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ABSTRAKT 

Titel                                   Svart bälte i ryktesspridning och events - en studie av    
PR-strategierna Buzz och Event marketing                             

Författare   Emelie Karlsson 

Handledare       Martin Danielsson 

Examinator       Thomas Knoll 

Utbildning  Medie- och kommunikationsvetenskap C 61-90 hp, 
HT 08. Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i 
Halmstad.     

Dokument   C-uppsats 

Syfte Syftet med studien är att reda ut vilken roll strategierna 
Buzz och Event marketing har i PR-branschen idag 
samt hur de strategiska kommunikatörerna och 
målgruppen förhåller sig till dem. Studien undersöker 
också de behov och möjligheter strategierna i 
kombination har och ska på så sätt generera ny 
kunskap till grund för strategiernas fortsatta 
utveckling.    

Metod Uppsatsen är baserad på kvalitativa metoder genom 
forskningsintervjuer samt en fokusgruppsintervju.    

Slutsats Strategiska kommunikatörer i Sverige använder i dag 
strategierna Buzz och Event marketing i sitt dagliga 
PR-arbete. Strategierna ses fortfarande som 
nytänkande och kreativa , men utövarna av dem 

anser att det finns ett behov av förnyelse för att 
undvika att strategierna tappar sin effekt. I 
användandet av strategierna eftersträvas målgruppens 
engagemang, kostnadseffektivitet samt relation och 
kontakt med målgruppen. För utveckling av 
strategierna finns ett behov av ökad 
målgruppsanpassning, bättre sätt att dölja 
övertalningsmomenten samt nya utvärderingsmetoder 
som kan generera mätbara resultat.   

Nyckelord Public relations, Buzz marketing, Event marketing, 
Strategiska kommunikatörer, strategier, dold 
övertalning.  
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Förord 

Mitt intresse för Buzz marketing väcktes en solig sommardag då jag och mina vänninor 

för ett par år sedan av en annan vän blev ombedda att lägga oss på gräsmattan utanför ett 

större företag för att sola. Vi skulle vara iklädda varsin av de mycket exklusiva bikinis som 

min vän sålde via internet och syftet var att alla de ungdomar som jobbade på företaget 

skulle se mig och mina bikiniklädda vänninor då de gick ut för att njuta av solen under 

sina raster. Som tack för hjälpen skulle vi få behålla de bikinis vi bar och dessutom få välja 

ytterligare ett plagg var ur sortimentet. Vår lycka var total, vi skulle kunna ligga och slappa 

i solen hela dagen och få gratis kläder för besväret! Att vi samtidigt påverkade 

ungdomarna på företaget till att vilja köpa bikinisarna, det förstod jag först långt efter den 

där soliga sommardagen.  

Sedan dess har jag fascinerats av alla sluga strategier som syftar till att få en målgrupp att 

göra eller köpa något  utan att de själva vet att de blivit påverkade av en väl genomtänkt 

strategi. I denna uppsats har jag pratat med sakkunniga inom PR-branschen, personer  ur 

målgruppen samt med en organisation som beställt en Buzz och Event marketing 

kampanj. Min avsikt med uppsatsen är att reda ut hur Buzz och Event marketing används 

i dag och hur det kommer att användas i framtiden.  

På ett enkelt och lättförståeligt sätt guidar jag dig som läsare igenom de teoretiska 

begreppen samt teorier och redogör för vilka slutsatser jag drar samt hur jag gjort för att 

nå fram till dem. Avslutningsvis kommer jag med förslag på Buzz och Event marketing 

kan komma att se uti framtiden.  

Jag vill innan du vänder blad för en djupdykning i ryktesspridningens värld passa på att 

tacka min handledare Martin Danielsson, som trots min smått galna tidsoptimism 

tålmodigt kommit med värdefulla råd och tips, även då mina frågor ramlat in i mailboxen 

mitt under Kalle Anka på julafton.  Jag vill också tacka min examinator Thomas Knoll.  

 Men allra störst tack går till min kårordförande tillika vän Ullrika Sellman, för att du tog i 

med hårdhandskarna och motiverade mig till att sätta igång med denna uppsats.      

                  Emelie Karlsson 2009-01-05    
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1. INLEDNING 

Hur fungerar egentligen Buzz och Event marketing? Och hur används strategierna idag? 

Denna studie syftar till att reda ut vilken roll strategierna Buzz marketing och Event 

marketing har i PR-branschen idag samt hur de strategiska kommunikatörerna och 

målgruppen förhåller sig till dem. Jag hoppas finna samt kartlägga de behov och 

möjligheter strategierna i kombination har och på så sätt generera ny kunskap till grund 

för strategiernas fortsatta utveckling.   

1.1. PROBLEMBAKGRUND 

I det informationssamhälle vi lever i talar strategiska kommunikatörer om ett 

mediebrus , vilket enligt Hughes (2005) syftar till alla de budskap som ständigt 

cirkulerar i konsumenternas medvetande. I en djupare analys av detta fenomen skulle vi 

säkerligen finna att nya kroppsideal, ökat krav på levnadsstandard i västvärlden och 

varumärkeshysteri då det gäller klädinköp bland unga beror på en längre tids 

påverkansarbete från strateger i PR-branschen.  

I takt med att traditionella reklamkampanjer så som tv-reklam, annonser i press och 

radioreklam ökar i kostnad, minskar också deras slagkraft. Konsumenterna har i samband 

med det ökade mediebruset lärt sig att sovra mellan budskapen och Hughes (2005) menar 

att en reklamintolerans har utvecklats. Ställs de ökade kostnaderna i relation till denna 

reklamintolerans är det enkelt att se att ett behov av nya strategier för att nå ut med sitt 

budskap existerar.   

Publika relationer, eller public relations som är det vedertagna begreppet bland forskare 

och strategiska kommunikatörer, hamnar allt högre på företagens agenda och PR-

strategier får allt större utrymme i de större företagens budgetar. Många till antalet är de 

marknads- och informationsavdelningar som talar i termer som varumärkesstärkning, 

officiella värdegrunder och strategier för att sälja företagets varumärke, snarare än 

produkten eller tjänsten de tillhandahåller kunden.   

Jag kommer i denna uppsats undersöka samt redogöra för hur strategin Event 

marketing kan appliceras och sammanfalla med strategin Buzz marketing . 
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Buzz Marketing har ingen vedertagen svensk översättning. Språkrådets1 översättning av 

ordet Buzz är rykte eller prat , men jag kommer i uppsatsen att använda det 

engelska begreppet Buzz Marketing utan kursivering.   

Buzz Marketing är en strategi som syftar till att placera ett budskap i kundens medvetande 

utan att kunden blir medveten om att han eller hon blivit påverkad av den ursprungliga 

sändaren (Hughes, 2005). Väldigt förenklat kan vi säga att det är en slags PR-strategi som 

bygger på att sändaren startar ett rykte, ett buzz , som personer ur målgruppen sedan för 

vidare till andra i målgruppen. Strategin påminner mycket om, eller nästintill sammanfaller 

med den mer kända word of mouth -strategin som liksom namnet antyder är när ett 

budskap går mun-till-mun mellan konsumenter.   

Event betyder rakt översatt till svenska evenemang , vilket jag tror per definition för ett 

stort antal människor betyder ett arrangemang med bred definition. Ett evenemang kan 

vara ett bröllop, ett gala till förmån för afrikanska barn, en modevisning i ett köpcentra 

o.s.v.  Jag kommer i denna uppsats att använda mig av ordet event med definitionen: 

A v en organisation planerad händelse som syftar till att väcka uppmärksamhet kring ett varumärke 

eller ett budskap .   

                                                                

 

1 http://lexin.nada.kth.se/cgi-bin/sve-eng 

http://lexin.nada.kth.se/cgi-bin/sve-eng
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1.2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med uppsatsen är att undersöka, analysera samt definiera hur PR-strategierna Buzz 

och Event marketing används idag samt hur utövarna och målgruppen förhåller sig till 

dessa. Jag vill också undersöka vilka behov och möjligheter med strategierna som kan 

ligga till grund för utveckling av dem. I studien är det givetvis intressant att även lyfta fram 

samt undersöka målgruppen för dessa strategier.   

Min förhoppning är att analysen och slutsatsen i uppsatsen ska kunna ligga till grund för 

en framtida utveckling av Buzz och Event marketing kampanjer. Strategiska 

kommunikatörer ska kunna finna inspiration samt uppslag till nya perspektiv i denna vad 

jag hoppas uppfattas som nytänkande uppsats.   

Jag nämnde inledningsvis att dagens konsumenter har utvecklat en slags 

reklamintolerans vilket också kan beskrivas som att konsumenterna drunkar i 

sändarnas budskap . Sändarna behöver i dag se sig om efter metoder som gör att de kan 

nå fram till konsumenten utan att behöva ge sken av att det är just påverkan av desamma 

som eftertraktas. Frågor som behöver ställas för att kunna uppnå detta är följande:   

- Hur använder och förhåller sig strategiska kommunikatörer till Buzz marketing 

och Event marketing, och vad eftersträvas i arbetet med strategierna? 

- Hur förhåller sig målgruppen till den här typen av strategier?  

-      Hur skulle dessa strategier kunna utvecklas? 

Genom att kartlägga hur strategierna används i dag och identifiera såväl problem som 

möjligheter med strategierna får jag underlag och belägg för att diskutera mer fritt kring 

hur strategierna skulle kunna utvecklas avslutningsvis i uppsatsen. Min ambition är att 

genom förståelse för såväl de strategiska kommunikatörernas som målgruppens 

förhållande till de kampanjer som utförts i sverige kunna hitta nya tillvägagångsätt. I min 

slutdiskussion hoppas jag kunna ge förslag som illustrerar (och adderar) ett nytt tänk till 

hur strategierna Buzz och Event marketing kan se ut i framtidn, baserat på den empiri jag 

får fram i studien.  
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1.3. AVGRÄNSNINGAR 

Jag kommer i denna uppsats lägga fokus på att undersöka, analysera samt definiera hur 

Buzz marketing och Event marketing används och kan användas i kombination. Eget 

intresse präglar uppsatsens karaktär, vilket kommer att resultera i att jag särskilt kommer 

att penetrera frågor kring just denna kombination.   

Jag lämnar därför studier och analyser kring Buzz Marketing som sker uteslutande på 

internet i kombination med viral marketing utanför ramarna av denna uppsats. Jag 

kommer heller inte att undersöka Buzz marketing i relation till gratisprodukter eller 

målgruppsambassadörer.   

Då uppsatsen syftar till att analysera en relativt färsk strategi med ursprung i Amerika där 

strategiskt PR-arbete är betydligt mer vedertaget än här i Sverige vill jag poängtera att 

studien är gjord i Sverige och i en svensk kontext.   



10  

2. METOD 

I följande avsnitt beskriver jag vilka metoder jag använt i studien, vilka för- och nackdelar 

jag ser med dem samt hur insamlingen av empirin gått till.   

2.1. KVALITATIV FORSKNING 

I min studie av Buzz och Event Marketing finner jag det mest lämpligt att använda 

kvalitativa metoder, då jag inte önskar att generalisera empirin. Min avsikt är att finna svar 

på mina frågeställningar gällande hur strategiska kommunikatörer samt målgruppen för 

budskapen använder och förhåller sig till Buzz och Event marketing, genom att 

karaktärisera snarare än att generalisera. Därav finner jag det irrelevant att göra en studie 

utifrån ett epistemologiskt krav tillika att kvantitativ data ska kunna generaliseras och 

kunna jämföras och generaliseras (Kvale 1997).  Jag är inte ute efter mönster i min empiri, 

tvärtom ger fler infallsvinklar till ämnet mig en djupare förståelse på Buzz och Event 

Marketing.   

De kvalitativa metoder jag har valt att bruka i mitt arbete bygger alla på mänskliga 

kontakter, samspel och relation, något som enligt många forskare kan betyda förlorad 

objektivitet i forskningen (Ibid.). Då både jag och mina för studien utvalda respondenter 

har olika föreställningar samt erfarenheter i ämnet vi diskuterar sedan tidigare går det 

givetvis inte att karaktärisera min studie som objektiv i ordets traditionella mening.   

Hermeneutik är en teori som rättfärdigar tolkningar, eller som fungerar som ett regelverk för 

hur en tolkning ska ske. Det hermeneutiska synsättet innebär att människans verklighet kan 

tolkas genom hennes språk och att det är genom språktolkning som jag som forskare kan se 

och förstå en annan människas livssituation och referensramar. Forskarens egna förförståelse 

blir därför ett centralt subjekt som kommer att påverka hur empiri tolkas och hur resultat och 

analys kommer att se ut. För att kunna formulera en text så att andra förstår den och för att 

kunna tolka och förstå en annan människas livssituation, måste man ha förmågan att sätta sig 

in i andra sammanhang än det egna. Ordet hermeneutik betyder läran om hur man tolkar 

innebörden i en text (Egidius 2000). När vi tolkar något så gör vi det alltid ur ett perspektiv, 

och hur mycket vi än medvetandegör våra fördomar kan vi inte bli fria från dem och bör inte 

heller sträva efter detta. Förutfattade meningar, eller fördomar, är enligt hermeneutikern 

Gadamer inget negativt i detta sammanhang. Gadamer menar att utan våra fördomar är vi 



11  

ingenting, de finns inbäddade i vår kultur och vårt språk och är därmed en utgångspunkt i 

våra försök att förstå och tolka (Molander 2003).  

Huruvida en studie någonsin kan karaktäriseras som rent objektiv går givetvis att diskutera 

utifrån en mängd paradigm och teorier, men jag väljer att lämna en sådan diskussion 

därhän. Jag vill alltså referera till min studie som subjektiv, men det är givetvis av stor vikt 

att jag som forskare i längsta möjliga utsträckning försöker förhålla mig objektivt till både 

ämnet och mina respondenter (Ibid.).    

I denna uppsats har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer då jag studerar 

strategiska kommunikatörer samt organisationer som använder sig av Buzz och Event 

Marketing  kampanjer. För att studera målgruppen har jag valt att genomföra samtal och 

diskussioner i en fokusgrupp där alla deltagare varit målgrupp för den kampanj jag valt att 

genom uppsatsen exemplifiera och applicera de teoretiska snitten på.   

2.1.1. INTERVJUER 

Till min studie har jag valt att genomföra tre stycken intervjuer. En av dem med 

respondent från en organisation som beställt en Buzz och Event marketing kampanj, 

samt en med respodent från den PR-byrå som genomfört ovan nämnda kampanj. 

Slutligen har jag valt att intervjua en sakkunnig inom Buzz och Event marketing. 

Forskningsintervjun syftar till att karaktärisera intervjupersonens svar, genom att försöka 

erhålla den intervjuades förhållning och tolkning av det givna ämnet (Kvale, 1997).  

I kvantitativa studier är det viktigt att i urvalsprocessen ställa frågor kring hur 

representativt urvalet är för den aktuella målgruppen, samt att alla ur målgruppen med 

samma sannolikhet ska kunna bli utvalda för studien, detta enligt Repstad (1999). Då jag 

valt kvalitativa metoder får ett representativt urval dock stå åt sidan till förmån åt ett urval 

som kan generera överförbar kunskap till min studie. 

I urvalet av respondenter för mina intervjuer har jag valt att använda mig av ett strategiskt 

urval (Ibid.). I detta urval väljer jag ut för studien relevanta variabler, kunskap och 

erfarenhet i detta fall, och försöker därefter strategiskt finna personer som besitter någon 

eller båda av dessa variabler. De personer jag valt att intervjua är personer som står bakom 

strategierna samt är beställare av dem, vilket ger mig möjlighet att jämföra deras 

uppfattning om strategierna med målgruppens uppfattning om desamma. 
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Jag har valt att ställa frågorna med låg standardisering, vilket innebär att jag inte har för 

avsikt att ge svarsalternativ för att kunna generalisera. I min studie avgör jag att låg 

standardisering är önskvärt då jag önskar att ge respondenterna utrymme att svara med 

egna ord. Patel och Davidsson (2003) menar att intervjuer med låg standardisering ger 

mer utförliga svar utifrån intervjupersonernas egna tankar och reflektioner.   

Jag vill inte heller strukturera intervjuerna för mycket, genom att ställa frågorna i en 

förutbestämd ordning (Ibid.). Detta för att ge respondenterna ytterligare frihet och 

utrymme i sina svar. Dock kommer jag arbeta utifrån semistrukturerade intervjuer, då jag i 

det fall jag använder helt ostrukturerade intervjuer riskerar att samla in en allt för 

omfattande och irrelevant empiri. De semistrukturerade intervjuerna tillåter 

respondenterna att tala fritt och prata till punkt, men ger mig som forskare möjlighet att 

styra in samtalen på de teman jag finner intressanta samt relevanta för studien.   

De frågor jag ställer är övervägande inledande samt uppföljande frågor, min avsikt är att 

finna spontana och rika beskrivningar utan att leda in respondenten på ett av mig redan 

förutbestämt tolkat svar. Detta menar Kvale (1997) ger mig som forskare möjlighet till att 

lyssna på vad som är viktigt för respondenten snarare än att fokusera på det som jag 

förutspått skulle vara viktigt för densamme.   

I de fall respondenten själv svävar i väg inom ämnet och besvarar frågor som inte är 

ställda, men som är intressanta för studien väljer jag att inte avbryta eller styra in på rätt 

spår igen, då detta enligt Repstad (1999) kan resultera i att intervjupersonen blir osäker 

eller mindre villig att dela med sig av sina tankar längre fram i intervjun. Då jag ej nyttjar 

standardisering vilket kan vara fördelaktigt i det avseendet att inga specifika frågor missas, 

måste jag vara uppmärksam på att alla de frågor jag söker svar på verkligen besvaras. I 

detta fall anser jag dock att jag hellre låter respondenten svara fritt och ger utrymme för 

utsvävningar än att riskera att hämma densamme och därmed missa information som 

denne anser vara viktig.   

Jag använder mig av informantntintervjuer då jag söker svar hos strategiska 

kommunikatörer samt organisationen som nyttjat ovanstående för att genomföra en 

kampanj inom ramarna för Buzz och Event Marketing. Det är alltså bara sakkunniga i 
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ämnet som kommer att intervjuas vilket får mig att tro att stora delar av ämnet kommer 

att penetreras i intervjuerna även utan allt för hård styrning från min sida. Som forskare 

måste jag dock förhålla mig kritisk till vad mina respondenter säger, särskilt då de 

företräder egna intressen så som är fallet i min studie.   

På grund av geografiska aspekter samt tidsbrist har jag valt att genomföra mina intervjuer 

över telefon. Svenning (2003) menar att personliga intervjuer genom fysiska träffar är att 

föredra, men att telefonintervjuer kan vara ett alternativ vid omständigheter som gör en 

fysisk träff omöjligt. Han skriver att man i sådana fall bör använda headset för att ha båda 

händer fria till att anteckna.   

Vid genomförandet av mina intervjuer använde jag headset samt inspelningsfunktionen på 

telefonen. Detta möjliggjorde att jag kunde lyssna på samtalen flera gånger efteråt och 

gjorde transkibering av dem möjligt. Jag valde att bara transkibera stycken av intervjuerna, 

eftersom att allt som sades inte var av relevans för min studie. Att jag bara transkiberade 

delar av intervjun innebär givetvis ytterligare en avgränsning och ett selektivt urval från 

min sida, då jag före en transkibering avgjorde vilka delar av intervjun som var viktiga för 

min studie. Jag valde delar som jag ansåg kunna ligga till grund för min analys vilket senare 

visade sig vara tillräckligt. Dock sparade jag ljudfilerna med hela ljudupptagningen från 

intervjuerna för att i det fall det skulle behövas kunna gå tillbaka för att göra nya 

transkiberingar av rådatan.   
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2.1.2. FOKUSGRUPP 

En fokusgrupp är en grupp människor som samlas för att diskutera ett givet ämne. 

Beroende på ämnets karaktär kan gruppen vara en redan naturligt existerande grupp, så 

som en grupp med arbetskollegor eller människor som tillhör samma idrottsförening. Det 

kan också röra sig om en slumpmässigt sammansatt grupp människor som inte sedan 

tidigare har en koppling till varandra. Då ett känsligt ämne ska diskuteras är det 

fördelaktigt att möta en grupp som redan känner till varandra då det kan vara lättare för 

människorna i gruppen att öppna sig och berätta vad deras erfarenheter eller tankar kring 

ämnet är (Wibeck 2000).  

Rent praktiskt upplever jag det som betydligt enklare att rekrytera en grupp människor 

som redan har en koppling till varandra. Jag har till min fokusgrupp valt att använda en 

redan befintlig grupp som träffas även i vanliga fall . Detta gör det för mig lättare att 

närma mig dem och jag kan också få kontakt med dem utan att behöva rekrytera enskilda 

personer med löfte om ersättning.  

Trots (2005) menar att det i en kvalitativ studie är helt ointressant att sträva efter ett 

representativt urval. Detta är något jag är benägen att hålla med om i en studie av den 

karaktär jag gör, men jag har ändå valt att i delar av mitt urval ta hänsyn till vissa 

demografiska aspekter. Då jag i min fokusgrupp har för avsikt att studera en målgrupp i 

en given kampanj har jag i urvalsprocessen sökt finna redan existerande 

gruppkonstellationer där alla medlemmar faller inom ramen för sändarens uttalade 

målgrupp.  

Då jag i min studie har tittat speciellt på en kampanj har jag en tydligt uttalad målgrupp.  

Jag har därför rekryterat gruppen för samtalet inom den givna målgruppen. Då jag sedan 

tidigare har bekanta inom målgruppen har jag genom dessa kunnat komma i kontakt med 

personer som rent praktiskt varit lämpliga för samtalen. Dock har jag uteslutit mina 

bekanta ur fokusgrupperna då jag ansett det bäst att inte ha en redan existerande relation 

till deltagarna. Deltagarna i fokusgruppen består alltså av till mig bekanta bekantas .   

Forskning har enligt Wibeck (2000) visat att den fysiska miljön kring samtalen i 

fokusgrupperna har inverkan på respondenternas svar. Jag har därför valt att 

intervjua/samtala med gruppen i den miljön de normalt träffas. I fokusgruppen är platsen 

för samtalen en av deltagarnas lägenhet där de övriga deltagande brukade träffas för 

middagar och liknande. Detta för att deltagarna i fokusgruppen ska känna sig trygga i 
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samtalet. I det rum där samtalet äger rum finns ett runt bord vilket ger fördelen att ingen 

genom placering utnämns till centrum för samtalet.  

Jag gör ljudupptagning vid samtalet och väljer då att placera den tekniska utrustningen 

utanför deltagarnas direkta blickfång. Detta för att undvika att de störs eller fokuserar på 

att det de säger spelas in.  

Min uppgift som moderator är att introducera nya ämnen eller aspekter och teman på det 

givna ämnet, snarare än att ställa frågor till deltagarna (Ibid.).  

Fokusgrupper som metod brukar vanligtvis vara indelat i fyra steg, eller kategorier: 

planering, rekrytering, diskussionsledning samt slutligen analys (Ibid.). Även i användandet 

av fokusgrupper bör forskaren i förväg ta ställning till om intervjun lämpar sig bäst som 

strukturerad eller ostrukturerad. Liksom i mina enskilda intervjuer valde jag att använda 

mig av en semistrukturerad modell. Detta för att uppnå en mer fri och öppen diskussion 

utan en för tydlig inblandning från mig som moderator. I samtalet i fokusgruppen 

uppmanas deltagarna att komma med synpunkter och inlägg på varandras kommentarer 

och resonemang.   

Förutom den fysiska miljön och det rumsliga arrangemanget som jag nämnde innan är det 

också av vikt att ta hänsyn till territorialitet i gruppen. Då en person i gruppen får 

överläge kan det hända att övriga deltagare väljer att vara tysta eller att säga något som 

personen egentligen inte står för (Ibid.). I min fokusgrupp använder jag en redan 

existerande grupp där det redan finns informella rollindelningar i konstellationen. Genom 

att dela ut ordet till de som pratar lite mindre och placera deltagarna runt bordet får ingen 

en naturlig maktposition.  
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2.2. MITT URVAL 

Till mina intervjuer och fokusgrupper har jag valt att utgå från en särskild kampanj som 

jag kommer exemplifiera med. Detta för att kunna jämföra förhållandet till kampanjen 

mellan både strategiska kommunikatörer, beställande organisation samt målgrupp. För att 

få en nyanserad bild av Buzz och Event marketing har jag också valt att intervjua en 

sakkunning som inte haft med ovan nämnda kampanj att göra.   

Kampanj: Kom ombytt

 

Alla respondenter har fingerade namn, då de uttryckt önskan om att få vara anonyma.  

- Beställande organisation: Djurgården, idrottsförening. Jag talade med Johan Karlsson som 

sitter i styrelsen för föreningen och som var inblandad i kampanjen.   

- Strategisk kommunikatör: Kalle Svensson som arbetar som projektledare på PR-byrån i 

Stockholm som var Byrån bakom kampanjen Kom ombytt . Svensson har lång 

erfarenhet av Buzz Marketing.   

- Målgrupp: Ett kompisgäng som alla är supporters till fotbollslaget Djurgården. Gänget 

består av enbart killar som alla är i åldrarna 21-30 år gamla. Fokusgruppen består av fyra 

personer, alla bosatta i Stockholm.   

Sakkunnig: 

- Johanna Davidsson , anställd på en av Nordens större PR-byråer. Davidsson har varit 

verksam i PR-branschen många år och har erfarenhet av såväl Buzz- som Event 

marketing.    
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2.3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Under de två nästföljande rubriker kommer jag mer eller mindre utförligt beskriva hur 

mina intervjuer/samtal i fokusgruppen genomfördes samt redogöra för problematik som 

uppstod.  

Kritik mot kvalitativa metoder är att studien blir väldigt subjektiv och att detta gör det 

svårt för opponenter att replikera och svårt för forskaren att generaralisera (Bryman och 

Bell, 2003). Dock ger de kvalitativa metoderna mig som forskare en djupare förståelse för 

samt mer ingående kunskap kring det jag faktiskt avser studera. I min studie hade en 

kvantitativ studie inte varit önskvärd, då jag inte hade kunnat besvara mina frågeställningar 

genom generaliseringar. Eventuellt hade en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder kunnat öka såväl validiteten som reliabiliteten på min uppsats.  

2.3.1. INTERVJUER 

Jag inledde med att komponera de tre intervjuguider (se bilaga 1) som låg till grund för 

mina intervjuer. Jag valde frågor med kritiska ögon som respondenterna skulle kunna 

besvara samt som var relevanta för att besvara mina frågeställningar. Under själva 

intervjuerna, som var semistrukturerade, höll jag mig inte uteslutande till frågorna i 

intervjuguiden, utan formulerade om dem samt lade till uppföljande frågor utifrån vad 

respondenterna svarade.   

Jag genomförde mina intervjuer över telefon på grund av svårigheter att boka in 

personliga möten med respondenterna av tidsmässiga samt geografiska anledningar. 

Inledningsvis kontaktade jag respodenterna via mail och bestämde därigenom tid för 

telefonintervjuerna. I mailkorrespondensen var jag tydlig med att jag skrev en c-uppsats i 

forskningssyfte, detta för att intervjupersonerna inte skulle svara utifrån egna intressen 

eller svara det som de trodde att jag ville ha svar på.  Jag upplever att respondenterna tog 

detta till sig och svarade på mina frågor på ett sådant sätt som var ärligt och inte allför 

vinklat utifrån deras egna intressen i frågorna.  

Att jag genomförde mina intervjuer över telefon och vid en illa vald tidpunkt lämnar 

mycket över att önska, men då förutsättningarna inte tillät något annat tillvägagångssätt 

för intervjuerna anser jag ändå att intervjuerna har genererat ny kunskap till studien.  

Jag spelade in samtliga intervjuer och samtal, vilket var mycket fördelaktigt i mitt arbete 

inte minst för att jag gjort studien på egen hand (Repstad 1999). Jag är medveten om de 
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risker som inspelning medför, så som att respondenterna kan bli störda och hämmade av 

vetskapen att det de säger blir inspelat, men jag upplever inte att någon av mina 

respondenter stördes av inspelningen.  

Alla mina intervjuer ägde rum i mellandagarna mellan jul och nyår, vilket medförde att 

respondenter var något oengagerade och utanför jobbet . Detta medförde vissa 

svårigheter för mig som forskare då två av personerna som intervjuades var stressade och 

forcerade samtalen.  

Tillvägagångsättet för mina intervjuer var långt i från optimala, men jag upplever ändå att 

jag fick svar på de mest relevanta frågorna för min studie. I och med att jag spelade in 

samtalen kunde jag i efterhand sitta i lugn och ro och transkibera samt reflektera över de 

svar jag fått.  

2.3.2. FOKUSGRUPP 

Jag skrev inledningsvis en intervjuguide (se bilaga 1) med formulerade frågor, men dessa 

användes bara som stöd under samtalet. I fokusgruppen talade deltagarna fritt och jag 

ställde en ny fråga då de gled in på för studien irrelevanta ämnen.  

Rekryteringen av gruppen gjordes genom en bekant till mig. Denna bekanta kände de fyra 

killar som slutligen utgjorde fokusgruppen, vilket gjorde att jag enkelt kunde komma i 

kontakt med dem. Killarna som deltog var positiva till att ställa upp på samtalet och var 

alla väldigt pratglada och enkla att samtala med.  

Samtalet ägde rum i lite mindre än en timme och jag använde en mp3-spelare för att spela 

in samtalet. Tyvärr blev bara de femton första minuterna inspelade, då mp3-spelaren 

slutade spela in utan min vetskap halvvägs in i samtalet. Detta var naturligvis olyckligt, 

men jag fick med det mest relevanta och intressanta av samtalet på denna inspelning vilket 

gjorde att jag ändå fick ut mycket av det.    
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3. TEORI 

För att kunna beskriva de strategier och begrepp som ligger till grund för min studie 

inleder jag med att i teoriavsnittet beskriva Public Relations i en vetenskaplig kontext. 

Därefter går jag över på begrepp och avslutar den teoretiska referensramen med att 

närmare redogöra för teorier kring just Buzz marketing samt Event marketing.  

3.1. PUBLIC RELATION 

PR, eller publika relationer, är enligt Larsson (2002) ett begrepp som är svårhanterligt i det 

avseende att det är svårdefinierat. Han menar att PR för att bli hanterbart bör ses som en 

profession, bransch och verksamhet som existerar samt har uppstått i modern tid. Det går 

annars, i de fall PR ses som relationer mellan ledare och folket , att härleda begreppet 

ända tillbaka till flera hundra år gamla romerska samhällen. Jag kommer i denna 

uppsatsen, liksom Larsson föreslår, förhålla mig till PR enligt den första definitionen, 

d.v.s. jag kommer att referera till PR som en profession, bransch och verksamhet och 

inget annat.  

Ett annat problem som uppstår i definitionen av PR är då begreppet delas upp och ska 

definieras ord för ord . Vad är public (publika) och vad är relation (relationer)? I de 

strategier som används inom PR finns det sällan en så självklar publik som vid traditionell 

marknadsföring genom tv-reklam eller tidningsannonsering. Det är också väldigt svårt att 

inom PR referera till publik som allmänheten . I traditionell marknadsföring talar man 

väldigt sällan om relationer till målgruppen, då den kommunikation som uppstår vid 

traditionell marknadsföring ofta karaktäriseras av envägskommunikation. Jag kommer att i 

uppsatsen använda begreppet PR, där innebörden betyder relationer mellan strategiska 

kommunikatörer/beställande organisation/sändare av budskap och målgrupp/mottagare. 

Denna generella definition gör jag då jag inte anser att en problematisering av själva 

definitionen av PR-begreppet kommer att generera någon kunskap som kan besvara mina 

frågeställningar.  

Kritik som riktats mot PR är framför allt att verksamheterna inom branschen är 

manipulativa samt oetiska. Larsson (2002) menar att detta beror på att mottagaren 

upplever sändarens aktioner som påverkan och övertalning, något som klingar illa i många 

människors öron.  
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Larsson skriver i artikeln Public trust in the PR industry and its actors att enligt 

undersökningar som genomförts upplevs PR-verksamhet som en av Sveriges minst 

betrodda professioner. Larsson tror att detta beror på att allmänheten ser igenom 

strategierna och upplever att de blir manipulerade. Detta minskar givetvis deras 

förtroende för PR. Värt att nämna här är dock att i den undersökning som Larsson 

refererar till, fick respondenterna svara på frågor om förtroende till olika professioner där 

PR och reklam hade slagits ihop till samma svarsalternativ. Det går alltså inte att helt 

korrekt utröna om det är PR eller reklam som allmänheten i Sverige har ett bristande 

förtroende för.  

Vid forskning kring PR finns det enligt Larsson (2001) tre perspektiv att utgå ifrån. De tre 

perspektiven är det strukturella, det interaktionella samt det retoriska.  

Det strukturella perspektivet ser till vad organisationer gör i sin informationsverksamhet 

samt hur de gör det. Detta perspektiv kan i sin tur delas upp i ytterligare två delar. Ena 

delen präglar forskningsfrågor kring organisationen och fokuserar kring saker som 

ledarskap, goda relationer mellan människor och organisationen de arbetar för. Den andra 

delen rör processteorier och här ser forskaren mer till kommunikation som ett flöde 

mellan organisationen och målgrupper.  

Det interaktionella perspektivet förankras i relationer, och i detta perspektiv ser man till 

hur relationer skapas och bibehålls. Detta genom behov och utbyte människor eller 

organisationer emellan.  

Det retoriska perspektivet rör hur organisationer kommunicerar med sin målgrupp. Här 

finns en viss maktbalans mellan sändare och mottagare och kan innehålla 

övertalningsmoment. Detta perspektiv tillsammans med det strukturella kommer till stor 

del ligga till grund för den vetenskapliga förankringen i denna uppsats och jag kommer 

nedan att redogöra för ett par kommunikationsmodeller som är relevanta för min studie.  

Den första modellen, eller modellerna, bygger på det strukturella perspektivet. De söker 

förklara hur organisationer ser på samt kommunicerar med omvärlden och målgruppen.  

Den assymmetriska modellen bygger på tvåvägskommunikation genom feedback från 

målguppen, men är obalanserad på så sätt att sändaren har en maktposition gentemot 

mottagaren. Det är sändaren som avgör vilket budskap som ska förmedlas till mottagaren. 

I assymmetrisk kommunikation utgår sändaren i från vad mottagaren har för kunskap och 
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atityd till budskapet före den vetenskapliga övertalningen påbörjas. De strategiska 

kommunikatörerna anpassar alltså sitt budskap efter hur målgruppen känner för det som 

ska förmedlas i utgångsläget.  

 

Kännetecken för Gruning & Hunts PR-modeller, förkortad version (Larsson 2002). 

Den symmetriska tvåvägsmodellen bygger liksom föregående modell på 

tvåvägskommunikation, med skillnaden att den är balanserad. Sändare och mottagare 

kommunicerar alltså på lika villkor : De strategiska kommunikatörerna som arbetar 

utifrån denna modell strävar efter en ömsesidig förståelse, dialog och återkoppling. De är 

också öppna för målgruppens inverkan och budskapet blir på så sätt föränderligt (Larsson 

2002).  

Dessa modeller är relevanta för studien då de syftar till att förklara avsikten med de PR-

åtgärder de strategiska kommunikatörerna nyttjar.  

Nästa modell är relevant för studien då det avser att förklara målgruppens mottagande av 

budskapet. Friestad och Wright (1994) skriver att en mottagares personliga kunskap och 

erfarenhet av övertalning påverkar hur väl budskapet kan penetrera mottagarens 

medvetande. Förmågan att kunna hantera övertalning utvecklas till kunskap, som i 

modellen kallas för peruasion knowledge . Mottagaren av budskapet kallas för target 

och sändaren för agent . Hur mottagaren hanterar övertalningsförsöket kallas cope .  
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The Persuasion knowledge model (Friestad & Wright 1994) 

Modellen avser förklara hur mottagaren reagerar på övertalningsförsök. Teorin om 

Persuation knowledge belyser hur dold PR gör det svårare för mottagaren uppfatta 

övertalningsförsöket som just ett sådant. Enligt ovan uppritad modell tar målgruppen 

lättare till sig budskapet om övertalningsförsöket inte utger sig för att vara ett 

övertalningsförsök, något som är relevant och intressant i min studie av Buzz marketing.   
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3.2. BEGREPP I UPPSATSEN 

Jag har i denna uppsats valt att använda de begrepp som är vedertagna i pr-branschen 

samt inom akademin, och lämnar alltså de svenska begrepp som existerar därhän. För att 

underlätta för läsaren inleder jag teoridelen med en enkel och kortfattad genomgång av 

begreppen som är relevanta för min studie.  

Word of mouth brukar till svenska översättas som mun-till-mun , och innebär förenklat 

att personer pratar med varandra om ett specifikt ämne. Word of mouth som strategi är 

när en producent arbetar för att få personer att tala om en aktuell händelse, produkt eller 

tjänst. 

Viral Marketing refererar till hur ett budskapsvirus sprider sig, i strategin syftar 

kommunikatörer oftast till internetanvändande då viruset består av ett budskap som 

internetanvändarna själva sprider. Det kan till exemepel röra sig om en mängd filmklipp 

eller bilder med samma budskap som sänds runt/sprids över internet.  

Brand betyder översatt till svenska Varumärke .  Strategin branding innebär förenklat 

att sändaren arbetar för att stärka eller bygga upp ett varumärke. I branding är det 

perceptionen av verkligheten och inte verkligheten själv som spelar roll, enligt 

Gummesson (2004). Det är alltså hur målgruppen uppfattar varumärket som är av vikt.  

Storytelling är en strategi som går ut på att ett varumärke eller ett budskap berättar en 

historia . Syftet är att målgruppen ska tilltalas av historien, kanske genom att kunna 

identifiera sig med den, och på så sätt ställa sig positiva till budskapet eller sändaren. 

Storytelling på svenska blir helt enkelt historieberättande och min mening är att 

begreppet ska definieras som ett retoriskt grepp snarare än som en egen strategi.  

Jag använder mig i uppsatsen av samlingsbegreppet Strategiska kommunikatörer med 

vilket jag avser personer som genom strategisk kommunikation eller pr-strategier försöker 

påverka en målgrupp till att tycka, känna eller göra något. Personerna jag syftar till kan 

alltså vara informatörer på ett företag, konsulter på en pr-byrå eller anställda på en 

marknadsavdelning.  



24  

3.3. BUZZ MARKETING 

Buzz marketing är en strategi som liksom word of mouth har målsättningen att få 

personer att tala om ett givet ämne. Hughes (2005) beskriver begreppet som en strategi 

för att få konsumenter att tala om en viss produkt eller tjänst, medan Foxton (2006) 

förklarar att buzz marketing är prat om ett varumärke som sprids vidare.  

Oavsett vad målgruppen pratar om så är det just pratet som efterfrågas, och för att det 

ska röra sig om en strategi krävs det att det finns ett placerat budskap att prata om. Buzz 

marketing skulle kunna beskrivas som en variant av agenda setting, då strategin bygger på 

att om andra människor anser pratar om något signalerar det att det är värt även för dem 

att prata om. En skillnad är dock att frågan eller ämnet inte nödvändigtvis behöver hamna 

på medieagendan för påverka målgruppen.  

En Buzz marketing kampanj kan gå till på många olika sätt, och det behöver inte alltid 

startats av en strategisk kommunikatör, eller sändaren. Soden (1997) menar att ett buzz 

(eller surr som han väljer att kalla det) kan väckas av målgruppen själva, ofta i samband 

med ett missnöje eller en händelse. Ett exempel på detta kan vara en grupp politiskt 

engagerade ungdomar som själva väcker en debatt då ett missnöje finns. Ett företag kan i 

detta fall haka på och implementera sitt budskap som stämmer överens med den redan 

existerande åsikten i debatten bland ungdomarna. På så sätt tar företaget debatten som sin 

egen och i ett framgångsrikt sådant tilltag kommer de personer som ger sig in i debatten, 

pratet, se företaget som avsändare  företaget har fått den publicitet de önskade.  

Rosén (2000) menar att Buzz marketing är en effektiv strategi då sändarens avsikt är att 

sprida ett budskap till många personer på kort tid. Ofta brukar man beskriva att rykten 

går som en löpeld och syftar då på hur ett rykte kan sprida sig över bara en natt. 

Hughes (2005) är av samma åsikt och lägger också fram kostnadseffektiviteten som en av 

anledningarna till att Buzz marketing blir en allt mer uppskattad och vedertagen strategi. 

Jag skrev inledningsvis i uppsatsen om den reklamintolerans som utvecklats bland 

konsumenter, och givetvis går det att se utvecklingen av nya strategier som Buzz 

marketing som ett steg i riktning mot att komma runt intoleransen och penetrera 

konsumenternas medvetande med nya budskap.  

Buzz marketing är en ny och svår strategi i förhållande till de mer etablerade och 

traditionella strategierna så som tv-reklam, tidningsannonser och radiokanaler. Jag kan se 

vissa svårigheter i att utvärdera effekterna av en Buzz marketing kampanj då det är 
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mycket svårt att avgöra huruvida det är sändarens åtgärder som påverkat målgruppen eller 

om det är andra, yttre faktorer. Detta är särskilt svårt i de fall åtgärderna är aktioner som 

av sändaren inte önskas uppfattas som påverkan av målgruppen.  

Hughes (2005) menar att det finns sex faktorer som kan skapa ett buzz, ju fler av dessa 

faktorer som vävs in i kampanjen, desto mer effektivt kommer buzzet spridas.  

- Tabubelagda ämnen 

- Ovanlighet 

- Upprörande ämnen 

- Humor 

- Uppseendeväckande 

- Hemlighetsmakeri 

Människor pratar om det som är aktuellt och det som är spännande, enligt Soden (1997). 

Ovanstående sex faktorer är alla ämnen eller inslag i ämnen som traditonellt används för 

att väcka uppmärksamhet när ett budskap ska skapas. Dock gäller det här att vara 

uppmärksam och känna av vad som tilltalar den aktuella målgruppen just för tillfället. 

Att väva in något som anspelar på sex i ett budskap fungerar på en viss målgrupp då det 

för denna är tabubelagt och spännande  men för en helt annan målgrupp kan sex vara 

uttjatat och inte särskilt spännande alls. På samma sätt kan det som är humor för en 

målgrupp vara rent av tråkigt eller löjligt för en annan.  

Enligt psykologin är människan benägen att grunda sina beslut på sådant han eller hon 

hört av andra. Detta kallas för socialt bevis . Av vem eller vilka man hört budskapet 

spelar också roll, varför många strategiska kommunikatörer ofta letar efter opinionsbildare 

 personer som har stora nätverk eller som på något sätt har inflytande över andra (Ibid). 

Ett exempel på hur sociala bevis fungerar kan vara ungdomars klädvanor. Det går 

ganska enkelt att genom ett besök i en lite större stad se vad som är inne bland 

ungdomar just vid det tillfälle du gör observationen. Hur man klär sig bygger på 

grupptryck och grupptrycket styrs av opinionsförmedlare inom ungdomsgrupperna. 

Opinionsförmedlarna i sin tur styrs av klädproducenternas strategiska kommunikatörer. 

Personerna som påverkas av opinionsförmedlarna kommer att bära samma kläder, då de 

fått bevis för att just de kläderna är socialt accepterade.  
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3.4. EVENT MARKETING 

Event marketing är en strategi som innebär att sändaren skapar, eller medverkar vid ett 

event vilket genererar exponering av budskapet. Jag väljer att i denna uppsats räkna in 

sponsring av events och händelser inom ramarna för strategin event marketing.  

Behrer och Larsson (1998) beskriver hur sändaren genom event marketing kan placera ett 

budskap i målgruppens medvetande. Event marketing genom sponsring kan vara ett 

utmärkt sätt för ett företag att profilera sig och på så sätt stärka sin image (Ibid).  

Det finns enligt Fill (2002) ett antal kriterier för att uppnå önskad effekt av event 

marketing.  

-  Eventet ska vara tillgängligt för målgruppen i tid och rum 

-  Det ska finnas en uttalad målgrupp för eventet 

-  Budskapet ska genomsyra eventet 

-  Eventet ska vara uppsökande eller inbjudande 

Exempel på event kan vara idrottstävlingar, festivaler, mässor, release-fester o.s.v. Event 

marketing skapar en plattform dit andra åtgärder med samma budskap kan riktas, och 

eventet i sig är ofta ett bra sätt att skapa publicitet och buzz kring.  

Ett event möjliggör att målgruppen får en helhetsupplevelse förknippat med budskapet 

och genom att involvera målgruppens alla sinnen ökar sändaren chansen att implementera 

värdegrunder kring sitt varumärke eller budskap.  

Många företag gör ett event till sitt genom att sponsra det. Exempel på detta är 

segeltävlingen Volvo ocean cup , Red Bull airborne och liknande. Dessa events har 

ofta en väl definierad målgrupp vilket gör det enkelt för sändaren att nå just de personer 

som är intressanta för budskapet/varumärket.   

Event marketing ger hög kontaktkvalitet genom att det möjliggör personlig kontakt, och 

har ofta hög räckvidd i målgruppen, enligt Larsson (2001). Gummensson (2004) beskriver 

hur de strategiska kommunikatörerna bakom releasen av JK Rowling s bok Harry 

Potter använde sig av strategin Event marketing. 4000 skolungdomar bjöds in till en 

gammal anrik skola i London där författaren själv höll en högläsning ur första kapitlet, 

denna händelse ägde rum ett par timmar före att själva boken släpptes i butikerna och 

bortsett från det manuset författaren läste högt från fanns inga andra kopior tillgängliga 
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än. Detta exemplet visar hur event marketing kan kombineras med buzz marketing, 

genom att sprida ett hemlighetsmakeri och förväntan kring en händelse skapar 

kommunikatörerna ett buzz kring själva produkten, i detta fall boken. Då boken äntligen 

släpptes hade flertalet nyhetsstationer rapporterar kring högläsningen och köerna till 

butikerna som skulle sälja boken var enorma!  
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4. EMPIRI 

För att förtydliga och förenkla till läsarens förmån kommer jag nedan att exemplifiera med 

en svensk kampanj samt problematisera och koppla denna till teoretiska ramar. Det är 

denna kampanj som jag utgått från i mitt urval av respondenter och fokusgrupper och 

efter punkt 4.1 nedan kommer jag att redogöra för empirin jag fått fram genom dessa.  

Avslutningsvis kommer jag att i ett avsnitt (4.3) att redogöra för en enklare kartläggning av 

hur utspritt användandet av Buzz och Event marketing är inom PR-professionen i dag 

samt presentera empirin från intervjun med Johanna Davidsson  sakkunning inom Buzz 

och Event marketing.  

4.1 KOM OMBYTT 

 

STOCKHOLM ÄR VÅRT 

Kom ombytt är ett exempel på en kampanj som kombinerar strategierna Buzz och 

Event marketing. Kampanjen var beställd av Djurgården, och de strategiska 

kommunikatörerna som anlitades var pr-konsulter på en PR-byrå i Stockholm. Adidas, 

sponsorer till Djurgården, var delaktiga i kampanjen genom ökad sponsring.  

Kampanjen började genom att information om att fansen skulle få en egen sponsorplats 

på spelarnas matchtröjor lades upp på Djurgårdens hemsida. Där fick sedan alla besökare 

rösta på det budskap de tyckte skulle pryda matchtröjans bröst. Det vinnande budskapet 

blev Stockholm tillhör oss som syftade till att Djurgården var huvudstadens lag, och 

inte AIK som låg i Solna. Totalt röstade över 15 000 personer på hemsidan.  

Supporters ringde upp och spelade in samtal med kommunalpolitiker då de frågade var i 

Stockhom Solna låg, och publicerade sedan på internet de samtal där politikerna svarat att 

Solna inte tillhörde Stockholm. Målgruppen började därefter på eget initiativ själva 

tillverka matchtröjor med budskapet och film-och ljudklipp där supporters till Djurgården 

hånade AIK växte fram som en löpeld på internet. Bloggare började skriva om 

kampanjen, och den fick också en enorm massmedial bevakning.  

Kampanjen avslutades med ett event, ett derby mellan Djurgården och AIK som inleddes 

med en kortege av Djurgårdensupporters iklädda matchtröjor från Vasaparken i 

Stockholm till tåget som sedan tog dem till Solna. På derbyt lämnade fansen inför 

matchstart över den nya matchtröjan med texten Stockholm tillhör oss  till Djurgårdens 

lagkapten.  



29  

4.2. INTERVJUER OCH FOKUSGRUPP 

För att skydda respondenternas identitet har jag givit dem fingerande namn. Samtliga 

intervjuguider finns bifogade uppsatsen som bilaga 1.  

4.2.1. EMPIRI 

 
KOM OMBYTT 

Intervju med Kalle Svensson, anställd på PR-byrån bakom Kom ombytt

 

Kalle Svensson arbetar som projektledare på byrån som genomförde kampanjen Kom 

ombytt som var beställd av Djurgården. Jag intervjuade Svensson över telefon och hade i 

efterhand viss korrespondens genom mail för att få vissa svar förtydligade då Svensson 

vid tillfället för intervjun hade ont om tid.  

Inledningsvis i intervjun bad jag Svensson att berätta om kampanjen och Svensson 

berättade då om den sjunkande försäljningen av matchtröjor för Djurgården som Adidas 

upplevt. Tillsammans med representanter från byrån, Adidas, Djurgårdens styrelse samt 

personer ur Djurgårdens supportersklubb Kaminerna diskuterades sedan kampanjens 

strategier samt genomförande igenom.  

Det var en unik kampanj, på det sättet att målgruppen själva var med redan från början av 

kampanjen. Så här i efterhand kan vi ju konstatera att det var det som gjorde hela kampanjen.                   

Kalle Svensson om varför Kom ombytt blev så lyckat 

Vidare berättar Svensson om att det primära målet med kampanjen var att öka 

försäljningen av matchtröjor för Djurgårdens räkning, men att det också för kampanjen 

fanns ett uppsatt attitydmål som innebar att supporters skulle bära matchtröja vid 

matcherna för att stötta laget. Svensson menar att båda dessa mål upplevs som uppfyllda.  

Vi vill se det som att målet är uppfyllt för alla inblandade parter. Kom ombytt var lika mycket 

fansens kampanj som vår kampanj, eller Djurgården och Adidas kampanj. Jag tycker att det är 

viktigt att alla går ut ur ett projekt med en feel-good-känsla .     

        Kalle Svensson om kampanjens målsättningar 

På frågan om hur mycket de strategiska kommunikatörerna var inblandade i buzzet som 

utgjorde kampanjen svarar Svensson att det var dem som satte bollen i rullning , men att 

de inte hade något att göra med det material som fansen själva producerade och sedan 

publicerade på internet.  

Vi hade ju viss kontakt med en del ur styrelsen och sådär, vi visste väl att de skulle ringa runt och 

sådär... Och plötsligt kryllade nätet av egenproducerade videoklipp och busringningar som vi inte 
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stod bakom. Vilket ju var jättebra för oss!   

Kalle Svensson om det buzz som uppstod under kampanjen 

Svensson menar att framgångskonceptet med kampanjen Kom ombytt var att 

kampanjens budskap tilltalade fansen. Han menar att budskapet lyckades träffa precis rätt 

och att man anspelade på den rivalitet som redan fanns mellan Djurgården och AIK. Det 

gjorde målgruppen benägen att involvera sig i kampanjen, då man genom att involvera sig 

fick en känsla av att man som supporter gjorde något för sitt lag .  

Vidare säger Svensson att för att lyckas med en bra Buzz kampanj krävs just känsla och 

engagemang från målgruppen. 

Det spelar ingen roll vad du har för mål med buzzet eller hur du genomför kampanjen, känner 

inte målgruppen för budskapet kommer de aldrig börja prata om det...då får ju inte deras bekanta 

inte heller ta del av det och det blir ingen spridning. Och det är ju just den där spridningen av 

budskapet man är ute efter i en buzz-kampanj.   

                  Kalle Svensson om budskapets roll i Buzz Marketing 

PR-byrån jobbar en hel del med Buzz Marketing, enligt Svensson. Strategin kan vara 

väldigt kostnadseffektiv, men i många fall lägger kunden lika mycket pengar på en Buzz 

marketing kampanj som på en vanlig traditionell kampanj med tv-spotar och 

annonsering. På frågan om Buzz marketing kan kombineras med Event marketing svarar 

Svensson att det i många fall är en kombination som visat sig vara framgångsrik.  

Det är ju olika typer av buzz, det finns ju delar av buzz marketing som innebär att kunderna ger 

bort gratisprylar eller de där en film eller liknande ska spridas på nätet. Men den typen av buzz 

som vår kampanj eftersträvade var ju event marketing i allra högsta grad i och med matchtröjans 

dag och kortegen.  

       Kalle Svensson om Buzz marketing i kombination med Event marketing 

Svensson tror att strategin Buzz marketing i kombination med events kommer att bli mer 

etablerat och välanvänt i framtiden. Han säger också att Buzz marketing är en strategi som 

blivit mycket omtyckt i PR-sverige, enligt vad han förstått.  

På frågan om vilken roll Buzz och Event marketing kommer spela i framtiden säger 

Svensson att strategierna kommer få en betydande roll. I och med det ökade intresset från 

organisationer att välja PR-strategier över lag kommer byråerna spetsa och utveckla sina 
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strategier. Svensson tror att kampanjer där målgruppen själva är inblandade från början 

kommer att synas mer i framtiden. Han poängterar om och om igen budskapets roll i 

kampanjerna och menar att med ett bra budskap och en engagerad publik kan man stärka 

eller sälja in vilket varumärke som helst.  

Intervju med Johan Karlsson, Djurgården 

Jag intervjuade Johan Karlsson, styrelseledamot i Djurgården, som var den beställande 

organisationen av kampanjen Kom ombytt , över telefon. Karlsson berättade att 

Djurgården är nöjda med utfallet av kampanjen Kom ombytt och att kampanjen 

genererade en enorm ökning av försäljningen av matchtröjor.  

Vi hade inte förväntat oss en så stor ökning, även om det självfallet var vår förhoppning. 

Naturligtvis är vi nöjda med utfallet.     

    Johan Karlsson om försäljningen som kampanjen genererade 

Som beställande organisation var Djurgården inblandade i processen inledningsvis. 

Genom möten och samtal med de strategiska kommunikatörerna och målgruppen fick de 

en korrekt uppfattning om hur kampanjen skulle gå till. Då kampanjen kört igång var 

föreningen Djurgården inblandning relativt liten.  

Däremot var ju våra fans involvering hög. Utan dem hade det aldrig gått.    

 Johan Karlsson om målgruppen under kampanjen 

Karlsson berättar att de inte gjort någon liknande kampanj förut, men att de arbetar en hel 

del med Event marketing genom sponsring.  

Det är ju nästan ofrånkommligt att arbeta med sponsring i vår bransch. Just sponsring av 

sporthändelser är tacksamt, för du får mycket exponering för ganska lite pengar i sammanhanget.      

  Johan Karlsson om Event marketing 

Karlsson anser att Event marketing är en bra strategi som är kostnadseffektiv. Han säger 

också att Djurgården förmodligen kommer att arbeta med både Event marketing och 

Buzz marketing även fortsättningsvis.  

Vi blir ju lite av en mellanhand när det gäller event och sponsring (...) Vi erbjuder eventet och 

arenan och sponsorerna får synas. Det är win-win för bägge parter.      

              Johan Karlsson om sponsring 
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Fokusgrupp  Djurgården supporters 

Jag träffade en grupp killar i Stockholm för ett samtal kring kampanjen Kom ombytt . 

Killarna var i åldern 21  30 år gamla och alla medlemmar i supporterklubben 

Kaminerna .  Vi träffades i en av killarnas lägenhet, en plats där de fyra killarna var vana 

vid att träffas.  

Samtalet ägde rum runt ett runt köksbord vilket gjorde att ingen av oss runt bordet gavs 

en maktposition genom att placeras på ett högsäte vid en kortsida. Jag använde en mp3-

spelare för att spela in samtalet och denna placerade jag på fönsterbrädan intill bordet för 

att undvika att den låg i deltagarnas direkt blickfång. Ingen av deltagarna tycktes störas av 

att jag spelade in samtalet.  

Inledningsvis bad jag killarna att berätta vad de visste om kampanjen Kom ombytt och 

då tog en av killarna ordet genom att berätta att det var Djurgården som uppmanade alla 

att komma ombytta till en specifik match, matchtröjans dag . Den yngsta killen fyllde i 

med att det var den första matchen han någonsin burit matchtröja vid och samtliga killar 

instämde.  

Det är en kampanj för att sälja matchtröjor! (...) det var den enda dagen jag dammade av den blå 

tröjan, trots att jag går på alla matcher (...)     

          Djurgårdensupporter, kille 21 år 

Bara en av killarna köpte en matchtröja med det nya budskapet Stockholm tillhör oss , 

de andra har den vanliga tröjan. De menar att det inte spelar så stor roll vad som står på 

tröjan, så länge den har Djurgårdens färger. Alla fyra killar var inne på Djurgårdens 

hemsida för att rösta på supporterbudskapet som skulle stå på tröjan vid tiden för 

kampanjen, men ingen av dem röstade på Stockholm tillhör oss som till slut blev det 

vinnande budskapet. 

Jag röstade, det vet jag. Men jag kommer inte ihåg vad jag röstade på (...) det spelar ju ingen roll 

för nu i efterhand tycker jag Stockholm tillhör oss är bra. Kaxigt, liksom.     

          Djurgårdensupporter, kille 28 år 

Ingen av de fyra kan minnas vilka andra alternativ det fanns att rösta på, men menar att 

budskapet Stockholm tillhör oss fortfarande är aktuellt. Det finns ramsor och sånger 

som innehåller textraden och alla kaminer vet att det står för Djurgården . På frågan om hur 

killarna fick veta att Stockholm tillhör oss verkar de lite osäkra.  
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Det presenterades ju rätt rejält på hemsidan (...) var det inte på radio också? Eller är jag ute och 

cyklar nu?     

          Djurgårdensupporter, kille 28 år  

Jag hörde det nog från andra kaminer (...) och såg det på hemsidan såklart.      

          Djurgårdensupporter, kille 25 år 

Det var ju de där busringningarna också, eller var det busringningar? När de ringde runt till 

politiker och sån skit i alla fall.     

           Djurgårdensupporter, kille 25år 

Ingen av killarna gick med i kortegen som föranledde matchen på matchtröjans dag , 

och är alla glada att de inte gjorde det.  

Nej, och det är jag glad för, för de betedde sig som grisar.     

          Djurgårdensupporter, kille 28 år 

Killarna tycker att kampanjen var en skön inramning för fansen och tror att 

arrangemangen runt kampanjen var uppskattad bland alla supporters. Dock menar en av 

killarna att man borde ha gjort kampanjen på sommaren istället för på våren eftersom att 

det mest är turister som är intresserade av att köpa matchtröjor.  

På våren är det bara vi infödda som kollar på matcherna och vi har redan en tröja.     

          Djurgårdensupporter, kille 21 år 
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4.3. PR-BRANSCHEN IDAG VS. BUZZ OCH EVENT MARKETING 

I tävlingar så som Spinn och Guldnyckeln har Buzz och Event marketing fått allt 

större uppmärksamhet de sista åren. Strategierna omnämns som nytänkande och 

kreativa på många av de PR-sajter och närverk som går att finna på internet.  

Det anordnas seminarium om Buzz marketing som marknadsförs som ett nytt sätt att 

tänka för organisationer och informationsavdelningar 2 och allt fler byråer 

specialiserade på Buzz och event marketing dyker upp i PR-branschen.  

Evenemang som festivaler och liknande ökar sina sponsringsintäkter och de summor som 

spenderats på sponsring av olika event har vuxit från 2,5 miljoner dollar 1990, till 8,7 

miljoner dollar år 2000, detta bara i USA, uppger Asterhed, Callersjö och Ibraimovska i 

magisteruppsatsen och showen presenteras av - En studie om samarbetet mellan event och dess 

sponsorer  (2008).  På Resumés3 webbsida går det att finna 104 artiklar skrivna om Event 

marketing, bara från 2008. På samma sida går att hitta ett stort utbud av artiklar om Buzz 

marketing.  

Intervju med Johanna Davidsson, sakkunnig Buzz och Event marketing 

Davidsson förklarar Buzz marketing som word of mouth, med skillnaden att Buzz 

marketing är när det är organisationen som medvetet startar buzzet till skillnad från i word 

of mouth där det är konsumenterna själva som väcker ett ämne. Vidare säger Davidsson 

att Buzz marketing så snabbt blivit en etablerad strategi att den är svår att definiera.  

Det finns byråer som arbetar med Buzz Marketing uteslutande på internet (...) sen finns det de 

som bara startar rykten genom agenter (...) tävlingar i tidningar kan också vara Buzz marketing.     

                  Johanna Davidsson om Buzz marketing 

Davidsson fortsätter med att förklara att den interpersonella kommunikationen är den i 

särklass mest genomslagskraftiga kommunikationen då avsikten är att få en målgrupp att 

tycka något eller utföra en viss handling.    

                                                                

 

2http://www.efl.se/vaara-medlemmar/ex-ante/forum-marknad/buzz-marketing-och-
gerillamarknadsfoering/?print=1 

3 http://resume.sesam.se/search/?q=event&c=nn&abb= 

http://www.efl.se/vaara-medlemmar/ex-ante/forum-marknad/buzz-marketing-och-
gerillamarknadsfoering/?print=1
http://resume.sesam.se/search/?q=event&c=nn&abb=
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Av naturen så har du mer förtroende för vad någon i din familj eller i ditt fotbollslag säger än vad du ser 

på tv eller läser i tidningarna (...) vad du är ute efter är att få den där kompisen i fotbollslaget att säga det 

din kund vill förmedla utan att han själv är medveten om att han talar för din kunds räkning.   

                  Johanna Davidsson om hur Buzz marketing fungerar 

På frågan om hur Davidsson vill förklara strategin Event marketing säger hon att ett event 

som avser att applicera ett budskap i målgruppens medvetande är Event marketing. Hon 

menar att det är en mycket kostnadseffektiv metod som efterfrågas allt mer bland 

kunderna som beställer kampanjer.  

De (kunderna, författares red.) gillar det där med event. Det är ett bra sätt att få kontakt 

med och lära känna sin målgrupp (...) att känna sin målgrupp är det viktigaste som finns när 

man håller på med PR (...)    

                 Johanna Davidsson om Event marketing 

Davidsson säger att för att få i gång ett buzz om något krävs det att att vara först med det 

senaste. Ett budskap eller en kampanj som inte känns ny och spektakulär kommer 

inte att väcka något buzz. Vidare poängterar hon vikten av målgruppsanpassning, 

sändaren är inte intresserad av att betala för en kampanj som är spretig eller som når 

mängder av människor som inte är den tänkta målgruppen.  

Du ska använda dig av ord eller kombinationer som väcker uppmärksamhet och som särskiljer 

dig från resten av bruset. Sex säljer inte längre, konsumenterna vill ha något som är spännande 

och oväntat.     

    Johanna Davidsson om hur man väcker ett buzz 

Davidsson berättar att strategierna Buzz och Event marketing är väl etablerade i PR-

branschen och att exempelvis Buzz marketing på internet börjar tappa effekt.  

Det är förnyelse som gäller, alltid. Du måste vara snabb, känna av nya trender och alltid ha koll 

på dina konkurrenter. Det är inte strategierna i sig som blir inaktuella, men det är farligt om det 

blir slentrian i dem (...) om alla byråer börjar köra samma knep så tappar de effekt.    

       Johanna Davidsson om strategiernas etablering i branschen 

För att engagera målgruppen menar Davidsson att det är viktigaste är att känna sin 

målgrupp. Genom att veta vilka behov målgruppen har samt känna vad som tänder den, 

kan verktyg för involvering ges.  
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Om du vet att målgruppen för kampanjen gillar att köra snabba bilar, se då till att de kan 

engagera sig genom att göra just det (...) det gäller att steget till engagemang blir så smärtfritt som 

möjligt för målgruppen. Kan de engagera sig genom att göra något de gillar eller normalt inte skulle 

få chansen till så kommer de att göra det (...) för att kunna erbjuda något bra så måste du veta 

vad målgruppen tycker om.     

Johanna Davidsson om målgruppens engagemang 

Davidsson anser att både Buzz och Event marketing är kostnadseffektiva strategier 

förutsatt att det finns ett genomtänkt budskap samt en väl genomförd målgruppsanalys till 

grund för dem. I de fall det finns det kan strategierna vara mycket kostnadseffektiva, 

något som Davidsson ser kan bli ett problem för PR-byråerna i framtiden.  

Än så länge är metoderna såpass nya att företagens marknadsavdelningar fortfarande tar vår hjälp 

när de vill ha kampanjer, men får de lite kläm på det där så dröjer det inte länge tills de inser att 

de kan genomföra vissa kampanjer och events i princip kostnadsfritt (...) och då kommer buzz och 

event försvinna från våra agendor. 

Johanna Davidsson om företagens roll i framtida buzz och event kampanjer 

Davidsson förtydligar detta genom att berätta att eftersom att det är målgruppen själva 

som sköter spridningen av budskapet behövs det inte särskilt mycket inblandning från 

strategiska kommunikatörer. Det är svårt att utvärdera vad i buzzet som beror PR-byråns 

inblandning, vilket gör det svårt för PR-byråerna att visa upp vad kunden betalar för.  

En annan risk med Buzz och Event marketing som Davidsson kan se är att 

konsumenterna blir mätta på events, gratisprodukter och liknande. Hon tror att 

strategierna måste förnyas för att lyckas hålla publikens intresse uppe.  

På frågan om vad Davidsson tror att Buzz och Event marketing kommer att spela för roll 

i framtiden svarar hon att användningen av strategierna kommer att breddas.  

Just nu använder du buzzet vid nylanseringar eller när något riktigt stort är på gång. Inom en 

snar framtid kommer vi använda den typen av strategier till all sorts påverkan. Inte minst vid 

attitydförändringar (...) jag tror att sponsring av event kommer att uppfattas mer och mer som 

marknadsföring av konsumenterna (...) vi måste hitta sätt för att komma runt det.    

                   Johanna Davidsson om strategiernas roll i framtiden 
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5. EMPIRISK ANALYS 

I följande avsnitt kommer jag göra en analys utifrån den empiri studien genererat samt 

koppla denna till den teoretiska referensramen jag redogjorde för i kapitel 3. 

5.1. BUZZ MARKETING OCH EVENT MARKETING 

I kampanjen Kom ombytt ser vi prov på en kampanj som är framtagen och genomförd 

utifrån Gruning och Hunts symmetriska tvåvägsmodell (Larsson 2002) inom det 

strukturella perspektivet inom PR-forskning. De strategiska kommunikatörerna bakom 

kampanjen avsåg dialog och återkoppling från målgruppen, något som är signifikant för 

den symmetriska tvåvägsmodellen. Kommunikationen mellan sändare och mottagare var 

balanserad, då representanter från målgruppen var med redan i strategiarbetet.  

Svensson, strategisk kommunikatör bakom kampanjen, menar att just detta var en av 

framgångsfaktorerna som gjorde att målen uppfylldes. Han säger också att budskapet i en 

Buzz marketing kampanj är nyckeln till det buzz inom målgruppen som eftersträvas.  

De sex kriterier som Hughes (2005) ställer för att skapa ett buzz, täcks alla in i 

Djurgårdens kampanj Kom ombytt : 

- Tabubelagt ämne: Genom uppmuntran av hatet till AIK 

- Ovanlighet: Genom att ge supporters en egen plats på matchtröjan 

- Upprörande ämnen: Genom rivalitet mot AIK 

- Humor: Genom målgruppens egenproducerade ljudklipp 

- Uppseendeväckande: Genom tusentals supporters iklädda matchtröja i en kortege  

- Hemlighetsmakeri: Genom samhörighet supporters emellan 

Det var PR-byrån som placerade budskapet genom beställande organisations (Djurgården) 

hemsida, men efter det tog målgruppen själva vid och gjorde sin egna kampanj. PR-byrån 

producerade inget material för kampanjen, utan arbetet var uteslutande strategiskt.  

Problematik jag kan se skulle kunnat uppstå i denna kampanj är om pluralistisk ignorans 

skulle uppstått. Gummesson (2004) beskriver detta begrepp som hur människor kan 

påverkas av en kampanj, men ändå inte utföra den handling som producenterna önskat. 

Exemepel Gummesson (2004) nämner för att förklara innebörden av pluralistisk 
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ignorans är då en person misshandlas i en stor folkmassa och alla runt omkring påverkas 

och tycker en sak, men går ändå inte till handling (d.v.s. genom att ingripa).  

I detta fall spelar sociala bevis (Ibid.) stor roll för målgruppen. Supporters till 

Djurgården hakar på buzzet om budskapet på matchtröjan och kortegen till derbyt, men 

för att faktiskt gå från att prata om det till att faktiskt gå in och rösta eller komma ombytta 

till derbyt krävs det att fler supporters gör det. De bevisar varandra att det finns ett 

värde i att följa kampanjens uppmaning ( kom ombytt ).  

Svensson menar också att en buzz kampanj inte kan genomföras utan målgruppens 

intresse.  

Buzz marketing är ju beroende av att folk pratar om det, att man lyckats sprida ett rykte. 

Annars är det något annat och inte Buzz marketing.      

                 Kalle Svensson  

Detta överensstämmer med det Hughes (2005) skriver om skillnaderna mellan traditionell 

marknadsföring och Buzz marketing där målgruppen själva sprider budskapet vidare till 

varandra. Han menar att traditionell marknadsföring tappar i effekt på målgruppen genom 

reklamintolerans , något som Svensson menar att kampanjen Kom ombytt lyckades 

penetrera genom att presentera kampanjen som en uppstöttning av laget snarare än det 

egentliga målet att sälja matchtröjor. Det medförde att målgruppen upplevde engagemang 

i kampanjen och inköp av tröjan som en tjänst till sina idoler snarare än att de blev 

övertalade till en viss handling. Detta fenomen går att koppla till the persuation 

knowledge model (Friestad & Wright, 1994) som beskriver hur målgruppen blir mer 

benägen att följa sändarens direktiv om de inte vet att det de utsätts för faktiskt är ett 

övertalningsförsök. Davidsson instämmer i detta när hon säger att människor av naturen 

har lättare att ta till sig ett budskap om det kommer från någon i bekantskapskretsen. Hon 

menar att den interpersonella kommunikationen är den mest effektiva och att det inom 

Buzz marketing handlar om att få målgruppen att förmedla ett budskap vidare till bekanta 

utan att veta om att det handlar om just övertalning från ett företag.  

Ovanstående överensstämmer till viss del med hur målgruppen upplevde och förhöll sig 

till kampanjen. I fokusgruppen sa en av deltagarna att kampanjen syftade till att sälja 

matchtröjor, vilket ju indikerar att själva övertalningsförsöket varit tydligt för målgruppen. 

Samtidigt verkar ingen i fokusgruppen uppleva detta som något negativt, utan menar alla 
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att de bar tröjan till derbyt för att stötta laget, vilket ju understyrker det Svensson säger 

om vikten av hur kampanjen presenteras (i detta fall som stöttning av laget snarare än 

försäljning av matchtröja ).  

En person ur fokusgruppen säger att Vi har varit fiender i över 100 år om AIK, vilket 

signalerar att rivaliteten som budskapet anspelar på är djupt rotad och existerande.  

Mina respondenter är alla överens om att involvering och känslomässigt engagemang för 

budskapet krävs för att skapa ett buzz. Davidsson säger att det gäller att erbjuda 

målgruppen något de gillar, och att detta enbart kan uppnås genom en väl utförd 

målgruppsanalys. För att få en målgrupp engagerad krävs det alltså enligt Davidsson att 

kampanjen kan erbjuda någon form av lättsam involvering från målgruppen.   

Genom att målgruppen fick rösta på hemsidan lockade kampanjen till engagemang, och 

fansens egna budskap på spelarnas matchtröjor gjorde att de upplevde en relation och 

samhörighet med idolerna  fotbollsspelarna i Djurgården. En röst på hemsidan blev 

likställt med stöttning av favoritlaget och målgruppen upplevde genom att rösta socialt 

bevis (Soden 1997)  om andra gjorde kunde det ju bara vara rätt att göra likadant. Totalt 

röstade över 15 000 personer på hemsidan (källa: Johan Karlsson , styrelseledamot 

Djurgården). 

En Viral marketing effekt uppstod genom de ljudklipp som målgruppen själva 

producerade och spred på internet. Genom att Djurgården publicerade ljudklippen på sin 

hemsida blev klippen starkt förankrade i Djurgårdens kampanj. Ljudklippen, som 

anspelade på den redan existerande rivaliteten mot AIK och förstärkte budskapet 

ytterligare.  

Eventen i kampanjen var kortegeten till samt derbyt mellan Djurgården och AIK. 

Kampanjens namn Kom ombytt är formulerat som en uppmaning som syftar till att 

fansen skulle bära matchtröja just den dag eventen skulle äga rum. Målgruppen själva 

kallade denna dag för Matchtröjans dag . Det enorma buzz som väcktes kring 

kampanjen gjorde att målgruppen fick veta att de skulle komma ombytta denna dag, och 

resultatet slog väl ut. Tusentals Djurgårdensupporters möttes iklädda matchtröjan i 

Vasaparken inför derbyt. Tillsammans gick de sedan mot Solna med en stor banderoll 

med texten Stockholm tillhör oss . På derbyt var läktaren fullsatt med personer i 

Djurgårdens matchtröja och inför matchstart fick ett av fansen lämna över den nya 
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matchtröjan till Djurgårdens lagkapten  inför tusentals skrikande fans. Eventen fick 

mycket publicitet, utan att Djurgården behövde betala för annonsutrymme som hade varit 

fallet vid en traditionell reklamkampanj. Mediebevakningen uppskattades dock till ett 

värde av 4,3 Mkr enligt uppgifter på Gyllene Hjulets 4 hemsida. Derbyt mellan Djurgården 

och AIK var ett evenemang som skulle ägt rum oavsett om kampanjen ägt rum eller inte, 

men i och med kampanjen så gjorde Adidas och Djurgården det till sitt. Detta är ett 

exemepel på det Behrer och Larsson (1998) kallar för eget event på annans arena .  

Johan Karlsson, Djurgården, talar om kostnadseffektiviteten med Buzz och Event 

marketing och menar att det är en av anledningarna till att de vill fortsätta använda 

strategierna. Detta är något som får medhåll från Hughes (2005) som menar att 

kostnaderna för traditionell marknadsföring stiger i relation till genomslagskraften. Han 

ser Buzz marketing som en lösning då det är en strategi med relativt hög genomslagskraft 

till ett relativt lågt pris. Också Davidsson berättar att kunderna till PR-byrån hon arbetar 

på uppskattar Event marketing, dels för strategins kostnadseffektivitet men också för att 

det ger organisationen en möjlighet till kontakt med målgruppen.  

De kriterier som Fill (2002) ställer för att uppnå önskad effekt av Event marketing 

upplevdes enligt följande i eventen i kampanjen Kom ombytt : 

- Tillgänglighet i tid och rum: Eventen ägde rum i Stockholm, som är hemmastad för 

många av de supporters som tillhör målgruppen.  

- Uttalad målgrupp för eventet: Alla supporters till Djurgården 

- Budskap som genomsyrar eventet: Kom ombytt  Stockholm tillhör oss 

- Uppsökande eller inbjudande: Både kortegen och derbyt var inbjudande 

Fill (2002) menar också att PR-strategiers uppgift är att engagera målgruppen i budskapet, 

något som Svensson håller med om.  

Ska du sälja ett osexigt varumärke får du vara lite innovativ. Målgruppen måste kunna hitta 

något i budskapet som engagerar dem (...) annars är det lönlöst.      

                 Kalle Svensson 

                                                                

 

4 http://www.gyllenehjulet.se/se/nominerade/komombytt/

 

http://www.gyllenehjulet.se/se/nominerade/komombytt/
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Davidsson menar att det gäller att vara först med det senaste och att ett inaktuellt 

budskap aldrig kan skapa ett buzz. Hon säger att det är ord eller två oväntade åtgärder i 

kombination som skapar ett buzz, i kombination med målgruppsanpassning. Att känna av 

trender och vara innovativ är det som krävs för att strategierna inte ska tappa effekt, enligt 

Davidsson.  

Att allt fler PR-pris delas ut till Buzz eller Event kampanjer indikerar att strategierna har 

fått ett betydande roll inom PR-verksamheten. Det visar också på att Buzz och Event 

marketing är strategier på frammarsch, inte minst är seminarier och publicteten kring 

strategierna bevis på detta.  

Svensson säger att Buzz och Event marketing är en kombination som visat sig vara 

framgångsrik. Han menar också att kombinationen är att föredra framför tidiga exempel 

på Buzz marketing i Sverige som exempelvis företag som delar ut gratisprodukter till 

ambassadörer med uppmaningen att nyss nämnda ska prata med vänner och bekanta. 

Också buzz på internet, som påminner mycket om viral marketing, tycks enligt Svensson 

ha tappat snabbt i genomslagskraft.  

Enligt Svensson använder Pr-byrån han jobbar på strategierna Buzz och Event marketing 

mycket och är uppskattat bland kunderna.  

Vi når uppsatta mål och i många fall får kampanjerna mycket publicitet som kunden normalt sett 

skulle kunnat betala hundratusentals kronor för.      

                 Kalle Svensson 

De etiska aspekterna väcker naturligtvis frågor även gällande denna kampanj, något som 

PR-branschen är vana vid enligt Svensson. Det finns röster som menar att den personliga 

integriteten förbises då strategiska kommunikatörer söker påverka och övertala en 

målgrupp utan dess vetskap. Då jag valt att inte gå in på etiska aspekter i denna studie 

lämnar jag dock vidare resoneman kring detta därhän.  



42  

5.2. BUZZ OCH EVENT MARKETINGS FORTSATTA UTVECKLING 

Davidsson tror att Buzz marketing kommer att användas för att påverka till bl.a. 

attitydförändringar i framtiden. Hon menar att strategin i sig är effektiv, men att den 

ständigt måste förnyas och utvecklas för att inte tappa publikens intresse. Konsumenterna 

kommer enligt Davidsson drabbas av mättnad om knepen inte spetsas och blir allt 

mer spektakulära.  Detta håller också Svensson med om, han menar att det gäller att hitta 

nya, innovativa kombinationer för att chockera och vara intressant. 

Vidare tror Davidsson att sponsring av event, som än så länge lyckats komma undan som 

en tjänst till målgruppen mer och mer kommer att genomskådas som marknadsföring 

av konsumenterna. Samtidigt ser Davidsson en ökad efterfrågan av Event marketing och 

tror att just sponsring av event är en del i strategin som kommer att breddas ytterligare.  

Kritik som kan riktas mot Buzz marketing är hur stor roll de strategiska 

kommunikatörerna egentligen spelar i buzzet. Det är svårt att utvärdera och särskilja de 

strategiska insatserna från målgruppens egna. Davidsson ser detta som ett potentiellt 

problem för framtiden, då byråerna och de strategiska kommunikatörerna får svårt att visa 

upp ett mätbart resultat för sina kunder. Det kan enligt Davidsson generera att 

organisationerna själva börjar planera och genomföra Buzz marketing kampanjer på sikt, 

något som hon givetvis inte ser som önskvärt. Här är det viktigt att särskilja PR-praktikens 

intresse från strategiernas utveckling. Huruvida det påverkar strategiernas utveckling att 

organisationerna i större utsträckning själva tar över det strategiska arbetet med Buzz eller 

Event marketing är svårt att svara på. Dock anser jag, liksom Fill (2002) att det är just 

målgruppens engagemang och involvering som eftersträvas och ifrågasätter därmed nyttan 

i att kunna särskilja samt utvärdera kommunikatörernas roll.  
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5.3. MÅLGRUPP VS. BUZZ MARKETING OCH EVENT MARKETING 

Kampanjen Kom ombytt involverade målgruppen tidigt i arbetet, genom att låta 

representanter från Djurgårdens supporterklubb Kaminerna sitta med i diskussioner 

kring strategierna. Detta är något som Svensson ser som ett framgångskoncept för 

kampanjen. Fill (2002) menar att en viktig del i Buzz marketing är att engagera och 

involvera målgruppen, vilket understryker det Svensson säger.  

I min fokusgrupp var alla deltagare på något sätt engagerade i kampanjen. Alla deltagare 

var inne på Djurgårdens hemsida och röstade på vilket budskap som skulle tryckas på 

matchtröjorna, och även om ingen av deras röst lades på budskapet som vann 

( Stockholm tillhör oss ) så uppger de alla att de är nöjda med resultatet. Detta indikerar 

på att det var själva engagemanget, handlingen som utfördes genom att rösta, som var 

värdefullt för målgruppen snarare än resultatet.  

Deltagarna i fokusgruppen uppger också att budskapet Stockholm tillhör oss har blivit 

en slogan som numera tillhör Djurgårdens supporters, genom att frasen finns med i 

sånger och ramsor. En av killarna säger att alla vet att det står för Djurgården , något 

som betonar vikten av ett budskap som väcker känslor som Svensson pratar om.  

Alla deltagare i fokusgruppen talar på ett sätt som tyder på känslomässigt engagemang för 

fotbollslaget och matchtröjans dag . De berättar alla att derbyt var den enda gången de 

bar matchtröjan till en match och att det var för att stötta laget. En av killarna ger tips om 

att matchtröjans dag borde genomföras på sommaren då turisterna finns i Stockholm, 

vilket visar att målgruppen ser kampanjen som sin och förstår syftet med målet att sälja 

matchtröjor  något som tyder på engagemang.  

Att de är osäkra på hur de fått reda på att just budskapet Stockholm tillhör oss blev 

framröstat indikerar på att det rört sig om ett buzz. De har hört det från andra kaminer 

eller lyssnat på något av de ljudklipp med telefonsamtal till politiker som cirkulerat bland 

fansen. Ingen av ovanstående kanaler är en produkt av de strategiska kommunikatörernas 

arbete i den bemärkningen att de producerat det.  

Killarna uppger att de inte gick med i kortegen, då de tyckte att fansen som deltog i den 

betedde sig illa. Dock verkar ingen av dem förknippa detta med Djurgårdens varumärke, 

utan lägger snarare skulden på fansen. De beskriver kampanjen och eventen som en skön 
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inramning , vilket tyder på att de upplevt den feel-good -känsla som Svensson ansåg 

vara viktig för ett lyckat resultat.  

Enligt the persuation knowledge model (Friestad & Wright, 1994) blir målgruppen 

mindre benägen att följa sändarens uppmaning då den är medveten om att det rör sig om 

ett övertalningsförsök. Detta är något som killarna i fokusgruppen instämmer i. Dock 

poänterar de att kampanjen var rolig och att det inte kändes som marknadsföring , 

vilket understryker det Davidsson säger om att målgruppen måste erbjudas ett 

engagemang som de gillar. Då alla personer i målgruppen till kampanjen Kom ombytt 

befann sig i målgruppen just för att de gillade fotboll och Djurgården var avståndet till 

handling kort för dem.  
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6. SLUTSATS 

I följande avsnitt kommer jag att besvara på mina inledande frågeställningar, bemöta mitt 

resultat med egna tankar och reflektioner samt rikta kritik mot det egna arbetet. 

Hur använder och förhåller sig strategiska kommunikatörer till Buzz marketing 

och Event marketing, och vad eftersträvas i arbetet med strategierna? 

Följande eftersträvas vid användande av Buzz och Event marketing:  

Målgruppens engagemang och involvering 

Kostnadseffektivitet  

Relation och kontakt med målgruppen 

Mina intervjuer visar att strategiska kommunikatörer i dag använder strategierna Buzz och 

Event marketing i sitt dagliga arbete. Strategierna ses i branschen fortfarande som 

nytänkande och kreativa , men de sakkunniga respondenterna är överens om att 

ständig förnyelse krävs för att undvika att strategierna inte tappar i effekt och popularitet.  

Hur förhåller sig målgruppen till den här typen av strategier?  

Målgruppen till Buzz kampanjer och events uppfattar och genomskådar de 

övertalningsförsök som söker förmå dem till att utföra en handling eller tycka något, men 

anser att buzz kampanjer som inbjuder till involvering i något de är intresserade av eller 

events som är roliga väger upp den påverkan de utsätts för.  

Hur skulle dessa strategier kunna utvecklas? 

Utifrån intervjuerna kan jag dra följande slutsatser kring vilka möjligheter och behov som 

ligger till grund för utveckling av strategierna och skulle kunna ske genom:  

Målgruppsanpassning 

Dölj övertalningen  

Utvärderingsmetoder av de strategiska kommunikatörernas inblandning i buzzet 

Använd spännande och oväntade budskap 
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6.1. SLUTDISKUSSION 

Då jag inledde studien var jag intresserad av att se hur strategierna Buzz och Event 

marketing kunde kombineras. Många förknippar idag Buzz marketing med 

gratisprodukter utdelade till utvalda representanter från målgruppen i syftet att dessa 

representanter ska prova produkterna och sedan prata om dem med sina vänner och 

bekanta. Jag förkastade inte den delen av Buzz marketing på något sätt, men ville se om 

ett buzz i kombination med Event marketing kunde vara en annan möjlig väg att gå.  

Efter hand upptäckte jag att den kombinationen av strategier redan var etablerad och att 

användningen av dem är utbredd i PR-branschen. Mina tankar kring de två strategierna 

har i mångt och mycket blivit bekräftade efter studiens gång, men jag har också fått 

omvärdera en del av de föreställningar jag haft.  

Att Buzz och Event marketing skulle vara nya strategier inom PR-verksamheten 

överenstämmer inte med verkligheten. Snarare är det så att branschkunniga redan börjar 

se att de tappar i effekt och att även denna typen av strategier genererat en mättnad bland 

målgruppen. En av mina respondenter uttryckte en oro i att stratgierna är svåra att 

utvärdera, inte bara för att effekterna är svåra att mäta, utan för att det är svårt att se 

vilken roll de strategiska kommunikatörerna spelat i en kampanj eller liknande.  

Givetvis är det mycket svårt för en strategisk kommunikatör att berättiga sin existens i en 

strategi vars mål är att framstå som något annat än just en strategi. Dock kan jag 

ifrågasätta oron min respondent uttryckte, då det i en lyckad Buzz kampanj enligt mig 

ska gå att härleda buzzet tillbaka till den beställande organisationen. Om jag tar Kom 

ombytt som exempel, så pratar målgruppen fortfarande om Matchtröjans dag och 

budskapet Stockholm är vårt lever ännu kvar i form av sånger och ramsor. Jag vågar 

säga att buzzet kring en kampanj aldrig skulle existerat om det inte var för att kampanjen 

ägt rum. Den beställande organisationen jag pratat uttryckte inget misstycke som 

genererats på grund av bristande utvärderingar, tvärtom var de mycket nöjda med PR-

byråns insats och uppgav att de gärna skulle genomföra en liknande kampanj igen.  

Att organisationerna själva skulle börja planera och genomföra Buzz kampanjer och 

event förefaller mig tveksamt. Det krävs erfarenhet och inte minst målgruppsanpassning 

som studien visat. I resonemanget om att bristande utvärderingar skulle föra med sig att 

organisationer tog fram egna kampanjer skulle även andra strategier kunna appliceras, och 

då har vi hamnat i en diskussion i ett mycket större vetenskaplig kontext där hela PR-
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praktiken skulle behöva studeras. Svårigheterna att utvärdera de stratgiska 

kommunikatörernas roll i kampanjer av detta slag är givetvis något som bör 

problematiseras och nya angripsvinklar krävs, men att dessa svårigheter skulle medföra att 

PR-byråernas existens hotas förefaller mig inte särskilt troligt.  

De sakkunniga respondenterna uppgav att strategierna börjar tappa i effekt i relation till 

att målgruppen börjar genomskåda övertalningsförsöken riktade från organisationer. 

Detta är givetvis ett samband som är svårt att ifrågasätta, då det för mig känns troligt att 

just de två aspekterna samspelar. I det resultat jag fick fram i min fokusgrupp visar det sig 

dock att målgruppen vet att de är utsatta för övertalningsförsök, men att så länge buzzet 

och eventet har ett mervärde så köper de det . Det mervärde som målgruppen 

efterfrågar för att tolerera övertalningsförsöken tolkar jag vara i form av socialt bevis , 

att eventet som erbjuds är tillräckligt roligt eller att det ger den feel-good -känsla som 

Svensson talade om i samband med kampanjen Kom ombytt . Jag tror, liksom mina 

respondenter, att motvikten till mättnad måste innebära förnyelse och utveckling av 

strategierna.  

Studien har visat att ett av nyckelbegreppen för både Buzz och Event marketing är 

engagemang från målgruppen . Den visar också att de strategiska kommunikatörerna bör 

engagera målgruppen genom att tillhandahålla enkel involvering som erbjuder dem något 

de redan är intresserade av.  

En annan aspekt av strategierna som studien visat är dess kostnadseffektivitet. En av mina 

respondenter menar visserligen att många av de beställande organisationerna kan betala 

lika mycket för en Buzz kampanj som en traditionell kampanj med tv-reklam och 

annonsering, men samtliga respondenter menar att åtgärderna i Buzz marketing blir mer 

riktad och har högre räckvidd inom den aktuella målgruppen. Detta är något de får 

medhåll från också i litteraturen. Eventen som anordnas i samband med Buzz marketing 

kan vara riktigt kostnadseffektiva. Med i sammanhanget relativt lite finansiella resurser kan 

en organisation anordna ett event som kan täcka upp stora delar av en väl uttalad 

målgrupp. Dessutom är en sådan åtgärd slagkraftig med rätt strategi då organisationen ges 

tillfälle till en personlig och direkt kontakt med målgruppen.  

En slutsats jag kunnat dra under arbetet är att Buzz marketing och Event marketing föder 

varandra. Ett event kan skapa ett buzz och från ett buzz kan ett eventens effekter växa. 

Detta är naturligtvis en effekt som är önskvärd i kombinationen av de två strategierna.  
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Ett problem jag kan se med kombinationen Buzz marketing och Event marketing är att 

den kräver en relativt liten målgrupp. Ju större målgruppen är desto större måste eventet 

vara, och allt för stora målgrupper blir därför svårhanterliga. För att leva upp till Fills 

kriterium för events om tillgänglighet i tid och rum krävs också att att målgruppen finns 

relativt samlad rent geografiskt. En lösning då målgruppen är stor och utspridd är 

naturligtvis att turnera med eventet eller att anordna det samtidigt på olika ställen i landet. 

På så sätt blir buzzet nationellt och antagligen också mycket slagkraftigt. Men då 

målgruppen blir så stor att den typen av åtgärder krävs bör de strategiska 

kommunikatörerna ifrågasätta och med kritiska ögon värdera huruvida Buzz och Event 

marketing är den mest kostnadseffektiva lösningen i förhållande till räckvidd.  

Mina respondenter poängterar vikten av målgruppsanpassning, och en av dem menar att 

den viktigaste komponenten i allt PR-arbete är känna sin målgrupp. Om jag applicerar 

detta på mitt resonemang ovan bör alltså målgruppens storlek, behov och intresse avgöra 

huruvida just kombinationen Buzz och Event marketing är lämplig.  

Grovt generellt drar jag slutsatsen att en målgrupp som finns samlad geografiskt, har 

liknande intressen och som är i hanterbar storlek i förhållande till eventets och 

kampanjens budget lämpar sig väl för Buzz och Event marketing.  

6.2. Buzz och Event marketing i framtiden 

Min studie har visat att det finns ett behov av strategierna Buzz och Event marketings  

utveckling Mina respondenter tror att ökad målgruppsanpassning, tidigt engagemang från 

målgruppen och dolda övertalningsförsök är några av de komponenter som skulle kunna 

förbättra användandet av strategierna.  

De möjligheter som strategierna medför är att de är kostnadseffektiva, populära bland 

beställande organisationer och att de involverar målgruppen.  

Framtidens Buzz och Event marketing kampanjer tror jag kommer att värderas utifrån 

kriterierna i följande modell. 
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Kriterium för Buzz och Event marketing kampanj, Egen modell 

För att en Buzz och Event marketing kampanj ska uppfylla uppsatta mål, samt fylla de 

behov som min studie visat existerar bör budskapet vara spektakulärt, de strategiska 

kommunikatörerna ha god kännedom om sin målgrupp, övertalningen vara dold och 

avslutningsvis bör kampanjen vara kostnadseffektiv.  

Genom att eftersträva mittpunkten i modellen ovan anser och tror jag att det går att finna 

nya vägar och kombinationer inom strategierna som pentrerar den mättnad från 

målgruppen som oroar utövarna idag.  

I framtiden tror jag också att de strategiska kommunikatörerna kommer att arbeta 

ytterligare med att involvera och engagera målgruppen, och jag ser kombinationen Buzz 

och Event marketing som ett ypperlig strategi för detta enligt följande:  

 

Ovanstående figur visar hur målgruppen engageras i tre steg.  
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Involvering i strategiarbete 

- Här tror jag att strategerna vinner på att bjuda in representanter ur målgruppen 

för att delta i strategiarbetet. Detta ger de strategiska kommunikatörerna möjlighet 

att lära känna målgruppen samt lägga upp strategier som inbjuder till engagemang. 

Engagemang genom event 

- Event är ett utmärkt sätt att engagera målgruppen. Eventets art bestäms givetvis 

utifrån målgruppens intressen och demografiska (geografiska) förutsättningar. 

Event kan också väcka massmedial uppmärksamhet, vilket ökar kampanjens 

kostnadseffektivitet genom gratis publicitet . 

Buzz 

- Målgruppens engagemang och eventets händelser väcker ett buzz kring det 

budskap sändaren vill förmedla. Här är det av vikt att de strategiska 

kommunikatörerna följer upp och tillför något till budskapet som gör att 

målgruppen fortsätter att prata om det.   



51  

7. REFERENSFÖRTECKNING 

Litteratur: 
Behrer, M. & Larsson, Å. (1998) Event Marketing att använda evenemang som strategisk 
resurs i marknadsföringen. IHM Förlag AB, Göteborg.   

Bryman, A. & Bell, E. (2003) Business Research Methods. Oxford University Press, 
Oxford  

Egidus, Henry (2000). Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning. Studentlitteratur, 
Lund  

Fill, C. (2002) Marketing Communications: Contexts, Strategies and Applications. Prentice 
Hall, New Jersey.  

Foxton, J. (2006) Live buzz marketing. I Kirby, J. & Marsden, P. Connected Marketing, 
the viral, buzz and word of mouth revolution. Burlington, MA: Elsevier Ltd.  

Gummesson, E (2004) Many-to-Many Marketing. Liber ekonomi, Malmö.  

Hughes, M. (2005) Buzzmarketing  get people to talk about your stuff. Penguin Books 
Ltd, London.  

Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund.  

Larsson, L (2001) Tillämpad kommunikationsvetenskap. 2:a upplagan. Studentlitteratur, 

Lund.  

Molander, Joakim (2003). Vetenskapsteoretiska grunder. Studentlitteratur, Lund.  

Patel, R. & Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Studentlitteratur, Lund  

Repstad, P. (1999) Närhet och distans  Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 3:e 

upplagan. Studentlitteratur, Lund. 

Rosén, E. (2000) The Anatomy of Buzz: how to create word-of-mouth marketing. New 

York Doubleday. 

Svenning, C. (2003) Metodboken. 5:e upplagan. Lorentz Förlag, Eslöv. 

Soden, G (1997) Konsten att övertyga. Egmont Richter AB, Malmö. 



52  

Trost, J. (2005) Kvalitativa Intervjuer. 3:e upplagan. Studentlitteratur, Lund. 

Wibeck, V. (2000) Fokusgrupper  Om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. 

Studentlitteratur, Linköping.   

Artiklar: 

Friestad, Marian & Wright, Peter. (1994). The Persuasion Knowledge Model: How 

people cope with persuasion attempts. I: The Journal of Consumer Research. Vol. 21: 

No. 1, (Jun.1994). pp. 1-31. 

Larsson, L. (2007). Public Trust in the PR industry and its actors. I: Journal of 

Communication Management. Vol: 11. No. 3. pp. 222-234. 

Elektroniska källor: 

Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet: Buzz-marketing och gerillamarknadsföring 

 

mer effektiva kommunikationskanaler? Hämtat från: < http://www.efl.se/vaara-

medlemmar/ex-ante/forum-marknad/buzz-marketing-och-

gerillamarknadsfoering/?print=1 > Hämtat den 1 januari 2009 

Tidningen Resumés nätupplaga. Hämtat från: < http://resume.sesam.se/search 

/?q=event&c=nn&abb= > Hämtat den 1 januari 2009  

http://www.efl.se/vaara-
medlemmar/ex-ante/forum-marknad/buzz-marketing-och-
gerillamarknadsfoering/?print=1
http://resume.sesam.se/search


53   

Bilaga 1, Intervjuguide 

Strategisk kommunikatör -  Kom ombytt

 
1. Berätta om kampanjen Kom ombytt ? 

2. Hur såg arbetet med kampanjen ut?  

3. Vilka var de uppsatta målen för kampanjen, primärt och sekundärt? 

4. Upplever ni målen som uppfyllda? 

5. Hur delaktiga var ni som strategiska kommunikatörer i buzzet och hur stor del av 
buzzet utgjordes av målgruppen själva? 

6. Hur pass involverade var målgruppen själva i strategiarbetet? 

7. Vad anser du var anledningen till att målen blev uppfyllda? 

8. Vad krävs för att genomföra en lyckad buzz-kampanj? 

9. Vad var det som fick målgruppen att engagera sig? 

10. Hur stor roll spelar budskapet i kampanjen? 

11. Anser du att en buzz-kampanj är en kostnadseffektiv metod? 

12. Hur använder ni Buzz marketing? 

13. Hur använder ni Event marketing? 

14. Vilken roll tror du dessa strategier kommer att spela i framtiden? 

Djurgården.  Kom ombytt

 

1. Berätta om kampanjen Kom ombytt ? 

2. Hur såg ert arbete med kampanjen ut?  

3. Vilka var de uppsatta målen för kampanjen, primärt och sekundärt? 

4. Upplever ni målen som uppfyllda? 

5. Hur delaktiga var ni som beställande organisation? 

6. Vad anser ni var anledningen till att målen blev uppfyllda? 

7. Har ni använt Buzz Marketing förut? 

8. Anser ni att en buzz-kampanj är att föredra framför en traditonell kampanj? 

9. Kommer ni använda Buzz marketing eller Event marketing igen? 
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Sakkunning PR, Buzz marketing och Event marketing  

1. Hur vill du förklara strategin Buzz marketing för dig? 

2. Hur vill du förklara strategin Event marketing? 

3. Vad krävs för att väcka ett buzz ? 

4. Hur skiljer sig Buzz och Event marketing från traditionell marknadsföring? 

5. Hur etablerade är strategierna inom PR-branschen? 

6. Hur engagerar man målgruppen? 

7. Hur stor roll spelar budskapet i kampanjen? 

8. Anser du att Buzz marketing är en kostnadseffektiv metod? 

9. Vilken roll tror du dessa strategier kommer att spela i framtiden? 

10. Vilka risker ser du med Buzz och Event marketing?  

Målgrupp. Djurgården supporters 

1. Känner ni igen kampanjen Kom ombytt ? Beskriv hur den gick till! 

2. Den slogan som fansen röstade fram blev Stockholm tillhör oss , har ni en matchtröja 
eller andra supportersprodukter med den texten på? 

3. Var ni inne på Djurgårdens hemsida och röstade på någon av de slogans som fanns 
föreslagna? Vad röstade ni på? 

4. Hur fick ni reda på att Stockholm tillhör oss blev den slogan som valdes? 

5. Sista dagen på kampanjen kallades matchtröjans dag och Djurgårdare samlades för att 
tillsammans i en kortege ta sig till Solna där ett derby mellan AIK och Djurgården skulle 
äga rum. 
a) Gick ni med i kortegen? 
b) Bar ni matchtröja? 
c) Bar ni den nya matchtröjan med texten Stockholm tillhör oss ? 

6. Vad har ni hört/ sett som ni förknippar med kom ombytt -kampanjen (allt är värt att 
skrivas ner, tänk:  you tube, facebook, mail, hemsida, prat på stan, o.s.v.)? 

7. Övrigt ni vill nämna, relaterat till kampanjen? 
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