring hur en 

Buzzadormedlem förväntas vara stämmer överens med den berättelse de själva ger om 

sitt medlemskap.  
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6 Förslag till vidare forskning  

Denna studie bygger på nio intervjuer med Buzzadormedlemmar, för att kunna 

generalisera resultaten utanför denna studies specifika kontext hade betydligt fler 

intervjuer behövt göras. En möjlighet hade varit att göra en kvantitativ 

enkätundersökning bland ett stort antal medlemmar för att på så vis kunna nå ut till 

betydligt fler och på så sätt möjliggöra generaliseringar. Intressant och relevant vore 

även forskning kring upplevelser hos personer som blir exponerade för word of mouth 

och buzzningar i ett tredje led. Med detta menar vi studier av de personer som 

Buzzadorerna buzzar till och hur de eventuellt påverkas av detta. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Intervjuguide 

 
Bakgrund 
Vad heter du? 
 
Hur gammal är du? 
 
Vad har du för typ av daglig sysselsättning?  
 
Buzzador  
När blev du medlem i Buzzador och varför blev du medlem i tjänsten? 
 
Vad anser du om tjänsten (i helhet)?  
 
Brukar du buzza om produkterna du får?  
 
Till vilka buzzar du och varför just till dem? 
 
Om du buzzar, berättar du alltid för dem du buzzar till att du är medlem i tjänsten 
Buzzador? 
 
Vilka är de största fördelarna med ditt medlemskap på Buzzador? 
 
Vilka är det största nackdelarna med ditt medlemskap på Buzzador? 
 
Känner du att det finns några etiska problem med att vara en Buzzador och göra 
reklam för produkter?  
 
Anser du att företags nyttjande av buzzadorer är ett bra sätt att marknadsföra 
produkter på?  
 
Har du något mål med buzzadormedlemskapet?  
 
Kampanjer  
Hur ofta deltar du i olika Buzzador-kampanjer? Ungefär hur många har du deltagit 
i? 
 
Varför tror du att du väljer vissa kampanjer/produkter men väljer bort andra?         
 
Berätta om en kampanj du deltagit i!   
 
Brukar du köpa produkten eller tjänsten du prövat efter kampanjens slut? 
 
Har kampanjerna blivit bättre eller sämre under den tid du varit medlem? 
 
Sociala medier  
Använder du dig av sociala medier när du buzzar? 
 
Buzzar du mer online eller offline? 
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Bilaga 2  Mailintervjuguide  
 

Till dig som svarar på dessa intervjufrågor 
 
Nedan följer frågorna vi gärna vill få besvarade, fyll i dina svar under frågorna. 
Vänligen besvara frågorna så utförligt du bara kan och utveckla gärna dina tankar! 
Observera att materialet är en del av vår kandidatuppsats och ditt namn kommer 
inte att användas i uppsatsen.  
 
Bakgrund 
Vad heter du? 
 
Hur gammal är du? 
 
Vad har du för typ av daglig sysselsättning?  
 
Buzzador  
När blev du medlem i Buzzador och varför blev du medlem i tjänsten? 
 
Vad anser du om tjänsten (i helhet)?  
 
Brukar du buzza om produkterna du får?  
 
Om ja: Hur upplever du att det är att buzza om en produkt eller tjänst och till hur 
många gör du det? 
 
Om nej: Varför väljer du att inte buzza om produkterna du får?  
 
Till vilka buzzar du och varför just till dem? 
 
Om du buzzar, berättar du alltid för dem du buzzar till att du är medlem i tjänsten 
Buzzador? 
 
Om ja: Varför berättar du om ditt medlemskap? 
 
Om nej: Varför väljer du att inte berätta att du är medlem?  
 
Vilka är de största fördelarna med ditt medlemskap på Buzzador? 
 
Vilka är det största nackdelarna med ditt medlemskap på Buzzador? 
 
Känner du att det finns några etiska problem med att vara en Buzzador och göra 
reklam för produkter?  
 
Anser du att företags nyttjande av buzzadorer är ett bra sätt att marknadsföra 
produkter på?  
 
Har du något mål med buzzadormedlemskapet?  
 
Kampanjer  
Hur ofta deltar du i olika Buzzador-kampanjer? Ungefär hur många har du deltagit 
i? 
 
Varför tror du att du väljer vissa kampanjer/produkter men väljer bort andra?         
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Berätta om en kampanj du deltagit i!   
 
Brukar du köpa produkten eller tjänsten du prövat efter kampanjens slut? 
 
Har kampanjerna blivit bättre eller sämre under den tid du varit medlem? 
           
Om bättre: Varför då? 
 
Om sämre: Berätta varför?  
 
Sociala medier  
Använder du dig av sociala medier när du buzzar? 
 
Om ja: Varför, och vilka sociala medier rör det sig om? 
 
Om nej: Varför har du valt att inte göra det? 
 
Buzzar du mer online eller offline? 
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Bilaga 3 Buzzador 5 

 

Printscreen tagen av ett av stegen vid upprättande av ett medlemskap på 
www.buzzador.com
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