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Abstract  

It has become more difficult for companies to differentiate themselves on the market. 

Traditional marketing is no longer as effective as before, and today there are several different 

strategies companies can use to stand out. Reputations often occur about brands and products. 

This reputation can be either positive or negative. Sometimes, this reputation occurs without 

influence from the company, but there are several strategies for companies to use to create 

and shape its reputation. A positive reputation can lead to increased sales and profits. The 

purpose of this study is to examine how companies can actively pursue this kind of rumor-

mongering - Word of Mouth. We also want to study if Word of Mouth needs to be 

supplemented with other marketing strategies or whether it is sufficient by itself. 

 

Previous research has mainly dealt with reasons why consumers spread rumors. Buzz 

Marketing, which can be defined as actively working with Word of Mouth, is an area in 

marketing that still is relatively unexplored. Even less research has been done with the 

clothing industry as a study area. Hence, it is in our interest to study this share of the 

market. The importance of working with the rumor mill is mentioned frequently in the theory, 

both by generating positive word of mouth, and how to prevent negative Word of 

Mouth. There are various strategies that companies can use to contribute to spreading of a 

positive reputation; the easiest way is to ask satisfied customers to spread the reputation about 

the brand to their surroundings. Other forms that require more activity by the company is to 

offer additional products, organizing parties and various types of marketing projects.  

 

In our study, we conducted interviews with selected companies in the apparel and footwear 

industry. These are Dr Denim Jeansmakers, The Stray Boys, Ljung, Tailor Store and SCDG 

AB. The empirical material deals with how these companies are actively working with Word 

of Mouth and what their perception of this kind of rumor mill is. The companies interviewed 

also gave their version of Word of Mouth and if they feel that it is a good marketing strategy, 

or if it is insufficient. 

 

There are several ways to look at Word of Mouth and work with the rumor mill. The 

companies we interviewed do not work with this type of marketing strategy in a large extent, 

and only a few can provide concrete examples of methods they use. However, both our 

theoretical and empirical work shows the importance of working with the rumor mill and 

reducing negative Word of Mouth. Several of the interviewed companies proves that only 

working with Word of Mouth can be sufficient, however, this is clearly linked to the 

company's vision, target market and size. There are different opinions about whether the 

effect of Word of Mouth can be measured or not. Some argue that it is possible to rely on 

traffic for websites and increased sales; others argue that this is not enough because the effect 

is not isolated. A concrete measurement tool does not exist. 

 

Keywords: Word of Mouth (WOM), Buzz Marketing, marketing, apparel



Sammanfattning  

Det blir allt svårare för företag att särskilja sig på marknaden. Traditionell marknadsföring är 

inte längre lika effektiv som förr, och idag finns flera olika strategier för att sticka ut i bruset. 

Kring varumärken och produkter skapas ofta ett rykte, som ibland antingen kan vara positivt 

eller negativt. Ibland har detta rykte uppkommit utan påverkan ifrån företaget, men det finns 

även strategier för att skapa och påverka sitt eget rykte. Ett positivt rykte kan leda till ökad 

försäljning och vinst. Syftet med denna studie är att undersöka hur företag kan arbeta aktivt 

med denna typ av ryktesspridning, det vill säga Word of Mouth. Vi vill även undersöka om 

Word of Mouth behöver kompletteras med andra marknadsföringsstrategier, eller om den 

ensam är tillräcklig.  

Tidigare forskning har framför allt behandlat vad som påverkar konsumenter att sprida ett 

rykte. Buzz Marketing, som kan definieras som ett aktivt arbete med Word of Mouth, är ett 

område som fortfarande är relativt outforskat. Desto mindre forskning har gjorts med 

konfektionsbranschen som undersökningsområde. Därav ligger det i vårt intresse att studera 

denna del av marknaden. Inom den berörda teorin nämns vikten av att arbeta med 

ryktesspridning, både genom att generera positiv Word of Mouth, samt förhindra negativ 

Word of Mouth. Det finns olika strategier företag kan använda sig av för att bidra till positiv 

ryktesspridning, där den enklaste formen är att be nöjda kunder föra ryktet vidare till sin 

omgivning. Andra former som kräver mer aktivitet från företagets sida är att tillverka 

tilläggsprodukter, anordna fester samt olika typer av marknadsföringsprojekt.  

Till vår undersökning har vi genomfört intervjuer med utvalda företag inom konfektions- och 

skobranschen. Dessa är Dr Denim Jeansmakers, The Stray Boys, Ljung, Tailor Store och 

SCDG AB. Empirin behandlar hur dessa företag aktivt arbetar med Word of Mouth och hur 

de ser på denna typ av ryktesspridning. De intervjuade företagen berättar om de tror att Word 

of Mouth är en god marknadsföringsstrategi, eller om den är otillräcklig. 

Det finns flera sätt att se på Word of Mouth och att arbeta med ryktesspridning. De 

intervjuade företagen arbetar förhållandevis lite med denna marknadsföringsstrategi och 

endast ett fåtal kan ge konkreta exempel på metoder de använder sig av. Dock visar både teori 

och empiri på vikten av att arbeta med ryktesspridning och att minska negativt Word of 

Mouth. Flera av de intervjuade företagen bevisar att enbart arbeta med Word of Mouth räcker 

som marknadsföring, dock är detta tydligt kopplat till företagets vision, målgrupp och storlek. 

Huruvida effekten av Word of Mouth går att mäta eller ej råder det delade meningar om. 

Vissa hävdar att det går att förlita sig på trafik på websidor och ökad försäljning, andra hävdar 

att detta är otillräckligt då effekten inte isoleras. Ett konkret mätinstrument existerar inte.  

 

Nyckelord: Word of Mouth (WOM), Buzz Marketing, marknadsföring, konfektion   
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1. Introduktionskapitel 

 

I följande kapitel ger vi en beskrivning av vårt problem, samt förklarar vad vi har för syfte 

och mål med denna studie. Vi kommer dessutom redogöra för de avgränsningar vi tagit 

hänsyn till. 

 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Det blir allt svårare att särskilja sig på marknaden och konsumenter försöker alltmer undvika 

annonser och reklam. Det finns en utmaning för marknadsförare då även mainstreamkunder 

avvisar det exponerade och uppenbara. Folk i allmänhet blir allt mer immuna mot den 

traditionella marknadsföringen
1
 (Wipperfürth, 2005, s. 5, se Oetting, 2009). Massmedia 

verkar förlora sin effekt och sin publik, samtidigt som konsumenter utvecklar nya och i många 

fall överraskande starka sätt att uttrycka sina åsikter (Oetting, 2009). 

Howard Draft, som är marknadsföringsexpert, förklarar hur marknadsförare tidigare pumpade 

ut kreativa budskap på marknaden i hopp om att dessa skulle uppmärksammas frekvent. I 

dagens samhälle är detta nästan helt utdött. Den nutida kunden är mer aktiv och har tagit 

kontroll över informationen kring produkten. Som en konsekvens av marknadsutvecklingen 

har ett förnyat intresse för Word of Mouth (WOM), mun till mun-marknadsföring, uppkommit 

bland praktiker och forskare (Oetting, 2009).  

Flera forskare föreslår att anledning till WOMs genomslag beror, till stor del, på att 

budskapen ofta innefattar en viss livfullhet, till skillnad från den traditionella 

marknadsföringen. Denna livfullhet kommer utifrån den kommunikationen som sker och är 

starkt sammankopplad med ”känslomässigt intresse, konkreta eller provocerande bildspråk, 

eller ligger nära i sinnet, tiden eller fysiskt” (Nisbett & Ross, 1980, s. 45, se Mangold, 1999).  

Som en anekdot kan nämnas att konsultbyrån McKinsy & Co. har beräknat att två tredjedelar 

av USAs ekonomi drivs av WOM. En undersökning har också vetenskapligt bevisat att 

företag med hög nivå av positivt WOM växer snabbare medan andra företag stagnerar 

(Marsden & Kirby, 2006, s. 16).  

Vi påverkas ständigt av vad vår omgivning tycker och tänker och dessa influenser ligger till 

grund för många beslut. Idag arbetar många företag aktivt med att påverka konsumenters 

attityder till varumärken och produkter genom WOM. WOM har sagts vara nio gånger mer 

effektivt än traditionell annonsering (Day, 1971) och Herr et al. (1991) påstår att vid 

produktutvärderande har WOM större påverkan än skriven information (se Mangold, 1999). 

                                                 
1
 Med traditionell marknadsföring menas press, TV och radio, http://acsale.se/marknadsforing/, 2011-05-29 
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WOM är ett allmänt vedertaget begrepp för utvärdering av produkter och tjänster genom 

informell kommunikation mellan privatpersoner (Anderson, 1998).  

Att arbeta aktivt med WOM kallas för Buzz marketing (Kotler, 2008) och är en strategi för att 

skapa konkurrensfördelar. Vi upplever att detta marknadsföringsverktyg enkelt kan kopplas 

till den textila världen, och då främst konfektionsbranschen. Detta på grund av att 

förändringarna inom modevärlden sker snabbt och ett gott rykte är väsentligt för att företag 

ska kunna överleva inom denna komplexa bransch.  

 

1.1 Problemdiskussion 

Tidigare forskning har främst fokuserat på konsumenters syn på WOM och vad som påverkar 

att kunderna skapar ett rykte om en produkt eller varumärke. WOM kan också vara ett 

kommunikationsverktyg genom vilket företag vill skapa ett så kallat buzz, det vill säga rykte, 

kring det egna varumärket eller en specifik produkt. Detta resulterar förhoppningsvis i 

marknadsfördelar och bidrar till att varumärket stärker sin position på marknaden. Det aktiva 

arbetet med WOM ska ge företaget en skjuts i rätt riktning och skapa ett intresse hos 

potentiella kunder. Om ett positivt rykte skapas finns goda förutsättningar för att 

företaget/produkten ska bli mer välkänt. 

Att arbeta med WOM kan vara svårhanterligt för företagen, då de förlitar sig helt på 

reaktioner från kunder och externa intressenter. I vissa fall är marknadsföringen inte tydlig, 

vilket lätt kan försvåra riktningen av budskapet. Det är svårt att styra ryktet till något positivt 

och därmed lyckas helt med strategin. Hur gör då marknadsavdelningar och företag som vill 

använda sig av detta verktyg? Skapas rätt WOM kan förmedlingen av varumärket bli riktigt 

lyckad och detta kan leva kvar länge och ge företaget stora vinstfördelar.  

Buzz marketing är ett begrepp som ofta nämns i samband med WOM. I vår litteratursökning 

är dessa begrepp ofta tätt sammankopplade. Buzz marketing beskrivs som det aktiva arbetet 

med exempelvis WOM och hur marknadskommunikation av detta slag skapas. Det råder dock 

en viss diffushet kring hur dessa begrepp är kopplade till varandra. Vissa nämner WOM som 

en del av buzz marketing och andra hävdar att buzz marketing är en del av WOM.  

Hur förhåller sig olika konfektionsföretag till WOM, och hur kan de aktivt arbeta med detta 

begrepp? WOM kan vinklas och ses på olika sätt. Det kan både bidra positivt och negativt till 

ett varumärkes rykte. Begreppet kan undersökas punktvis, samt göras brett och stort.  

Ser vi till kända forskare inom WOM, såsom Martin Oetting och Tim Mazzarol tas inte 

begreppet upp i konfektionsmässiga sammanhang. Vi vill tillämpa teorier från deras och andra 

forskares tidigare studier på företag inom konfektionsbranschen – utifrån egen insamlad 

empiri. Vi finner detta extra intressant då konfektionsbranschen om någon influeras av snabb 

information och tillfälliga trender. Vi vill undersöka hur företag inom denna genre arbetar 

aktivt med WOM.  
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Nya modeföretag uppkommer ständigt, och vi undrar vad dessa bör göra för att stå ut i bruset 

av redan etablerade modeskapare. Skulle dessa företag kunna arbeta aktivt med WOM som 

enda marknadsföringsstrategi, eller behöver den kompletteras? Intressant vore att veta om det 

räcker för dessa att förlita sig på, den så kallade, ”djungeltrumman” eller om de måste ta 

samma vägar som de stora företagen.  

För att veta om WOM är något för företag att satsa på är det nödvändigt att kartlägga de 

positiva effekterna av detta. Vi frågar oss om det existerar verktyg för att mäta effekten av att 

aktivt arbete med WOM. 

 

1.2 Problemformulering  

Utifrån vår problemdiskussion har vi ställt upp följande frågeställning: 

 Hur kan företag inom konfektions- och skobranschen arbeta aktivt med Word of 

Mouth? 

- Fungerar Word of Mouth som ensam marknadsföringsstrategi?  

- Hur kan effekten av Word of Mouth mätas? 

 

1.3 Syfte  

Vårt syfte är att undersöka hur företag inom konfektions- och skobranschen kan arbeta aktivt 

med WOM. Det vi vill åstadkomma är en undersökning som beskriver arbete med WOM där 

begreppet sätts i sammanhang och studeras utifrån ett tolkningsperspektiv. Vår studie är 

därmed deskriptiv, det vill säga har ett beskrivande syfte. Den vänder sig främst till studenter 

och de personer som har ett intresse av WOM.  

 

1.4 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa vår studie till mindre, unga svenska företag inom konfektions- och 

skobranschen. Som unga företag menar vi företag som är yngre än 20 år och med mindre 

företag menar vi företag med en omsättning under 100 miljoner svenska kronor per år. Vi har 

valt att avgränsa studien till ”små” företag på grund av praktiska skäl. Vi har varit måna om 

att få tag på personer i ledande positioner vid genomförandet av våra intervjuer och funnit att 

det varit enklare att få tag på dessa personer inom mindre företag. Att vi valt att koncentrera 

oss på den svenska marknaden beror främst på att vi som författare har bättre förståelse för 

förhållandena i vårt hemland. Det förenklar således analyseringen av problemformuleringen.  

Vi vill poängtera att de valda företagen befinner sig inom både herr- och damsegmentet. Barn- 

och ungdomssegmentet har vi valt att utesluta  
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 I introduktionskapitlet ges en utförlig bakgrundsbeskrivning av det valda ämnet 

samt att vi redogör för relevansen att vidare studera begreppet WOM och hur 

företag kan arbeta med detta. Efter bakgrundsbeskrivningen följer en 

problemdiskussion där vi diskuterar problem kring ämnet som sedan leder fram 

till en problemformulering med en huvudfråga och två underfrågor. Sedan 

förklaras vårt syfte och kapitlet avslutas med de avgränsningar vi vidtagit. 

Kapitel 2 Detta kapitel är främst en beskrivning av hur studien gått till och av vilken 

karaktär den är. Vi kopplar våra tillvägagångssätt till termer inom 

metodlitteraturen och redogör för hur vi har använt dessa. Vi beskriver hur vår 

data samlats in och av vilken typ den är, samt hur vårt urval har skett. Kapitlet 

avslutas med beskrivning av studiens trovärdighet, validitet och möjliga 

felkällor. Reliabilitet har utelämnats då vi finner det vara irrelevant för denna 

typ av kvalitativ studie som bygger på egna tolkningar. 

Kapitel 3 I litteraturgenomgången redovisas tidigare intressant forskning i ämnena WOM 

och buzz marketing. Detta för att beskriva vårt uppsatsämne samt för att kunna 

koppla insamlad empiri till vad forskare tidigare har kommit fram till.  

Kapitel 4 Det här kapitlet innefattar referat av de intervjuer vi genomfört. Dessa referat är 

skrivna som löpande text med tanken att läsaren ska få en god uppfattning av 

företagets ståndpunkter utan att behöva gå igenom frågor och svar separat. Varje 

referat inleds med en kort beskrivning av företaget och avslutas med ett citat vi 

funnit vitalt för intervjun och företagets åsikter. 

Kapitel 5 I detta kapitel ryms analysering och tolkning av insamlad empiri och teori. Vi 

har valt ut olika ämnen vi funnit bidra till svar på vår problemformulering och 

analyserat dessa. Analysen har både skett med empiri som utgångspunkt, såväl 

som utifrån teori. 

Kapitel 6  I slutsatserna redogör vi för de ställningstaganden som vi har kommit fram till 

via analysen. Dessa ställningstaganden är baserade på hur vi har tolkat den 

information vi fått genom intervjuer samt granskande av tidigare forskning. 

Kapitel 7 Det sista kapitlet innehåller korta reflektioner kring studien samt förslag till 

vidare forskning som vi finner relevant i förhållande till vår egen studie.  
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2. Metod  

 

I metodkapitlet redogör vi för de metoder vi tillämpar och hur dessa påverkar resultatet av 

vårt arbete. Vi kommer att gå igenom det vetenskapliga synsätt vi utgått ifrån, och därefter 

hur vår datainsamling gått till. Vi fortsätter sedan med vår forskningsansats innan vi 

beskriver studiens tillförlitlighet.  

 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vi har genomfört denna studie ur ett tolkningsperspektiv. Detta innebär att mycket av 

uppsatsen bygger på egna tolkningar av den empiri vi samlat in. Teorin har kopplats utifrån 

egna uppfattningar till de intervjuer vi genomfört. Studien är kvalitativ och 

problemformuleringen hade inte kunnat besvaras utan egna tolkningar. I och med detta är våra 

tolkningar, utifrån insamlad empiri kopplad till vald teori, utgångspunkt för denna studies 

resultat. Då tolkningarna utgör grunden i vår uppsats och vi undersöker våra intervjuobjekts, 

det vill säga människors, förhållningssätt till problemet är detta en hermeneutistisk studie 

(Andersen 1998, s. 19). 

 

2.2 Datainsamling och tekniker 

Vår problemformulering lämpar sig främst för en mer djupgående analys och vi har därav en 

kvalitativ ansats i vår datainsamling. Vårt ämne har studerats utifrån företagens perspektiv, 

vilket är ett utmärkande drag för kvalitativ forskning (Bryman, 1995, s. 77). I studien 

använder vi oss av tidigare forskning. Med detta menar vi att tidigare skrivna artiklar och 

litteratur som berör vårt uppsatsämne har använts som stöd för våra egna tolkningar av 

empirin, samt återgetts i korthet i vår litteraturgenomgång. Teorin har vi funnit genom att 

söka på relevanta begrepp i olika typer av biblioteksdatabaser samt vänt oss till välkänd 

litteratur i ämnet. Till empirin har vi genomfört egna intervjuer med olika utvalda 

konfektions- och skoföretag. Vi hoppas att det resulterar i en intressant vinkling av begreppet 

WOM.   

Vi har låtit de kontaktade företagen själva välja om de vill svara på våra frågor vid ett 

personligt möte, via mail eller telefon. Då vi vet att det är hektiska tider i branschen, då det är 

mycket att arbeta med inför kommande kollektioner, tyckte vi att det var bra att 

respondenterna kunde svara när de själva hade möjlighet. Det resulterade i att två av våra 

intervjuer är gjorda via telefon och tre via mail. Vi fann heller inte att, i förhållande till vårt 

syfte och vår problemformulering, att det var behövligt med personliga möten eller 

djupgående intervjuer. Vi vill beskriva hur företag kan arbeta aktivt med WOM och inte göra 

djupgående analyser kring specifika organisationer.  
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Kontakt med företagen har inletts via mail. Vi började med att skicka en förfrågan om de kan 

tänka sig att ställa upp på en kortare intervju. Våra frågor berör bara ämnena WOM och buzz 

marketing och är relativt öppna för att företagen ska kunna svara utan påverkan. Detta sätt att 

lägga upp intervjuerna ger undersökningspersonerna mycket fria tyglar och kan uppmuntra till 

mer utförliga svar (Bryman, 1995). I samtliga intervjuer har vi inlett med en kort definition av 

WOM enligt Kotler (2008). Detta för att säkerställa att respondenterna utgår från samma 

synsätt då begreppet i vissa fall kan upplevas diffust.  

 

2.2.1 Val av informanter 

Vid val av företag har vi utgått från ramen att de ska ha en omsättning under 100 miljoner per 

år, agera inom sko- och konfektionsbranschen samt har sitt ursprung i Sverige. Vi har valt 

unga företag, det vill säga högst 20 år gamla. Detta för att dels begränsa studien och på grund 

av myten att WOM vara ett billigare alternativ än traditionell marknadsföring (Allard, se 

Marsden, 2006) vilket kan locka mindre etablerade företag som inte har samma budget som 

de stora aktörerna.  

Kontakten med företagen har som ovan nämnt skett via mail. Vi har skickat ut ett större antal 

förfrågningar till olika företag som vi funnit passa enligt våra avgränsningar och sedan erhållit 

svar från åtta stycken företag. Sedan har vi valt att gå vidare med fem stycken företag som vi 

fann stämde bäst överens med våra avgränsningar samt gemensamt skapade en bra grund för 

kommande analys. Urvalet har varit därmed blivit en form av bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011).  

Antalet intervjuade företag har vi valt utifrån vad som ger en bra grund till analys av studien. 

Färre informanter hade varit otillräckligt för att kunna koppla empiri till teori på ett 

godtyckligt sätt och fler hade kunnat ge en rörig bild av undersökningen och hade varit 

svårare att hantera i analysen. I våra intervjuer har vi varit noga med att den som svarat för 

företaget är väl insatt i dessa frågor – således har våra intervjuobjekt befattningar såsom VD, 

grundare eller marknadsansvarig. De intervjuade företagen är Dr Denim Jeansmakers, The 

Stray Boys, Ljung, Tailor Store och Sole Conspiracy Designgroup AB. 

Dr Denim Jeansmakers passar enligt våra avgränsningar då det är ett svenskägt företag inom 

konfektionsbranschen. Företaget är relativt ungt och verkar inom en sektion av 

konfektionsbranschen där konkurrensen är hård och det finns ett flertal andra svenska 

denimföretag, såsom Cheap Monday, Denimbirds och Nudie. Därav är det intressant att se hur 

detta företag arbetar för att skapa ett gott och minnesvärt rykte i denna konkurrens. 

 

The Stray Boys är ett intressant företag för vår studies problemformulering. Det är ett 

svenskbaserat och relativt litet företag, vilket stämmer överens med studiens avgränsningar. 

Det är även ett undergroundföretag som inte strävar efter att bli kommersiellt gångbart i alla 

sammanhang och vars rykte kan skadas av traditionell marknadsföring. 
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WOM är en marknadsföringsstrategi som inte garanterat når ut till allmänheten, vilket en 

nationell och traditionell reklamkampanj gör. Ljung har sitt ursprung i Västra Götaland och vi 

författare studerar vid en västgötsk högskola. Det blir då intressant att intervjua Ljung och 

höra om och hur de arbetar för att skapa ett rykte, som inte bara når ut lokalt. Företaget har 

dessutom en annan målgrupp och annan form av produkt än ovan nämnda företag, vilket 

skapar en bredd i empirin. 

 

Tailor Store skiljer sig från de andra intervjuade företagen genom att de är onlinebaserade 

samt riktar sig till en åldersmässigt bredare målgrupp. Företaget erbjuder produkter som är 

mer klassiska i sitt uttryck än ovanstående företag.  

 

Det sista intervjuade företaget är Sole Conspiracy Designgroup AB, ett skoföretag med två 

varumärken – Jim Rickey Sneakers och Bobbie Burns Streetwear. De erbjuder en annan 

produkt än ovanstående företag och vi har sedan tidigare vetskap om att de arbetar aktivt med 

WOM. 

 

Denna kombination av företag anser vi ge en bredd åt analysen utan att ge ett diffust och 

spretigt intryck då alla faller inom avgränsningarna för denna uppsats. De valda företagen 

befinner sig till viss del inom olika segment utan att vara alltför långt ifrån varandra. Vi vill 

poängtera att syftet inte är att ge en generell bild av hela sko- och konfektionsbranschen – 

utan endast undersöka hur företag kan arbeta aktivt med WOM. 

 

2.3 Samspel mellan datainsamling och litteraturgenomgång 

En forskningsansats kan grovt delas in i två arbetssätt – induktion och deduktion.  Induktion 

innebär att slutsatserna härleds ur de erfarenheterna som erhålls från insamlad empiri. 

Deduktion innebär att utgångspunkten är teoretisk och observation och resultat skapas utefter 

teorin (Andersen, 1998). Vi fann att det var svårt i vår studie att enbart förhålla sig till en 

metod utav induktion och deduktion. Däremot valde vi att utgå ifrån deduktion, men under 

arbetets gång kom forskningsansatsen att bli en hybrid av de båda begreppen då insamlandet 

av vår empiri och teori har skett parallellt. Vårt tillvägagångssätt har varit flexibelt, vilket är 

vanligt i kvalitativ forskning (Bryman, 1995, s. 83). Teori har först samlats in och granskats, 

och efter detta har intervjuer genomförts samtidigt som litteraturgenomgången tagit form. Vi 

har även efteråt kompletterat med teori vi funnit relevant, vilket medfört att relationen mellan 

teori och empiri växt fram efterhand (Bryman, 1995, s. 113). 

 

2.4 Validitet, trovärdighet och möjliga felkällor 

Trovärdigheten i vår studie har påverkats av den information vi hämtat ur vårt empiriska 

material. Därav har det varit av största vikt att de intervjuer som genomförts utformats på ett 

professionellt sätt. I samtliga av våra intervjuer har vi utgått från trattmodellen samt ställt 

öppna frågor som inte kan härledas till personliga åsikter. Med trattmodellen menar vi att 
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frågorna ställs i en följd med syfte att de tyngre och svårare frågorna kommer i slutet av 

intervjun. Vi har även i våra telefonintervjuer varit noga med att inte lockas av att leda 

respondenten till det svar vi söker. Detta hade syftet att bidra till så trovärdiga och 

ickepåverkade svar från intervjuobjekten som möjligt. Trattmodellen användes för att de 

intervjuade personerna inte skulle känna sig obekväma och att en god stämning skulle byggas 

upp. Det ledde också till att intervjuerna fick en tydlig och relevant ordningsföljd. Vid oklara 

svar har vi återigen kontaktat respondenterna. De intervjuer som skett via telefon har vi spelat 

in för att kunna lyssna på igen vid oklarheter i våra egna anteckningar av intervjun. 

Det teoretiska materialet har vi främst hämtat från granskade artiklar, ifrån legitima och 

välkända databaser för publicerat material. Dessa har kritiskt lästs och vägts emot varandra 

innan vi sammanfattat och använt dem i vår studie. Vi har också, för att finna stöd, använt 

tryckt litteratur som berör ämnet och är välkänd inom marknadsföring,  

Att det finns mycket tidigare skriven litteratur och forskning kring WOM är i sig en fördel. 

Dock fann vi det omöjligt att hinna läsa igenom och studera alla dessa källor under vår 

begränsade tid. Det finns därför en risk att vi har missat god information. Vi har i vår studie 

använt oss av både färska och äldre artiklar vilket kan leda till problem då detta ämne ständigt 

är under förändring och inte är tydligt definierat. De äldre artiklarna kan lätt bli inaktuella och 

de nya artiklarna kan ses vara otillräckligt granskade. Genom att komplettera dessa med 

varandra anser vi att vi når bättre validitet, då de finner stöd i varandra.  

 

Angående vår empiri finns möjliga felkällor att ta hänsyn till, såsom att företagen utelämnar 

vital information, att intervjuobjekten inte förstår vårt syfte och att de företag vi vänt oss till 

inte alls ger någon representativ bild av verkligheten. Studiens representativitet är svår, om 

inte omöjlig, att fastställa och då vår genomförda studie är kvalitativ är resultatens 

generaliserbarhet okänd, enligt Bryman (1995). Än en gång vill vi poängtera att syftet med 

denna studie dock inte är att ge en generell bild av verkligheten, utan redogöra för aktiva 

WOM-strategier.  

 

Personliga intervjuer som sker ansikte mot ansikte kan ge möjlighet till mer information då vi 

författare kan se informanternas kroppsspråk och se hur de reagerar på olika frågor. Dessutom 

är det enklare att vid ett personligt möte förklara frågorna tydligare än vid mail- och 

telefonintervju (Bell & Bryman, 2005). Att intervjuerna i vår uppsats har utförts via mail och 

telefon har dock praktiska förklaringar, såsom tidbrist och geografiska avstånd. Andra 

fördelar som Bell och Bryman (2005) nämner med intervjuer som inte sker vid personliga 

möten är den ekonomiska aspekten och att intervjuaren inte påverkas av faktorer såsom 

utseende och etnisk bakgrund och klädstil. Vi har varit öppna gentemot företagen och låtit 

dem välja vilken typ av intervjuform – mail, telefon eller personligt möte – som har passat 

dem bäst. Därav blev tillvägagångssätten utefter deras egna önskemål och möjligheter, och de 

har kunnat svara på frågorna när de själva haft tid. Om vi hade fått ut bättre och mer 

information via ett annat tillvägagångssätt är omöjligt att svara på.  

 

Vi har genomfört egna intervjuer och därför föreligger en risk för viss författarbias. Detta har 

vi haft i åtanke under studiens gång för att eftersträva objektivitet.  
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3. Litteraturgenomgång 

 

I litteraturgenomgången tas tidigare forskning i beaktning. Vi redogör för vitala delar inom 

området WOM såsom positivt och negativt WOM, buzz marketing och hur företag enligt 

teorin kan arbeta med WOM. Kapitlet inleds med en genomgång av olika forskares tidigare 

definitioner av WOM och buzz marketing. 

 

 

3.1 Inledning om begreppen 

Nedan följer definitioner av begreppen WOM och buzz marketing, vilka är centrala i vår 

studie. Dessa kan definiera på olika sätt, men vi har valt att redogöra för de definitioner vi 

funnit vara de mest sedvanliga. Denna inledning har som syfte att ge er läsare en förståelse för 

våra utgångspunkter. 

 

3.1.1 Word of Mouth 

WOM är en paraplyterm för marknadsaktiviteter där målet är att få konsumenter att prata om 

ett visst varumärke, produkt eller tjänst (Marsden & Kirby, 2006, p. 198). WOM kan även 

vara rykten som sprids utan företagens påverkan.  

 
 

Anderson (1998) har definierat WOM följande:  

 

WOM is generally agreed to be the informal communication between private 

parties in which products or services are evaluated. 

 

 

Tidigare har Arndt (1967) definierat begreppet:  

 

Oral, person-to-person communication between a perceived non-commercial 

communicator and a receiver concerning a brand, a product,  

or a service offered for sale. 

 

 

Nyilasy (2006) har urskiljt tre delar av ovanstående definition. Den första delen är att WOM 

handlar om kommunikation mellan människor. Nästa del är att syftet är av kommersiell natur. 

Sista och tredje delen innebär att motivet för kommunikationen inte är av kommersiellt syfte, 

åtminstone inte uttalat, och mottagaren förutsätter att givaren inte har vinstsyfte.  
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I boken Principals of Marketing (Kotler, 2008, p. 998), som har blivit något av en ledsagare 

inom marknadsföring, definieras WOM kort och gott som kommunikation om en produkt 

mellan kunder inom målgruppen och deras omgivning. 

3.1.2 Buzz marketing och marketing buzz 

Buzz marketing är att arbeta med och påverka människor så att dessa sprider rykten om en 

viss produkt, tjänst eller varumärke ut till andra (Kotler, 2008, p. 986). I boken Connected 

Marketing (Marsden & Kirby, 2006, p. 18) bekräftas denna definition. Kirby och Marsden 

beskriver buzz marketing som att ett företag eller dess produkter marknadsförs genom 

ansatser skapade för att få människor och media att prata positivt om företaget, produkten 

eller tjänsten.  

Marsden (2006) har definierat begreppet buzz marketing:  

 

The promotion of a company or its products and services through initiatives 

conceived and designed to get people and the media talking positively about that 

company, product or service. 

 

Marketing buzz, eller bara buzz, är själva ryktet eller ”surret” om företaget, produkten eller 

tjänsten. Dye och McKinsey beskriver buzz som en explosiv självgenererande efterfrågan 

(Dye, 2000).  

 

3.2 Förändrade förhållanden och massmarknadsföring 

Som nämnt i kapitel 1 finns flertalet studier som talar för effektiviteten av WOM och hur de 

traditionella annonseringarna försvagas. 2004 genomfördes en studie av Deutsche Bank där 

effektiviteten av traditionell reklam mättes. Undersökningsobjekten var amerikanska företag 

inom sektorn förpackade varor och resultatet av undersökning visar att endast 18 % av TV-

reklamen genererar positiv avkastning på investeringen. Harvard Business Review rapporterar 

i en undersökning att för varje investerad dollar inom traditionell annonsering generas en 

avkastning på endast 54 cent. Inom B2B-sektorn har det bevisats att hela 84 % av 

marknadsföringskampanjerna egentligen resulterar i färre marknadsandelar och sämre 

varumärkesvärde (Marsden & Kirby, 2006, s. 18) 

Nedan följer en lista över siffror som Marsden (2006) sammanställt, och visar på en eventuell 

kris inom massmarknadsföring.   

Kriser inom massmarknadsföring?  

256 %: Den ökade kostnaden för TV-reklam under 

senaste decenniet. 

100 %: Hur mycket som företag måste öka sin reklam 

för att addera 1-2% försäljning. 
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14 %: Andelen människor som litar på information via 

annonsering. 

90 %: Andelen människor som undviker TV-annonser 

om de har möjlighet till det. 

80 %: Marknadsandelar för inspelningsenheter, såsom 

DVD-spelare, med inbyggd funktion för att 

kunna hoppa över Tv-reklam. 

95 %: Graden av misslyckande för introduktioner av 

nya produkter. 

117: Antalet gånger ett varumärke måste synas i TV 

under bästa sändningstid på ett år för att nå 80 % 

av den vuxna befolkningen. 

3000: Antalet annonseringsbudskap som exponeras för 

människor per dag. 

56%: Antalet människor som undviker att handla 

produkter från företag som de anser har för 

mycket reklam. 

65 %: Andelen människor som anser att de konstant 

bombarderas av för mycket reklam. 

69 %: Andelen människor som är intresserade av teknik 

eller enheter som gör det möjligt att förbigå eller 

blockera reklam. 

 

3.3 Positivt och negativt WOM 

Anderson (1998) och Herr et al. (1991) menar att WOM antingen är extremt positivt eller 

extremt negativt. WOM behöver inte innebära en aktiv rekommendation, även då det ofta gör 

det. Ryktet kopplas i stort sett alltid till erfarenheter. Vissa menar även att WOM endast kan 

vara en positiv eller negativ diskussion mellan två parter om en produkt eller ett erbjudande 

(Mazzarol, Sweeney, & Soutar, 2007). Negativt WOM inkluderar ofta även klagomål, 

skvaller och nedsättande beskrivningar om produkten i fråga. Det är också viktigt att ha i 

åtanke att nöjda kunder inte alltid innebär lojala kunder och inte heller god ryktesspridning. 

Relationen mellan kundnöjdhet och WOM är inte alltid konsekvent (Mazzarol, Sweeney, & 

Soutar, 2007). 

 



12 

 

3.3.1 Positivt WOM 

Fördelaktig WOM är som mest effektiv när kommunikationen är positiv, utförligt beskriven 

och förmedlas på ett starkt sätt. Kundens uppfattning om en organisation kan förbättras med 

hjälp av positiv WOM. Positiv WOM är mer kognitiv i jämförelse med negativ WOM, vilket 

har sin grund i att den negativa ryktesspridningen är mer känsloladdad (Sweeney, Soutar, & 

Mazzarol, 2008). Anderson (1998) beskriver positiv WOM som mer livfull och originell än 

den negativa. Det är dock viktigt att förstå att positiv WOM inte naturligt är en effektiv 

kommunikationskälla, då mottagaren måste reagera positivt på ryktet och budskapet som 

sprids (Arndt, 1967, Battle 1998, Dye 2000). Det har visat sig att hög originalitet i 

kombination med hög användbarhet kan stimulera positivt WOM om en ny produkt. Detta är 

något som företag aktivt kan arbeta med, men även skapa indirekt genom välutvecklade 

produkter. Det är viktigt att poängtera att det inte räcker med endast originalitet för att ett 

positivt rykte ska spridas om produkten (Oetting, 2009, s. 44). Tidigare undersökningar har 

visat att vid leverans av tjänster ökar positivt WOM då delaktigheten från företaget är högre. 

Det leder även till återkommande kunder och fler köp (File, Judd, & Prince, 1992). Som 

företag är det av största vikt att tillit till de anställda etableras, så att företaget kan förmedla ett 

förtroende till kunden, vilket i sin tur bidrar till positivt WOM (Gremler, Gwinner, & Brown, 

2001). Enligt Wangenheim, Bayón och Herrman (2006, se Oetting, 2009) är det mer troligt att 

ju mer konsumenten är involverad, desto större chans finns för positiv WOM.  

 

3.3.2 Negativt WOM 

Negativt WOM påstås bero på flera olika faktorer. Att sprida negativt WOM relateras starkt 

till olika nivåer av missnöjdhet och inte särkilt mycket till kundens upplevelse av 

återförsäljarens hantering av klagomål. De kunder som klandrar marknadsföringsinstitutioner 

för denna missnöjdhet, snarare än sig själva, är ofta de som sprider negativt WOM (Richins, 

1983). Denna hypotes stöds av Blodgett et al. (1993) som menar att negativt WOM påverkas 

av kundens uppfattning av rättvisa i relation till klagomålet. Andra faktorer som kan kopplas 

till kundens tendens att bidra till negativt WOM är vilka negativa konsekvenser som uppstod 

till följd av problemet, i vilken utsträckning kunden upplevde att problemet var under kontroll 

av ledningen samt huruvida ledningen visade lyhördhet inför kundens problem (Brown & 

Beltramini, 1989). Om kunden är missnöjd med själva organisationen ökar även risken för 

negativt WOM, det behöver därmed inte alltid vara kopplat till en specifik produkt. Negativt 

WOM är i många fall mer emotionellt laddat än positivt WOM, därmed påverkas känslan för 

företaget eller organisationen desto mer (Sweeney, Soutar, & Mazzarol, 2008). Anderson 

(1998) har beskrivit positivt WOM som livfulla och originella erfarenheter, medan negativt 

WOM är något som skapas av otrevliga upplevelser och kan kopplas till skvaller och 

klagomål. Negativt WOM leder till ilska, missnöjdhet och empati för givaren. Det sägs 

dessutom att det är lättare att minnas ett dåligt rykte (Sweeney, Soutar, & Mazzarol, 2008). 
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3.4 WOM triggers 

Flera faktorer leder till att människor sprider WOM. I artikeln Conceptualizing word-of-

mouth activity, triggers and conditions: an exploratory study (2007), delar Mazzarol et al. in 

dessa faktorer i två kategorier – triggers och förhållanden. Triggers är faktorer som framkallar 

en reaktion hos en potentiell givare och är situationsbundna. Förhållanden är faktorer som, 

trots likheter med triggers, uppkommer utan möjlighet att framkalla WOM. Förhållanden 

påverkas oftast av karaktärsdragen hos givaren eller mottagaren, produkten eller den 

intellektuella utvecklingen av tjänsten.  

En huvudsaklig faktor som sätter igång WOM är ledande frågor från kollegor, vänner eller 

familjemedlemmar. Associerad med denna trigger är givarens behov att hjälpa mottagaren 

utan motivet av egen vinning eller självuppfyllelse. En annan trigger för WOM är när, i en 

konversation, ett varumärke eller en produkttyp nämns – vilket skapar en association hos 

mottagaren. Ett tredje exempel på en vanligt förekommande trigger är provokativ 

annonsering, som inte alltid är positiv, men skapar konversationer om varumärket eller 

produkten. Har företaget tur kan konversationen kring detta omvandlas till positiv 

ryktesspridning (Mazzarol, Sweeney, & Soutar, 2007). 

I ovan nämnda artikel av Mazzarol et al. (2007) nämns att ett av de vanligaste förhållanden 

som bidrar till WOM är viljan att hjälpa företaget som resultat utav en serie av positiva 

interaktioner över lång tid. Den här viljan associeras med att givaren i allmänhet inte heller 

vill säga något negativt om företaget då det känns illojalt. Hur nära relation som givaren och 

mottagaren har påverkar uppmuntrandet av WOM. Artikeln nämner även relationen mellan 

aktiviteten av att sprida WOM och risken att sprida ryktet. Exempel på detta gäller ofta dyra 

produkter eller när relationen mellan givaren och mottagaren är nära.  

Konsumenters egna karaktärsdrag kan påverka WOM. Ett exempel är personer med gott 

självförtroende som har social kompetens och är engagerade i produkten, är omtänksamma 

eller vill utesluta disharmoni (Engel, Kegerreis, & Blackwell, 1969). Andra forskare såsom 

exempelvis Lampert och Rosenberg (1975) menar dock att det inte finns någon koppling 

mellan gott självförtroende hos givaren och WOM. Tre personliga motiv har identifierats 

ligga till grund för ryktesspridning; en skyldighet att informera omgivningen, njutningen att 

dela information samt önskan att hjälpa andra.  

Mottagarens behov av information har identifierats som den mest frekventa triggern av WOM 

(Mangold, Miller, & Brockway, 1999). Av Mangold et al. (1999) identifieras även två andra 

vanligt förekommande kategorier av triggers. Dessa är tillfälligt WOM och WOM som triggas 

av givarens nöjdhet eller missnöjdhet med tjänsten eller produkten.  

 

3.5 Buzz Marketing och andra delar utav WOM 

I kontrast till traditionell forskning kring WOM är forskningen kring buzz marketing 

fortfarande i en nybörjarfas (Carl 2006, s. 7, se Oetting, 2009). Då ämnet berörs alltmer i 
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daglig media samt branschmagasin med fokusering på marknadsföring, antar Oetting (2009) 

att forskningen kommer öka. Buzz marketing innebär i många fall att aktivt arbeta med WOM 

och skapa aktiviteter som bidrar till god ryktesspridning och etablering av varumärket.  

Stéphane Allard (se Marsden, 2006) har i en artikel angående myter och löften kring buzz 

marketing studerat vissa antagande som finns kring vissa av dessa begrepp. Det första 

påståendet, myten, behandlar uppfattningen att buzz-, viral-, street- och stealth 

marknadsföring är samma sak. Detta är enligt Allard inte sant utan att de är underbegrepp till 

WOM och har inte samma syften. Buzz marketing är enligt Allard att använda sig av en viss 

tillställning, reklamkampanj eller annat verktyg för att få media och konsumenter att prata om 

kampanjen. Viral marketing innebär att skapa onlinematerial eller hemsidor kopplade till 

varumärket som kunder delar med sina vänner. Street marketing innebära att nå ut och 

interagera med potentiella kunder direkt och inte via Internet. Stealth/undercover marketing är 

marknadsföring som sker utan kundens vetskap exempelvis i form av skådespelare som bär 

märket i offentliga sammanhang och agerar som om de vore riktiga kunder. Då dessa 

definitioner är författarens egna tolkningar väljer vi härmed att lämna dessa begrepp och 

behandla buzz marketing som den övergripande termen vid aktivt arbete med WOM. Detta 

sätt att se buzz marketing får stöd utav flertalet tidigare studier (exempelvis Oetting 2009), 

vilket går att läsa i ovan nämnda definition. Dock hävdar vi inte att de olika begreppen är 

samma sak, som myten Allard nämner, däremot kommer vi behandla dessa begrepp ihop som 

en del av buzz marketing.  

En annan myt Allard nämner är huruvida bara stora produkter/företag kan tjäna på buzz 

marketing. Detta ställer sig Allard emot och hävdar att de mest osannolika produkter och 

företag kan vinna på denna typ av marknadsföringsstrategi. Allard hävdar också att flertalet 

exempel finns på företag/produkter som växt tack vare WOM, såsom Post-It, Google och 

Eastpack-ryggsäckar. Det viktiga är att skapa en konversation kring sitt varumärke genom 

olika typer av aktiviteter och detta buzz kan öka populariteten avsevärt om det sköts på rätt 

sätt.  

Den tredje missuppfattning som Allard nämner är att stora och välkända produkter inte är i 

behov av buzz marketing. Detta har i många fall motbevisats då även välkända produkter 

ibland har svårt att sticka ut i bruset om inte ett gott rykte eller hype existerar. Att aktivt 

arbeta med sitt rykte och vara väletablerad krävs i dagens samhälle då traditionell annonsering 

och marknadsföring inte längre är lika slagkraftig (se ovanstående lista med siffror rörande 

massmediala kriser).  

Buzz marketing missuppfattas att vara en billig marknadsföringsstrategi i jämförelse med 

traditionella marknadsföringskampanjer. Detta är dock enligt Allard inte helt sant. Självklart 

kan WOM genomföras billigare än ett uppslag i ett modemagasin. Dock bör det finnas i 

åtanke att buzz marketing inte är billigt – men det kan vara billigare. Visst finns det företag 

som uppnått framgång med minimal budget för marknadsföring, exempelvis Hotmail, Google 

och eBay. Det är dock viktigt att poängtera att dessa företag verkar på Internet vilket i många 

fall gör buzz marketing mindre kostsamt och enklare.  
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Ännu en myt är att buzz marketing är riskfullt. Under de senaste 40 åren har marknadsföring i 

stort sätt bara handlat om att ha kontroll, nu är dessa dagar förbi. Idag är det snarare kunden 

som har makten och företagen har inget annat val än att låta den förändring ske. Det som är 

viktigt för företagen är istället att arbeta aktivt med buzz marketing och skapa ett så gott rykte 

som möjligt så att varumärket står i god dager.  

Slutligen beskriver Allard en myt som innebär att buzz marketing inte går att mäta. Allard 

förkastar detta delvis då företag exempelvis kan mäta trafik på webbsidor, ökad försäljning 

och ökat antal butiksbesökare till följd av buzz marketing aktiviteter. Han poängterar dock att 

det finns en lång väg kvar i utvecklandet av ett mätsystem som isolerar effekten av WOM.  

Sammanfattningsvis kan sägas att buzz marketing är det aktiva handlandet som genererar 

WOM. Buzz marketing kan vara ett kostnadseffektivt alternativ och ett tillvägagångssätt som 

får företag att sticka ut i mängden och etableras i folks medvetande. Internets framfart har 

bidragit till att buzz marketing har blivit lättare att genomföra, exempelvis kan ett effektivt 

buzz skapas genom bloggar (Brown, se Marsden 2006).  

 

3.6 Hur företag kan arbeta aktivt med WOM 

Att stimulera positivt WOM som varumärkeskommunikation, förefaller att utvecklas till en 

viktig marknadsföringsfråga för företag i dagens samhälle (Godes et al. 2005, se Oetting 

2008, s. 14). Det pågår en beaktansvärd debatt om huruvida WOM involverar en aktiv 

handling eller endast innefattar positiva eller negativa diskussioner om en produkt. Vissa 

forskare tar med båda aspekter i sina mätningar såsom exempelvis Brown et al. (2005). Andra 

ser WOM som en produktrelaterad konversation, såsom exempelvis Bayus (1985). Vi har valt 

att utgå ifrån definitionen att WOM både kan genereras av aktiva handlingar, samt att det kan 

uppstå ur integration mellan människor utan inblandning från företaget i fråga.  

 

3.6.1 Strategier för att skapa WOM 

Konsumenter har visat sig förlita sig på WOM alltmer för att reducera risk och osäkerhet som 

ofta associeras med köpbeslut vid tjänsteverksamhet. Vid köp av produkter finner Murray 

(1991) att kunder har stor tilltro till personliga informationskällor, lika mycket som tidigare 

köp. Detta till trots har WOM större påverkan vid bedömning av produkter än tryckta källor 

Herr et al. (1991).  

Företag bör aktivt arbeta med att underlätta för kunder som söker vidare information om deras 

företag. Detta kan ske genom att just aktivt arbeta med WOM samt att företaget identifierar de 

processer som finns kring konsumenters köpbeslut. Det kan vara väsentligt att ständigt göra 

nya undersökningar där information samlas om potentiella kunders informationskällor. 

Genom att vara väl införstådd med detta underlättas utvecklandet av aktiva WOM-kampanjer. 

Företaget måste vara synligt och etablera sig i människors medvetande. Detta kan ske 
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exempelvis genom sponsringsavtal, deltagande i seminarier eller work shops (Mangold, 

Miller, & Brockway, 1999). 

Att skapa hög kvalitetsnivå sägs leda till kundnöjdhet och stimulera ett positivt WOM (Bone, 

1992, se Mangold, 1999). Företag bör därför arbeta med att hålla sina kunder nöjda och 

minska antalet missnöjda konsumenter. Ett sätt att arbeta med det är att skapa system där 

missnöjda kunder kan framföra sina klagomål. De bör även skapa incitament som lockar 

kunderna att återvända till företaget, såsom exempelvis rabatter. För att kunna motivera 

kunderna till att återvända måste företaget först och främst ha förståelse för sin egen 

organisation. Visioner och målsättningar måste vara tydliga för att WOM-strategier ska bli väl 

utvecklade och kunna generera avkastning. Exempel på hur företag kan gå tillväga är genom 

att ge återvändande kunder fördelar så som kostnadsfria mössor och t-shirts. Det finns även 

andra alternativ, som att exempelvis ge kunder som handlar över en viss summa en 

kostnadsfri produkt. Låt oss säga en bag, där företagets logga är tryckt, vilket inte bara ger 

kunden mervärde, utan indirekt gör dem till offentliga varumärkesambassadörer. Om 

företaget har tur genererar detta ett buzz om varumärket och ett gott rykte kan uppstå 

(Mangold, Miller, & Brockway, 1999). 

Det finns flertalet aktiva metoder företag kan ta till för att skapa WOM. Som nämnt ovan är 

kostnadsfria produkter vanliga då detta ofta genererar ett surr kring företaget och gör att det 

etableras i människors medvetande. Andra exempel på hur företag kan arbeta med WOM är 

genom att anordna olika typer av event och fester. Ett exempel på detta är Tupperwarefester, 

som delvis är finansiellt motiverade då grundtanken i många fall är att öka försäljningen. 

Personen som håller i dessa fester sprider information om produkten och varumärket bland 

sina vänner och bekanta. Genom detta etableras företaget i medvetandet hos potentiella 

konsumenter (Oetting, 2009, s. 52). 

WOM kan även genereras genom att företaget skapar kundklubbar, vilket även lockar till nya 

köp. Klubbar gör också att konsumenten kan bli mer engagerad i köpet, känna sig delaktig 

och rekommendera varumärket till sina vänner – på så sätt sprids WOM (Oetting, 2009). Ryu 

och Feick (2007, se Oetting 2009) har påvisat att arbetet med incitament för att kunder ska 

återvända lämpar sig bäst i svaga relationer och när varumärket upplevs vagt.  

Ett enkelt och relativt billigt sätt att arbeta med WOM är att be redan befintliga kunder att 

sprida ryktet om varumärket vidare. Om inte detta är möjligt, kan företag idag vända sig till 

marknadstjänstbyråer med tillgång till databaser med kunder som frivilligt kan tänka sig att 

sprida goda rykten om företag. Exempel på dessa är Buzzador i Sverige, BzzAgent i USA och 

TRND i Tyskland (Oetting, 2009, s. 53). 

 

3.6.2 Att stimulera WOM 

Modellen nedan visar tre tillvägagångssätt för att stimulera och skapa WOM, och hur dessa 

kan överlappa varandra och kombineras i en marknadsföringsstrategi. 



17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Figur 1. Fri översättning av Oettings modell 

”Awareness Word-of-Mouth Marketing Framework” (2009) 

 

Ett bra exempel på stimulering av produktbaserad WOM är data- och programvaruföretaget 

Apple som gång efter gång lyckas att stimulera WOM genom väldesignade produkter som 

först skapar mystiska rykten och sedan skickligt presenteras av företaget. Apple är bara en i 

mängden av företag som inom olika områden visat att det är möjligt att skapa ett buzz utifrån 

vad produkten eller tjänsten erbjuder (Oetting, 2009, ss. 14-17).  

Stimulering av annonsbaserad WOM innebär att, istället för att förlita sig på traditionella 

medier för distribution av annonser, företagen försöker få internetanvändare att själva sprida 

annonserna inom deras personliga nätverk (Kirby 2006, se Oetting 2009, s. 17). Förvirrande 

nog kallas även detta tillvägagångssätt viral marketing (som vi nämnt i tidigare stycke). Det 

bör poängteras att stimulering av annonsbaserad WOM främst inte används för själva 

varumärkena och produkterna, utan snarare fokuserar på att skapa ett rykte kring en 

reklamidé.  

Vikten av relationer poängteras ständigt inom marknadsföring. Att stimulera relationer mellan 

anställda och kunder har identifierats av tidigare forskare som en faktor som bidrar till positiv 

WOM. Att relationer är viktiga inom tjänstesektorn är sedan länge känt, men nyligen har även 

företag inom produkt- och konsumtionsbranschen inlett dialog med sina kunder. Bland annat 

har de fått stor hjälp av det ökade antalet bloggar och andra sociala medier. Anställda som 

tidigare inte kunde skapa en kontakt med kunder kan nu dela med sig av sina tankar och 

intryck online. Genom detta skapas närmre relation till kunden och WOM både stimuleras och 

stärks (Oetting, 2009).   
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4. Referat av genomförda intervjuer 

 

I den empiriska undersökningen har vi sammanställt referat av intervjuer utförda med valda 

företag inom konfektions- och skobranschen. Dessa intervjuer kompletterar teorin samt ger 

en beskrivning av hur företag arbetar med dessa frågor i praktiken.  

 

 

4.1 Dr Denim Jeansmakers 

Vi har valt att intervjua Alexander Graah på Dr Denim Jeansmakers, som är en av grundarna 

samt designer på företaget. Dr Denim Jeansmakers grundades år 2003 och är ett 

familjeföretag med huvudkontor i Göteborg. De arbetar främst med denimprodukter och 

företagets huvudsyfte är att skapa de perfekta jeansen. 

 

 

4.1.1 Intervju med Alexander Graah  

Alexander börjar med att berätta att deras utgångspunkt alltid är att tillverka en så bra produkt 

som möjligt för att kunderna ska bli nöjda och ett gott rykte ska uppstå. De hoppas att 

kunderna återkommer och rekommenderar Dr Denim Jeansmakers produkter till andra. 

Alexander poängterar att detta kan verka som en enkel strategi, men att det ofta ligger mycket 

arbete bakom. Dr Denim arbetar även med PR-byråer och dessa sköter utlåning av plagg till 

modejournalister, bloggare och liknande för att märket ska bli mer synligt.  

Att få ett gott rykte handlar också om vilka försäljningskanaler som används. Alexander säger 

att det är svårt att isolera och mäta av hur effekten av ryktesspridningen påverkar varumärket, 

dock ser Dr Denim Jeansmakers en uppåtgående trend i försäljning, trafik på sin hemsida och 

antalet införande i press och bloggar.  

 

Alexander berättar att företaget ser på WOM som något extremt viktigt, eftersom det i många 

fall är en trovärdig informationskanal. Dock upplever han att detta inte är något som går att 

arbeta speciellt effektivt med. Han poängterar att det går att göra andra saker som med lite tur 

kan leda till positiv WOM, men att det är lätt köra fast snabbt och genomskådas om 

ambitionen bara är att skapa WOM.  

Dr Denim Jeansmakers tror att god ryktesspridning kommer som en naturlig följd om 

aktiviteter inom företaget görs på ett bra sätt. Detta ställningstagande kan ses som att Dr 

Denim Jeansmakers anser att WOM är något som inte kan skapas utan uppstår automatiskt 

vid god moral och effektivt arbete för ökad kundnöjdhet.  
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Avslutningsvis menar Alexander att det inte är möjligt att marknadsföra sitt varumärke endast 

genom WOM. Han menar att detta i sig kan gå i liten skala, men är ambitionen att bygga ett 

långvarigt varumärke krävs en betydligt större bredd av verktyg.  

Många marknadsföringsverktyg är relativt traditionella 

men naturligtvis kan man förnya dessa på intressanta 

vis och tänja på många roliga gränser. 

Alexander Graah, 

grundare Dr Denim Jeansmakers 
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4.2 The Stray Boys 

The Stray Boys grundades i Stockholm för tio år sedan av Tomas Sandström och Thomas 

Lingsell. De är mest kända för sina mössor, väskor och t-shirts, men säljer även jeans, byxor 

och skor. Deras vision är att skapa sådant som de själva tycker är snyggt och samtidigt skapa 

ett lyckat varumärke. 

 

4.2.1 Intervju med Tomas Sandström 

Tomas börja med att berätta att det finns olika sätt för små företag att skapa ett gott rykte. Det 

viktigaste är att kunden uppskattar produkten, då mycket står och faller med den. Hur 

produkten når ut till konsumenterna är av allra största vikt. Butiken och omgivningen spelar 

även de en stor roll. The Stray Boys säljer till 90 % via återförsäljare och ute i butik har de 

dessvärre inte någon möjlighet att själva påverka. Därav är det viktigt att produkten i grunden 

är bra och den uppfyller kundernas krav. Förhoppningsvis sprider kunderna vidare ryktet och 

återkommer till företaget.  

Tomas upplever att ryktesspridningen kring varumärket definitivt påverkar. Han anser att det 

sker både på gott och ont. The Stray Boys märker av när det spridits ett gott rykte kring dem 

men ännu mer när det i social medier och sammanhang sprids ett dåligt rykte. Negativa ord 

sprids fortare och sätter större prägel. Det är viktigt att genom WOM försöka öka antalet 

nöjda kunder och samtidigt försöka minska antalet missnöjda kunder.  

The Stray Boys startades innan fenomenet kring bloggar och Facebook slog igenom och har 

därmed märkt förändringen på marknaden. Enligt Tomas är begreppet WOM en aning luddigt 

och därför har inte större vikt lagts vid att definiera detta. Större fokus har istället lagts på att 

arbeta praktiskt. Tomas anser att The Stray Boys inte arbetar aktivt med begreppet, då de 

aldrig haft som avsikt att sprida varumärkesryktet via till exempel bloggar. De har arbetat med 

produktplacering – men inte med avsikten att skapa WOM.  

Att enbart arbeta med WOM som marknadsföringsverktyg är enligt Tomas helt klart möjligt. 

Enligt honom finns massor av exempel inom modebranschen som har lyckats med detta. Han 

nämner Cheap Monday som ett lyckat exempel, då de via sin produkt har nått ut till en större 

kundgrupp utan att ha använt varken reklam- eller PR-byråer.  

The Stray Boys har arbetat på ett liknande sätt som Cheap Monday men Tomas menar att de 

inte har lyckats på samma sätt. De har aldrig använt sig av betald annonsering då de från 

början är ett undergroundföretag
2
 i Stockholm och deras image hade skadats av att synas på 

helsidor i kvällspressen. Att annonsera på det viset är effektivt inom modebranschen, det 

säger inte Tomas emot, men då måste företagets approach omstruktureras. Tomas tror dock 

                                                 
2
 Term som förklarar något som är alternativt, kommer till uttryck utanför etablerade medier och ej är accepterat  

av etablissemanget, www.wikipedia.org/wiki/underground, 2011-04-28 
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inte att det räcker med att bara marknadsföra sig via bloggar utan företaget måste arbeta med 

WOM på ett bredare plan. Arbetet WOM kan kompletteras med PR-kampanjer och dylikt. 

Det viktigaste är att kunden uppskattar produkten, 

då mycket står och faller med den. 

 

Tomas Sandström, 

grundare The Stray Boys  
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4.3 Ljung 

Ljung har fått sitt namn från en ort i Västergötland där chefsdesignern Marcus Larsson växte 

upp. Företaget grundades år 2006 och målet är att nå ut till män som vill ta steget från jeans- 

och casualmodet, men känner sig för uppklädda i kostym. Målgruppen är unga 

modemedvetna män som inte vill lägga all tid på att sköta om sina kläder.  

 

4.3.1 Intervju med Marcus Larsson 

Marcus Larsson berättar att gott rykte uppkommer främst genom bra produkter, tilltalande 

kollektioner samt hur kunden blir mottagen hos återförsäljare och i Ljungs webbutik. Ljung 

använder ingen traditionell marknadsföring. De använder imagebilder och fotografering, men 

då främst för hemsidan och försäljning och inte för annonsering i magasin. Ljung arbetar 

mycket med varumärkesambassadörer i form av celebriteter såsom artister och, som Marcus 

nämner, TV-hallåor från TV4.  

Hos Ljung ses ingen tydlig mätbar effekt av ryktesspridning på kort sikt, men långsiktigt 

byggs varumärket och Ljung blir mer etablerat hos konsumenterna. Dock märker Ljung av 

ifall en av deras artiklar använts i medier, då försäljningen av denna specifika vara ökar, men 

detta ger ingen total försäljningsökning. I ett längre perspektiv menar Marcus att WOM är 

mer värdefullt än köpt marknadsföring. Många ser och uppmärksammar betald annonsering, 

men detta ger ingen känsla för produkterna vilket WOM ofta gör. Dock berättar Marcus att de 

på Ljung är sämre än vad de önskar på att arbeta med WOM. De har visningar på Stockholms 

Modevecka, vilket i sig blir en ”snackis” och är en stor aktivitet, men de skulle vilja bli bättre 

på att genomföra mindre aktiviteter för att bidra till ett gott rykte.  

Ljung har tre anledningar till att de valt att inte använda traditionell marknadsföring. För det 

första är märket bara fyra år gammalt, och som nytt varumärke vill de bygga en grund utifrån 

målgruppens önskemål. De vill att det uppkommer ett surr kring varumärket. Marcus berättar 

att i genren Ljung verkar ökar trovärdigheten om kunden får vara först med att själva 

upptäcka varan. Ryktet blir därför bättre än med en ”blaffig” annons då de hellre är mindre 

och arbetar underground. För det andra anser Marcus att modemagasin är ett utdöende släkte, 

då idag färre läser tidningar och istället vänder sig till Internet. Idag finner vi folk med 

modeintresse online, exempelvis genom bloggar, och sådana forum blir mer trovärdiga. Den 

tredje anledningen till att Ljung inte använder sig av traditionell marknadsföring är de höga 

kostnaderna, i jämförelse med effekten av aktiviteterna. Ett exempel på detta är antalet läsare 

av modemagasin för män, som blir allt färre i jämförelse med kostanden att annonsera i dessa.  
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Marcus tror och är helt övertygad om att det räcker att använda WOM som 

marknadsföringsstrategi. Det är möjligt att detta beror på genren de verkar i, men han anser att 

det för dem snarare stjälper företaget att använda traditionell marknadsföring, än bidrar till 

ökad försäljning. Marcus tror även att val av marknadsföring beror på företagets 

etableringsambitioner. Vill företaget att varumärket ska bli känt omgående krävs betald 

annonsering, men dessa ambitioner har inte Ljung. 

Word-of-mouth är tusen gånger bättre! 

Marcus Larsson, 

grundare och chefsdesigner på Ljung  
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4.4 Tailor Store 

Företaget Tailor Store grundades år 2003 och sedan år 2006 bedrivs organisationen under 

namnet Tailor Store AB. Företaget är baserat i Helsingborg. Företagets vision är att klä 

världen i måttbeställda plagg och accessoarer genom Internethandel. Stort fokus ligger på 

skjortor och affärsidén innebär att kunden själv får välja material, tillbehör samt detaljer. Vår 

intervju är genomförd med företagets VD Jan Höjman. 

 

4.4.1 Intervju med Jan Höjman 

Tailor Store arbetar mycket med PR. Flera exempel finns på detta såsom att de skickar ut 

pressreleaser om nyheter, ser till att synas i media när de tilldelas utmärkelser samt deltar i 

seminarier som talare. För att skapa ett gott rykte berättar Jan att stort fokus ligger på CSR-

aktiviteter, men detta är inte något som företaget hittills gått ut med särskilt tydligt i media. 

För att företaget ska etableras och bli mer välkänt använder de sociala medier såsom 

Facebook och Twitter.  

Hos Tailor Store berättar Jan att de märker en tydlig effekt av att synas i redaktionella 

sammanhang där det skrivs om deras verksamhet, det vill säga i tryckt press och media. Han 

menar att förtroendet för varumärket har stärkts då det har skrivits, Twittrats och pratats om 

Tailor Store på Facebook.  

WOM beskriver Jan som det kommunikationsforum där sannolikt störst förtroende skapas för 

ett varumärke. Att arbeta aktivt med WOM och genomföra buzz marketing-aktiviteter är dock 

inget företaget fokuserar på. Som nämnt ovan fokuserar snarare Tailor Store på att skapa ett 

förtroende för varumärket genom välkontrollerade CSR-aktiviteter samt att synas i sociala 

medier.  

Jan menar att WOM och den formen av aktiviteter kan vara en del i marknadsmixen men att 

detta sannolikt inte räcker till för att nå genom bruset och skapa långvarig kännedom hos 

målgruppen. Detta är dock Tailor Stores inställning till WOM och Jan poängterar att beroende 

på affärsmålen kan buzz marketing hanteras och användas på olika sätt. Ofta är det 

målgruppen som styr valet av marknadsstrategi.  

Word-of-mouth kan vara en del i marknadsmixen, 

men sannolikt räcker det inte för att nå genom bruset. 

Jan Höjman, 

VD på Tailor Store 
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4.5 Sole Conspiracy Designgroup AB 

Sole Conspiracy Designgroup AB (SCDG AB) designar, distribuerar, producerar samt 

marknadsför skor av varumärkena Bobbie Burns Streetwear och Jim Rickey Sneakers, som 

ägs av företaget. Företaget har fem anställda och en omsättning på 19,8 miljoner kronor. Det 

grundades år 2005 och finns idag etablerat i tolv länder. Vi har genomfört en intervju med 

Patrik Lakso, som är försäljnings- och marknadsansvarig på SCDG AB.  

 

4.5.1 Intervju med Patrik Lakso 

SCDG ABs främsta drivkraft är kvalitet, både i produkterna och också i deras 

kommunikation. Kvalitet är grundstenen för att skapa ett gott rykte. Företaget annonserar 

överhuvudtaget inte på något traditionellt sätt utan anser att bra produktutveckling är 

viktigare. Tack vare detta har kunder kommit till företaget och PR har hamnat i andra hand. 

SCDG AB anser att utan en bra produkt finns inget existensberättigande på marknaden. Patrik 

berättar att företaget är relativt passiva när det kommer till att hitta nya nätverk och 

affärskontakter. Partners får komma till dem, ”då har de förstått vår storhet och andas redan 

vår profil”, berättar Patrik. Det är viktigt att memorera den stunden det har hänt någonting bra 

och positivt mellan företaget och kunden, för det är där embryot till affärsidén finns och detta 

vill SCDG AB förvalta väl.  

SCDG AB kallar arbetet med WOM för Streetmarketing och menar att det är ett ovärderligt 

verktyg i kommunikation mellan varumärket och den slutgiltiga kunden.  Patrik anser att 

streetmarketing oftast är mer trovärdig och identitetsbyggande än traditionell PR. Därav 

arbetar företaget aktivt med detta på flera olika sätt. Det huvudsakliga målet är att förmedla 

och beskriva varumärkenas identitet och historia. Exempel på detta är genom ett aktivt arbete 

med marketing project/products. För försäljningskampanjen 2011 har de bland annat tagit 

fram en Jim Rickey Sneakers shoppingbag av materialet gPet
3
 som består av återvunna PET-

flaskor och bagen rymmer precis två skokartonger i storlek. Dessa bags producerades i 65 000 

exemplar i åtta olika färger som sedan kostnadsfritt distribuerades till återförsäljarna som i sin 

tur gav bort bagsen till slutkonsumenter i samband med köp. Genom att slutkonsumenterna 

använder dessa bags i vardagen blir de varumärkesambassadörer. Liknande projekt har 

tidigare genomförts bland annat i december 2010 då 8 000 Jim Rickey Sneaker Beanies 

tillverkades, dessa distribuerades på samma sätt som bagsen. Gällande SCDG ABs andra 

varumärke Bobbie Burns Streetwear så har liknande projekt genomförts med produkter så 

som skateboards, stickers, vintage skater-socks, posters, tote bags, nyckelband med mera.  

Patrik berättar även att socialt ansvar är en viktig del av varumärkets identitet. Därför 

samarbetar de med Stockholms Stadsmission. Sedan 2009 har de bland annat skänkt gamla 

lagerprodukter samt överblivna provexemplar. 

                                                 
3
 Miljövänligt material gjort av 80 – 100 % återvunna PET-flaskor, www.forleda.com/page.php?menu=Idea, 

2011-04-28 
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SCDG AB arbetar gärna i projektform som rör allt mellan himmel och jord. Patrik tror att det 

är just därför som streetmarketing passar företaget så bra. Enligt dem är traditionell PR många 

gånger dålig PR. Produkten är alltid det absolute viktigaste och företaget har satsat på en god 

produktutveckling för att förmedla företagets profil istället för att kasta bort pengar på dyr 

annonsering och ”pretentiösa PR-byråer”. Dock menar Patrik att magasin och journalister 

gärna får göra uppslag om företagets produkter eller verksamhet, men SCDG AB skulle aldrig 

betala för den formen av PR.  

Patrik menar att det är absolut möjligt att marknadsföra sitt varumärke endast genom 

WOM/streetmarketing. Dock poängterar han att det ofta ligger mycket hårt arbete bakom en 

lyckad WOM-strategi. Enligt Patrik är deras varumärken Jim Rickey Sneakers och Bobbie 

Burns Streetwear bra exempel på att det fungerar att enbart marknadsföra sig med WOM-

strategi. Bevis på det är att under de år företaget varit verksamt har de aldrig köpt någon form 

av annonsering. 

Det är absolut möjligt att marknadsföra sitt varumärke genom endast word-of-

mouth/streetmarketing, blod, svett och tårar. 

Patrik Lakso, 

försäljnings- och marknadsansvarig på Sole Conspiracy Designgroup AB 
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5. Analys & tolkning av empiri 

 

Vår analys grundar sig på den valda teori samt insamlade empiri från informanterna. Vi har 

utgått från dessa för att tolka och diskutera olika aspekter av uppsatsämnet samt hur detta 

kan kopplas till problemformuleringen.  

 

 

5.1 Företagsskillnader  

Beroende på vilket typ av företag det gäller ser förhållningssättet till WOM olika ut. Nedan 

redogörs för skillnader som är vitala i företagets struktur och värderingar, och som kan 

påverka arbetet med WOM. 

 

5.1.1 Målgrupp 

Ur den insamlade empiri kan utläsas att företag ställer sig olika till begreppet WOM och 

användandet av WOM är beroende på vilken målgrupp företaget riktar sig till. Som exempel 

kan Tailor Store nämnas. Det är ett företag som riktar sig till en målgupp som eftersöker 

skräddarsydda och klassiska kläder. Företagets huvudkund är en medelåldersman med stabil 

ekonomi. Tailor Store har inte ett starkt fokus på WOM och anser inte att det är ett verktyg 

som är särskilt viktigt för dem att lägga stort fokus vid. Kan det bero på val målgrupp? Vi 

upplever att det kan finnas en fördom att äldre har en mer konventionell syn på 

marknadsföring och med det som grund kan Tailor Stores inställning till WOM blir lättare att 

förstå. Deras kund har inte behov att spegla sin personlighet med sina kläder utan söker en 

produkt som lever upp till krav om kvalitet och utförande. Därav är det inte av samma vikt för 

Tailor Store att skapa ett visst rykte om sina produkter. För dem är det viktigare att nå ut till 

en bredare och större massa, vilket med fördel kan ske på traditionellt vis med betald 

annonsering, samt genom leverans av kvalitetssäkrade produkter. 

SCDG AB är en helt annan form av företag, där målgruppen är streetsmart, uppdaterad och 

trendintresserad. Denna målgrupp vill vara delaktig i trenderna och har inget emot att söka 

information själv om produkter. Liknande gäller Ljung där målgruppen representeras av 

modeintresserade unga män som inte vill vara efterföljare utan istället hitta sin stil själv och 

vara delaktig i trendens spjutspets. Båda dessa företag anser att WOM är den viktigaste 

marknadsföringskanalen och detta kan härledas ur deras målgruppsfokus.  

Det som dock kan tala emot denna målgruppsteori är Dr Denim Jeansmakers syn på WOM. 

Dr Denim Jeansmakers ser, som nämnt i empiridelen, WOM endast som ett kompletterande 

verktyg till de traditionella marknadsföringsstrategierna. De har som mål att skapa de perfekta 

jeansen, vilket på ett sätt kan kopplas samman med Tailor Stores ambition att skapa 

kvalitativa skräddarsydda plagg. Det finns således en koppling mellan dessa två företags 
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inställning till WOM, som kan härledas ur respektive företags kärnprodukt. Dock har Dr 

Denim Jeansmakers ett fokus mot en yngre och mer trendmedveten målgrupp än Tailor Store 

och det i sint tur talar emot uppfattningen att sättet att se WOM, helt och hållet, kan kopplas 

till målgruppen.  

 

5.1.2 Etableringsår 

Kan användandet av WOM se olika ut beroende på hur gammalt ett företag är? Vi har inte 

valt att undersöka något äldre företag och därför kan vi inte fastställa huruvida åldern kan 

påverka användandet av WOM. Dock kan det härledas ur insamlad empiri att unga företag i 

många fall ser WOM som en nödvändig marknadsföringskanal, som vore oklokt att ignorera. 

Då forskning kring buzz marketing är i en infantilfas (Carl 2006, s. 7, se Oetting, 2009) kan 

yngre företag ha lättare att tillämpa detta begrepp än vad äldre företag har. Möjligt är att äldre 

företag som etablerats på marknaden innan WOM och andra begrepp slagit igenom, lättare 

fastnar i äldre banor då dessa metoder fungerat förr och upplevs inte säkert, men säkrare.  

 

5.1.3 Underground vs. kommersiellt 

Ett företag som självutnämnt definieras som underground är The Stray Boys. Det är ett 

företag som på många sätt förkastar traditionell marknadsföring och anser att betald 

annonsering hade skadat deras image. Därmed sätter The Stray Boys vikt i att ett gott rykte 

skapas kring deras varumärke genom aktivteter som gynnar positivt WOM. Ett företag som är 

underground vill ofta bryta mot normer i samhällsstrukturer och därmed blir det naturligt för 

ett företag som The Stray Boys att gå emot traditionell marknadsföring. The Stray Boys är 

exempel på ett företag som inte strävar efter att nå samma kommersiella framgång såsom 

företagen Gina Tricot och H & M.  

Utifrån ovanstående resonemang är WOM i många fall viktigare för små företag för att de ska 

kunna etablera sig, i jämförelse med de stora aktörerna som redan har inpräntad image i den 

stora massans medvetande. Det finns dock fördelar med WOM även för stora företag. Som 

påvisas i teorin minskar massmarknadsföringens aktivitet (Marsden & Kirby, 2006) och det 

blir allt viktigare för alla företag att skapa ett gott rykte kring varumärket. Stora företag kan 

välja att arbeta med WOM såsom exempelvis H & Ms ansatser till god ryktesspridning genom 

att arbeta med CSR-frågor samt samarbeta med välgörenhetsorganisationer. Vi är dock av 

uppfattningen att detta aldrig kommer ersätta H & Ms betalda annonsering helt och hållet. 

Därmed finns en skillnad i användandet av WOM i stora och små organisationer.  

 

5.2 Trovärdighet 

Med hjälp av WOM kan kundens uppfattning om företaget förbättras avsevärt (Sweeney, 

Soutar, & Mazzarol, 2008) vilket skapar trovärdighet i produkt och varumärke. Trovärdighet 
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är även något som kan skapas från varumärkets och organisationens kärna genom att företaget 

har tillit till sina anställda så att dessa i sin tur kan förmedla förtroende till konsumenter. Detta 

kan även skapa positivt WOM. Dessa synsätt stämmer bra överens med vad vi fått fram i våra 

intervjuer (se intervjuerna med Sandström, Larsson och Lakso). Flera av företagen poängterar 

vikten av hur kunden blir bemött vid köp och hur produkter distribueras. Många anser också 

att ett gott rykte är av stor vikt för att företaget ska få ett gott anseende.  

Det som är gemensamt för samtliga intervjuade företag är synen på produkten och hur viktig 

kvalitén är. Genom att koppla den empiriska undersökning till teori förstår vi att bland det 

viktigaste för företagen är att ha en produkt som genererar trovärdighet med hjälp av god 

kvalitet och genuinitet. På så sätt skapas förutsättningar för ett gott WOM.  

Enligt Bone (1992) leder hög kvalitetsnivå till kundnöjdhet vilket kan kopplas till 

trovärdighet. Aktivt arbete med trovärdighet är A och O för att företag ska överleva i dagens 

konkurrensklimat.  

Något som skapar trovärdighet är CSR-frågor, vilket Tailor Store och SCDG AB arbetar 

aktivt med. Då det idag finns större möjligheter till information (bland annat tack vare 

Internet) blir konsumenter alltmer medvetna om sociala förhållanden. Det blir därav viktigare 

för företag att lyfta miljö- och CSR-frågor till ytan och visa på ett aktivt arbete med dessa. 

Tailor Store ser arbetet med dessa frågor som en viktig del i skapandet av ett gott rykte. 

Konsumenterna mister sitt förtroende för företag som exempelvis arbetar med fabriker utan 

avtal om mänskliga rättigheter (Sweeney, Soutar, & Mazzarol, 2008). Medier uppdagar allt 

oftare missförhållanden på fabriker och kring tillverkningen av textila produkter. Detta gör 

direkt att negativt WOM sprids och trovärdigheten till de aktuella företagen minskar. Exempel 

på detta är merinoullskandalen. Merinoullskandalen uppdagades år 2008 av TV4s program 

Kalla Fakta. En dokumentär visade hur får i Australien flåddes levande utan bedövning med 

syfte att hindra angrepp från den så kallade blåflugan som skadade ullen. Denna metod kallas 

mulesing och är mycket plågsam för djuren. Efter detta uppdagande började en massiv bojkott 

av australiensisk ull från 17 stora svenska klädföretag
4
. Detta ställningstagande är ett utmärkt 

exempel på hur företag bör arbeta samt hur god WOM kan skapas tack vare socialt 

ställningstagande. Det finns en klar och tydlig koppling mellan WOM och trovärdighet, både 

på gott och ont. I och med vad vi kunnat utläsa ur teori och våra intervjuer ser vi WOM som 

den starkaste påverkningsvariabeln gällande företags och produkters trovärdighet. Som 

Sweeney et.al (2008) nämner finns en klar risk att negativt WOM sprids om kunden känner 

ett missnöje med företaget eller organisationen. 

 

5.3 Vikten av produktkvalitet 

Något som återkommit under vår empiriska och teoretiska undersökning är produktens 

kvalitet för att stimulera positivt WOM. Vi hänvisar bland annat detta till Mangold (1999). Är 

det så att bra produktkvalitet krävs för att ett gott rykte ska etableras i människors medvetande 

                                                 
4
 www.nyheterna.se/1.338302/2008/03/12/bojkotten_av_merinoull_sprider_sig, 2011-05-02 
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och spridas vidare? Detta kan i många fall stämma, och kanske ännu mer omvänt. Kunder är 

snabba med att sprida vidare ett rykte om missnöjdhet, om exempelvis en produkt inte levt 

upp till ställda förväntningar. Därför är det viktigt att företag inte bara aktivt arbetar med att 

skapa positivt WOM, utan även förhindrar att negativt WOM sprids, vilket Tomas Sandström 

från The Stray Boys poängterar. Ett bra sätt att arbeta med det här är just genom att säkerställa 

produktkvaliteten till den förväntade nivån från konsumenten, något flera av våra informanter 

diskuterar. 

Även om produktkvaliteten är ett av de mest vitala grundelementen för positivt WOM, finns 

även andra aspekter som kan bidra till positiv ryktesspridning. Exempel på detta är företag 

som stödjer välgörande ändamål (som exempelvis SCDG AB), är innovativa och framstående 

inom sin genre (exempelvis Dr Denim Jeansmakers jakt på de perfekta jeansen), eller rent av 

säljer sina produkter billigare än sina konkurrenter. 

Det är intressant att ställa dessa aspekter emot varandra. Ponera att ett företag håller mycket 

god standard på sina produkter och har ett gott rykte på grund av det, men använder 

tvivelaktiga produktionsmetoder. Hur skulle då deras WOM se ut, och skulle det påverka 

försäljningen? Detta kan ha att göra med vilken målgrupp företaget vänder sig till. Är det en 

miljökämpe med socialt engagemang vågar vi hävda att de tvivelaktiga produktionsmetoderna 

skulle stå över den goda produktkvaliteten, och negativt WOM skulle spridas från denna 

kund. Men är konsumenten en person som värderar kvalitet framför allt och inte är väl insatt i 

sociala frågor, skulle antagligen inte ett negativt WOM spridas om detta företag utan snarare 

positivt. Mycket handlar med andra ord om vem produkten är till för, och vilka frågor 

företaget prioriterar utifrån detta. Därmed kan påstås att WOM inte kan härledas ur en enstaka 

variabel, utan snarare beror på en kombination av flera såsom målgrupp och affärsstrategi.  

Ett företag som bedriver aktiva WOM-strategier och har ett produktbaserat fokus i sitt arbete 

borde utsättas för högre krav från omgivningen. Försöker företaget skapa ett buzz, det vill 

säga ett rykte, med hjälp av sin produkt måste de åtminstone till viss del kunna säkerställa den 

förväntade kvaliteten i denna. Upprätthålls inte den utlovade kvaliteten i dessa fall, spelar det 

ingen roll hur mycket fokus det läggs ned på värdehöjande kringfrågor – WOM kommer bli 

påverkat negativt. 

 

5.4 Stimulering av WOM 

I den valda teorin nämns tre tillvägagångssätt Oetting (2009) har identifierat, som företag kan 

tillämpa för att skapa och stimulera WOM. Dessa är stimulering av produktbaserad WOM, 

stimulering av annonsbaserad WOM samt stimulering av relationsbaserad WOM. Vi har 

utifrån teorin kring dessa försökt placera in Dr Denim Jeansmakers, The Stray Boys, Ljung, 

Tailor Store och SCDG AB utefter hur vi utifrån våra intervjuer tolkat att de arbetar. Det vill 

säga, inte hur de själva upplever att deras rykte stimuleras och hur de själva skulle placerat sig 

i modellen. 
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Figur 2. Stimulering av WOM, 

placering av intervjuade företag 

 

Vi finner att Dr Denim Jeansmakers WOM främst stimuleras av produkten, då företaget har 

tydligt fokus på sina jeans och denimprodukter. Grundtanken är att skapa de perfekta jeansen, 

och företaget vill skapa ett gott rykte kring varumärket tack vare sin kvalitet och denna 

grundtanke. The Stray Boys uppfattar vi hamna inom samma segment, då de har ett sortiment 

av produkter med tydliga budskap. Genom dessa produkter sprids rykte skickligt och WOM 

stimuleras.  

Gällande företaget Ljung finner vi att de, förutom produktbaserad WOM, har ett rykte som 

stimuleras genom relationer. Detta tolkar vi utifrån att de vill skapa en god kontakt med sin 

målgrupp. Då dagens modeintresserade enligt Ljung finns online, skapas kontakten med 

fördel där genom sociala medier.  

Tailor Store är ett företag vars produkter inte tydligt stimulerar WOM, utan det är snarare 

deras fokus på relationen till kunden som stimulerar ryktet. Produkten skapas i samspel med 

kunderna och relationen till konsumenterna blir därav naturlig. Vi kan dessutom tolka att 

Tailor Stores WOM till viss mån stimuleras på annonsbasis, det vill säga att internetanvändare 

sprider vidare deras idéer.  

SCDG AB har en tydligt annonsbaserad stimulering av WOM då de använder sig av 

kampanjer med extraprodukter för att sprida sitt budskap. Men även SCDG AB upplever vi ha 

WOM stimulerad av själva kärnprodukten.  
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5.5 Vad företag kan göra för att skapa WOM 

Något som frekvent nämns i både teorin och i empirin är vikten av att skapa kundnöjdhet. 

Detta är A och O för ett företags överlevnad. Det som de intervjuade företagen främst gör för 

att uppnå detta är att erbjuda en produkt med god kvalitet som lever upp till de krav deras 

kunder ställer. I och med detta skapas automatiskt ett positivt WOM, men hur kan företag 

arbeta ytterligare för att stärka och påverka sitt WOM? Det verkar inte idag räcka med ett gott 

anseende, företaget måste även vara synligt för den tänkta målgruppen.  

Ett flertal exempel på hur företag kan påverka sitt WOM har nämnts i empirin, och nedan 

följer en sammanfattning och analysering av olika strategier våra intervjuobjekt berättat om. 

 

5.5.1 Sociala medier 

Ett idag vanligt förekommande sätt att sprida positiv WOM är via sociala medier såsom 

Facebook, Twitter, YouTube och bloggar. Här har företag möjlighet att själva påverka det 

budskap som når ut till allmänheten och göra informationen kring företaget lättillgänglig. I 

och med de sociala mediernas framfart har snabbheten och storleken av ryktesspridning ökat, 

på både gott och ont. Genom dessa marknadskanaler ges även företag möjlighet att snabbt 

dementera, alternativt svara på, eventuell negativ ryktesspridning som uppstår. Detta sätt att 

sprida ett rykte om ett företag kan även göras relativt billigt utan att större resurser krävs. Det 

blir lättare att skapa ett buzz.  

Exempel på hur dessa medier kan användas är genom Facebookaktiviteter, såsom IKEAs 

Facebook Showroom
5
 där de inför öppnandet av den nya Malmöbutiken 2009 skapade en 

Facebookprofil där de laddade upp bilder från showrooms som andra Facebookanvändare 

kunde ”tagga” sig själva i. Den person som först ”taggade” sig på en produkt vann produkten. 

Detta spreds sedan vidare genom att vinnarens vänner såg att denna var taggad i bilden. På 

detta sätt skapades enkelt ett positivt buzz kring företaget och den nya butiken.  

Ett annat exempel är att genom Twitter ge hintar om nya produkter som ska lanseras, vilket 

skapar hyper och ny efterfrågan. Bloggar kan användas genom att dels skicka ut 

provexemplar till utvalda bloggare att utvärdera, eller genom en egen blogg där företagets 

aktiviteter beskrivs och förhoppningsvis tilltalar potentiella kunder.  

 

5.5.2 Varumärkesambassadörer 

Att arbeta med varumärkesambassadörer innebär att företaget antingen vänder sig till 

celebriteter, såsom artister eller idrottsstjärnor, eller ser sina kunder som levande 

reklampelare. De olika förhållningssätten beror på vilket företag och form av produkt det rör 

sig om. En varumärkesambassadör kan exempelvis representera varumärket på mässor och i 

                                                 
5
 www.youtube.com/watch?v=0TYy_3786bo, 2011-04-27 
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publika sammanhang genom att medvetet bära företagets produkter eller tala för varumärket. 

Företaget Ljung arbetar exempelvis med TV-hallåor på TV4, där plagg från företaget bärs i 

direktsändning och förhoppningsvis uppmärksammas och bidrar till WOM. En enklare form 

av varumärkesambassadör är när någon bär företagets produkter – som har en tydlig logotyp 

eller uttryck – i sitt vardagsliv, då utan det egentliga syftet att sprida företagets rykte.  

 

5.5.3 Modeveckor med mera  

Genom att delta på modeveckor och synas i liknande offentliga sammanhang kan det skapas 

ett buzz som i sin tur kan generera WOM. Att delta i denna form av sammanhang är en stor 

aktivitet som i många fall är kostsam, men kan i slutändan leda till mycket uppmärksamhet, 

att många pratar om företaget och automatiskt skapa positiv ryktesspridning. Ett av företagen 

i vår empiri som arbetar med detta är Ljung som deltagit i Stockholms Modevecka. 

Deltagandet blir en happening som det sprids ett buzz kring. 

 

5.5.4 Marknadsföringsprojekt/-produkter 

Att arbeta med marknadsföringsprojekt och produkter innebär att företag i sina 

försäljningskampanjer använder sig av produkter som kostnadsfritt följer med vid köp. I vår 

empiri är det främst SCDG AB som berättar om denna metod. Exempel på produkter de har 

skapat som ska följa med vid köp är shoppingbags i gPet, skateboards, t-shirts, mössor och 

stickers. Alla dessa produkter har skapats i enlighet med varumärkets image. Detta har som 

syfte till att bidra med ökad försäljning samt spridning av varumärket. Varumärket syns i fler 

sammanhang än enbart genom själva huvudprodukten. På detta sätt kan ett WOM skapas och 

spridas vidare. Denna metod är nära sammankopplad med varumärkesambassadörer.  

 

5.5.5 CSR och socialt ansvar  

Att som företag vara en aktiv part i förbättringen av miljö och sociala förhållanden kan bidra 

till att positivt WOM skapas. Att visa att företaget bryr sig om andra skapar, förhoppningsvis, 

trovärdighet och gensvar från kunden. Företag kan exempelvis engagera sig i välgörenhets-

organisationer såsom SCDG AB gör i Stockholms Stadsmission, dit SCDG AB bland annat 

skänker gamla lagerprodukter. Detta visar på ett socialt ansvar och stärker 

varumärkesidentiteten.  

 

5.5.6 Allmänna strategier 

I teorin beskrivs olika incitament som ska locka kunder till företaget. Dessa kan vara rabatter 

och, som nämndes ovan, kostnadsfria produkter, som SCDG arbetar med. Detta kan dock ses 
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som otillräckligt för att skapa lojala kunder och sprida positivt WOM i längden. Som teorin 

påvisar måste företagets förståelse för den egna organisationen, vision och målsättning vara 

tydlig för att kunna utveckla en god WOM-strategi (Mangold, Miller, & Brockway, 1999). I 

teorin beskrivs ytterligare metoder för att skapa ett positivt WOM, dessa är; Homeparties, 

kundklubbar och marknadstjänstbyråer såsom Buzzador. Kundklubbar kan dock både 

generera positivt och negativt WOM. Om exempelvis ett företag bombarderar sina 

klubbmedlemmar med erbjudanden och broschyrer finns en risk för att denna information 

endast hamnar i papperskorgen och kunden enbart upplever företaget som störande. En positiv 

effekt av kundklubbar kan dock vara att kunden känner sig utvald och som en del av ett slutet 

sällskap. Denna effekt borde uppnås bäst genom sparsamma utskick och utvalda erbjudanden.  

Att använda sig av marknadstjänstbyråer för att hitta personer som kan föra ett gott rykte 

vidare (Oetting, 2009) skulle kunna vara en effektiv metod . Dock bör företagen vara 

vaksamma och inte överskatta detta tillvägagångssätt. Det finns en risk att de personer som 

ska sprida ryktet vidare ses som ”köpta” av företaget, och ryktet får därmed inte lika stor 

effekt på omgivningen. Detta kan härledas till Alexander Graahs åsikt om att WOM inte ska 

skapas bara för att, utan att det även krävs en trovärdighet i budskapet. Alexander tror att 

företaget lätt kör fast annars. 

 

5.6 Att enbart arbeta med WOM 

Vi har i våra intervjuer ställt frågan om företagen anser att det räcker att enbart arbeta aktivt 

med WOM som marknadsföringsstrategi. Vi har fått blandade svar på den frågan. Vissa anser 

att detta är helt möjligt, och andra anser att komplettering med traditionella 

marknadsföringsverktyg krävs för att skapa en hållbarhet i varumärkets position på 

marknaden. Varför skiljer sig dessa åsikter så markant ifrån varandra?  

De företag som påstår att aktivt WOM-arbete är tillräckligt är företag som har tydliga 

kopplingar till street- eller undergroundmodet. Medan de två aningen mer traditionella 

företagen, Tailor Store och Dr Denim Jeansmakers, är av den uppfattningen att en mix av 

strategier och verktyg krävs. Detta kan vara tillfälligheter och antagligen krävs det en större 

undersökning för att kunna göra några generaliseringar i frågan. För att tydligare redogöra för 

våra respondenters svar kring denna fråga, samt våra egna tolkningar ställer vi nedan upp 

företagen efter varandra och analyserar deras svar separat. 

 

5.6.1 Dr Denim Jeansmakers 

Alexander Graah på Dr Denim Jeansmakers hävdar att det inte går att marknadsföra sig enbart 

med aktivt WOM-arbete. Han grundar detta påstående i att om ambitionen är att bygga ett 

långvarigt varumärke räcker det inte med ett verktyg. Företaget måste använda en bredare 

uppsättning av verktyg för att nå en fullgod strategi.  
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Detta svar kan ha påverkats av Dr Denim Jeansmakers affärsidé att skapa en produkt som är 

perfekt för ”alla” – det vill säga skapa de perfekta jeansen. De vill med andra ord nå ut till en 

bred massa, och för att effektivt göra detta krävs möjligtvis mer än bara god ryktesspridning. 

Betald annonsering kan i många fall bidra till att detta mål uppfylls snabbare och effektivare. 

Vi vill dock hävda att Dr Denim Jeansmakers ändock är den typ av företag som utan problem 

endast skulle kunna använda sig av aktivt WOM. Som företag är de redan etablerade inom 

segmentet trendriktiga jeans och därmed ställer vi oss frågande till deras syn på traditionell 

marknadsföring.  

 

5.6.2 The Stray Boys 

Tomas Sandström på The Stray Boys är av motsatt åsikt än Alexander på Dr Denim 

Jeansmakers, och tror att det helt klart är möjligt att bara arbeta med WOM som 

marknadsföringsverktyg. Han grundar detta i att det finns flera företag om har lyckats med 

det, och för hans företag kan betald annonsering snarare skada imagen. Mycket av detta 

påstående kan hänvisas till The Stray Boys idé om att vara ett undergroundföretag.  

The Stray Boys är ett företag som inte vill uppfattas som kommersiellt och ”köpa” sina 

kunder med vräkiga reklambilder. Det är möjligt att endast jobba med WOM i The Stray Boys 

fall, då det är ett företag som säljer produkter vars budskap i sig är tydligt. Ett bra exempel är 

att flertalet av deras varor har tryckta budskap som enkelt förknippas med varumärket. Deras 

kunder blir automatiskt levande reklamannonspelare.  

 

5.6.3 Ljung 

Att det fungerar att enbart använda aktivt WOM-arbete som marknadsföringsstrategi är en 

tanke som delas även av Marcus Larsson på Ljung. Det som står bakom hans övertygelse om 

detta är Ljungs etableringsambitioner som inte går ihop med vad kommersiell marknadsföring 

innebär. De traditionella marknadsföringskanalerna passar inte in i den genren Ljung verkar 

inom.  

Vi fick uppfattningen att något som även ligger bakom Ljungs beslut att endast använda 

WOM är tolkningen att WOM-aktiviteter är billiga. Detta är dock något som Allard (se 

Marsden 2006) dementerar och hävdar att buzz marketing inte är billigt, men kan vara 

billigare. Vi ställer oss bakom Allards påstående, och finner att aktivt arbete med WOM även 

kan bli kostsamt. Självklart kan WOM spridas på ett enkelt och billigt sätt genom att företag 

ber kunder sprida ett gott rykte vidare. Dock ställer vi oss frågande inför om detta verkligen 

fungerar, då det ofta krävs mer än en förfrågan för att skapa en positiv effekt och hålla ett gott 

buzz vid liv. Med hänvisning till Allard så är det dessutom lättare om produkten är digital, 

vilket inte Ljungs produkter är. Då Ljungs målgrupp är unga, trendmedvetna män som inte 

vill vara efterföljare upplever vi att endast WOM-arbete är tillräckligt. Mer än detta kanske till 

och med skulle skada varumärket, då ambitionen uppenbarligen inte är att nå ut till alla.  
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5.6.4 Tailor Store 

Det företag som mest skiljer sig från resterande i uppfattningen om WOM som tillräckligt 

marknadsföringsverktyg är Tailor Store. Jan Höjman, deras VD, menar att WOM kan vara en 

del av marknadsmixen, men för att skapa långvariga relationer krävs mer än detta. Jan är av 

den åsikten att hanteringen av WOM och sättet att se på detta påverkas av affärsidé och 

målgrupp, vilket vi finner vara rimligt. Det är svårt för ett företag som Tailor Store att nå ut 

till alla sina potentiella kunder enbart genom ryktesspridning. Dock skulle Tailor Store med 

fördel kunna arbeta mer aktivt med WOM. Detta påstående grundas i att företaget endast 

verkar online, och då lättare kan sprida sitt budskap utan betald marknadsföring. Exempelvis 

genom aktiva rekommendationer till potentiella kunder, via mail och Internetbaserade forum.  

Det som talar för att arbeta med betald annonsering i Tailor Stores fall, är att deras plagg i sig 

inte är särskilt talande för varumärket. Deras produkter är klassiska utan emblem och tryckta 

budskap, och deras grundidé är att kunden ska designa plagget efter egna önskemål. Därav 

talar inte ens designen av produkten för själva företaget – i stort sett skulle det kunna vara 

omöjligt att identifiera en Tailor Store-skjorta, utan att titta på plaggets etiketter. Deras kunder 

är inga levande reklampelare för företaget på samma sätt som i The Stray Boys fall.  

5.6.5 Sole Conspiracy Designgroup AB 

SCDG AB lägger stort fokus på WOM, eller som de kallar det ”streetmarketing”, och är 

övertygade om att det är fullt tillräckligt att endast använda detta som 

marknadsföringsverktyg då deras märken Jim Rickey Sneakers och Bobbie Burns Streetwear 

bevisar detta.  

SCDG AB har aldrig köpt någon annonsering, utan satsar i stället på att öka värdet i 

kärnprodukterna genom kostnadsfria kringprodukter och dylikt. Tanken bakom detta 

arbetssätt är att slutkonsumenten blir en varumärkesambassadör i vardagslivet för företaget. 

Vi uppmärksammar dock en risk med att arbeta på detta sätt, vilket är urvattning av 

varumärket. SCDG ABs målgrupp är personer som inte vill vara en del av den stora 

kommersiella massan. Ska kringprodukter delas ut bör detta enligt oss göras med måtta. Än så 

länge är det inte någon fara i SCDG ABs fall, då dessa produkter ej har överexploaterats. 

SCDG AB är ett intressant företag att studera ur denna synvinkel, då de uppenbarligen arbetar 

explosivt och aktivt med att skapa ett buzz. De bevisar hur företag kan lyckas med denna 

strategi och hålla sig vid liv.  

 

5.6.7 Avslutande kommentar 

Utifrån tolkad empiri kopplat till teorin är det möjligt att endast arbeta med WOM-aktiviteter 

som marknadsföringsstrategi då flera av våra intervjuobjekt bekräftar detta. Dock bör en 

anpassning ske med hänsyn till det aktuella företagets målgrupp, etableringsambitioner och 

affärsidé. Det är även viktigt att beakta hur snabbt och i vilken grad företaget vill växa och 

sprida sitt varumärke. WOM blir ett allt mer vedertaget begrepp, och alla företag kommer förr 
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eller senare behöva arbeta med detta antingen enbart eller i en kombination med andra 

marknadsföringsverktyg om vi ser till de siffror som tas upp i teorin (se Marsden 2006).  

 

5.7 Styrkan i positivt och negativt WOM 

Det finns tidigare forskning som visar på att positivt WOM är ryktesspridning som 

uppkommer av erfarenheter. Dessa erfarenheter är livfulla och originella samt i de flesta fall 

kognitiva. Negativt WOM däremot är mer känsloladdat och kopplat till individers emotionella 

erfarenheter (Sweeney, Soutar, & Mazzarol, 2008). Går det att avgöra vilken typ av WOM 

som starkast påverkar kunden?  

Om vi hänvisar till grundaren av The Stray Boys, Tomas Sandström, uppfattning är ett 

negativt rykte något som sätter större prägel hos konsumenterna och sprids fortare bland 

allmänheten. Detta stämmer till stor del om vi ser till teorin, då emotionella upplevelser 

tenderar att rota sig starkare hos kunder och potentiella kunders medvetande. Det finns även 

forskning som påvisar att kunder har större tendens att föra vidare negativt WOM än positivt 

WOM och det är dessutom lättare att minnas ett dåligt rykte (Sweeney, Soutar, & Mazzarol, 

2008).  

Det är lättare att förstöra ett gott rykte än att bygga upp ett skadat och dåligt rykte. Detta 

antagande byggs på att en känsla ofta inte är konkret, utan i många fall bygger på en 

upplevelse som framkallat ilska och missnöjdhet. En nöjd kund har visat sig sprida ett gott 

rykte i mindre utsträckning än vad en missnöjd kund berättar för sin omgivning om negativa 

upplevelser. Därav är det som teorin nämner av stor vikt att arbeta löpande för att behålla sina 

kunder nöjda, något vår insamlade empiri även bekräftar. Att arbeta med ryktesspridning 

innebär inte enbart att arbeta med god ryktesspridning, utan även förhindra och motarbeta att 

det uppstår negativt WOM.  

 

5.8 Hur kan WOM mätas? 

I vårt teorikapitel nämns att Allard är av åsikten att aktivt arbeta med WOM går att mäta – 

delvis. Det är svårt att i mätningar isolera att effekten endast beror på WOM. Flertalet gånger i 

empirin nämns att företagen märker effekten av ryktesspridning genom ökad försäljning. Det 

nämns även att trafiken på företagens webbsidor ökar då företagets produkter synts i 

offentliga sammanhang.  

Ett sätt att mäta effekten av ett företags WOM som vi tar upp i vår teori är genom att samla 

information om hur kunder fått uppmärksammat företaget. Detta kan göras i samband med 

köp, registrering på hemsidor och så vidare. Dock påvisar flera svårigheten i att veta exakt 

vilken effekt WOM ger. Marcus Larsson från Ljung berättar att det på lång sikt ser effekten 

genom att varumärket stärks och blir mer etablerat hos konsumenterna. Även Jan Höjman från 

Tailor Store berättar att de kan märka effekten av WOM, exempelvis genom ökad försäljning 
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då deras produkter exponerats offentligt. Han anser att deras förtroende stärks då det skrivs 

och pratas om dem – men kan förtroende verkligen mätas? Vi anser att det är svårt då 

tillfälligheter många gånger påverkar det kunden hör om varumärket. Vilka människor 

kunderna och de potentiella kunderna omger sig med, vilka platser de befinner sig på, vilka 

medier de utnyttjar? Och allt det som påverkar vilken information de får och vad de hör från 

omgivningen. Det är även svårt att ställa ett förtroende mot ett annat, och sedan jämföra 

skillnaden mellan dem.  

De intervjuade företagen arbetar inte med något specifikt verktyg för att mäta WOMs effekt 

och enligt vad vi fått fram när vi sökt inom litteraturen behövs det forskas vidare för att finna 

ett tillämpbart mätverktyg. Däremot kan effekten påvisas genom olika metoder, men det går 

dock ej att isolera effekten av själva ryktet – WOM.  

  



39 

 

6. Slutsatser 

Det vi främst ville undersöka i den här studien var vilka aktiva metoder företag kan använda 

sig av för att skapa ett rykte kring det egna varumärket. Vår huvudfrågeställning har varit; 

Hur kan företag inom konfektionsbranschen arbeta aktivt med Word of Mouth?  

Efter att ha tolkat vårt material kan vi dra slutsatsen att det finns en mängd etablerade 

strategier att tillgå för att påverka sitt WOM positivt, såsom att använda sig av sociala medier, 

exempelvis genom att skapa Facebook-events, göra YouTube-filmer eller arbeta aktivt med 

Twitter och få potentiella konsumenter att prenumerera på detta. Företag kan även skapa 

fester och tillställningar för att skapa rykten som inte bara är kopplade till en viss produkt utan 

till hela organisationen. De kan använda sig av varumärkesambassadörer som blir levande 

reklampelare i och med att de bär företagens produkter i offentliga sammanhang. Företag kan 

även arbeta aktivt med sociala, etiska och miljömässiga frågor, eller erbjuda kostnadsfria 

tilläggsprodukter vilket skapar ett mervärde och positiv effekt. Det finns flertalet andra 

exempel på WOM-skapande aktiviteter eftersom dessa ofta handlar om kreativitet från 

företagens sida, men ovanstående är de vi främst har identifierat utifrån vår empiri och teori. 

Det finns även ett tydligt fokus på produktkvalitet och trovärdighet för att skapa WOM. Detta 

i sig kan ses som valda aktiviteter, men huruvida dessa genomförs med syftet att skapa gott 

WOM skiljer från företag till företag.  

Stimulering av WOM kan ske i olika nivåer och med olika utgångspunkter. WOM behöver 

inte vara ett rykte som uppkommer av enbart en specifik händelse, utan kan uppstå efter en 

rad valda aktiviteter. Givetvis, och oftast, kan WOM uppstå som en reaktion på något oväntat 

som inträffat. Dock är detta något som företag inte alltid kan kontrollera, men med aktiva 

metoder står företaget bättre förberett.  

Ett negativt rykte kan elimineras genom valda aktiviteter för att förbättra WOM. En tydlig 

slutsats vi kan dra utifrån vår undersökning, är att arbetet med WOM inte bara är till för att 

öka antalet nöjda kunder, utan även för att minska antalet missnöjda kunder, vilket bland 

annat Tomas Sandström på The Stray Boys poängterar. 

Efter genomförd studie har vi fått en tydlig uppfattning att negativt WOM i många fall är 

mycket starkare än positivt WOM. Detta är något som även företag där arbetet med att skapa 

buzz är minimalt bör ha i åtanke. Det finns sätt som kan minska negativt WOM, såsom 

samarbeten med välgörenhetsorganisationer, exempel på detta är SCDG ABs samarbete med 

Stockholms Stadsmission. Då negativt WOM ofta är känslomässigt kopplat bör strategierna 

för att motarbeta detta vara av den karaktären att positiva känslor väcks. Ett annat sätt att 

arbeta med hanteringen av negativt WOM är genom att skapa system där missnöjda kunder 

kan framföra sina klagomål, och företaget kan därefter rätta till problemet. Slutsatsen är att 

företag som inte vill arbeta aktivt för att skapa positivt WOM ändå i vissa fall bör arbeta 

aktivt för att motverka negativt WOM. 

Utifrån de intervjuer som genomförts kan även konstateras att det inte arbetas så aktivt med 

WOM inom dessa organisationer. Alla våra intervjuade företag poängterar vikten av WOM, 

men de exempel på aktiviteter som genomfördes med detta syfte uteslutande var relativt få. 
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Då teorin tyder på att WOM blir allt viktigare för att stå ut i bruset, kan detta resultat tyckas 

förvånande. Detta är dock inte allomfattande för hela konfektions- och skobranschen i 

Sverige, men ger en hint av hur det ser ut i några valda fall.  

Om WOM behöver kompletteras med andra marknadsföringsstrategier beror på företagets 

affärsidé och struktur. Vi har kommit fram till att svaret på detta problem går isär beroende på 

vem och vilket företag frågan ställs till. Vissa har tydligt poängterat att det är helt klart möjligt 

att endast använda sig av aktiva WOM-strategier som enda marknadsföringsverktyg. Andra 

företag hävdar att det är totalt omöjligt att endast arbeta med WOM om företaget vill skapa ett 

långvarigt varumärke. Vår slutsats är därav att ett företag bör se till grundvärderingar, 

målgrupp och affärsidé innan marknadsföringsstrategier väljs. Vill företaget nå stor 

kommersiell framgång är det ibland nödvändigt att betala för annonsering för att snabbt nå ut 

till alla potentiella kunder. Är företaget däremot av en undergroundkaraktär har vi märkt att 

det finns ett förakt emot traditionell marknadsföring och betald annonsering, samt tron att 

detta skulle skada varumärket. Vårt ställningstagande blir därför att aktivt arbete med WOM 

utan inblandning av traditionella marknadsföringskanaler, passar vissa företag bra men är inte 

tillräckligt för alla.  

Huruvida effekten av WOM kan mätas är efter genomförd studie diffust. Vissa informanter 

påstår att en effekt kan märkas genom ökad försäljning som kan kopplas till en genomförd 

WOM-aktivitet. Dock har vi förstått av teorin att denna effekt ej kan isoleras och därav inte 

direkt härledas en WOM-aktivitet – fler parametrar kan spela in, som företaget ej är medvetet 

om. Det finns idag inga tydliga mätinstrument för detta ändamål och därav drar vi slutsatsen 

att effekten av WOM inte kan mätas i den tro att resultatet ska vara hundraprocent 

tillförlitligt.   

Slutligen kan konstateras att det finns flera sätt att arbeta aktivt med WOM för att skapa ett 

buzz. Enligt insamlad teori och empiri krävs dock mycket hårt arbete och kreativitet för att stå 

ut i mängden. I jämförelse med traditionell marknadsföring där det exempelvis handlar om att 

välja placeringen av reklamaffischer eller bästa sändningstid för en TV-reklam, är WOM mer 

komplext. För att lyckas bra med WOM som marknadsstrategi krävs mer än en tanke – det 

krävs blod, svett och tårar.  
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7. Avslutande diskussion 

 

Som avslut till denna studie reflekterar vi över arbetets gång samt ger förslag på vidare 

forskning i ämnet WOM och buzz marketing. 

 

 

7.1 Reflektioner kring studien och arbetets gång 

Då perioden denna studie är genomförd är en hektisk tid för många konfektionsföretag, då det 

sker mycket inom branschen inför kommande kollektioner, har det varit relativt svårt att få tag 

i företag som kunnat ta sig tid att besvara våra frågor. Dock upplever vi att de företag som har 

svarat och som vi sedan valt ut till denna studie gav en god möjlighet till bra empiri för vår 

problemformulering.  

Angående den insamlade teorin har det största problemet varit att välja ut litteratur som känts 

vederhäftig och trovärdig för vårt uppsatsämne. Det har funnits en mängd artiklar att välja 

från, så vår studie började med kritiskt granskande av material. Detta granskande lärde vi oss 

mycket utav och bidrog till en bra grund inför genomförandet av studien.  

Vi är över lag nöjda med det vi åstadkommit och har förhoppningen att denna studie ska vara 

av intresse för läsaren. Vi har besvarat våra forskningsfrågor och finner att uppsatsen ger en 

god bild av hur företag kan arbeta aktivt med WOM. Studien har väckt flera frågor under 

uppsatsens gång som kan vara intressant för framtida forskning. 

 

7.2 Vidare forskning 

Intressant i framtiden skulle vara att studera mer ingående hur ett enskilt företag arbetar aktivt 

med WOM. Då vår studie beskriver allmänna strategier skulle en sådan uppsats komplettera 

det vi kommit fram till på ett bra sätt och ge mer djup åt ämnet ”aktivt arbete med WOM”.   

En annan vinkling av ämnet skulle vara att studera hur större företag förhåller sig till aktivt 

WOM-arbete och göra en jämförelse större företag emellan. Vi tror, efter avslutad studie, att 

det finns en skillnad i hur små och stora företag ser på WOM och arbetar med det, vilket vore 

intressant att ta reda på. 

Vår studie har begränsats till Sverige och intressant skulle vara att genomföra en 

jämförelsestudie med ett annat land för att undersöka eventuella skillnader. Då ämnet WOM 

kan undersökas utifrån flera olika aspekter samt att forskningen kring buzz marketing 

fortfarande är i fosterstadiet, finns det stor potential till vidare intressant forskning  



42 

 

Referenser 
 

Andersen, I. (1998). Den uppenbara verkligheten – val av samhällsvetenskaplig metod. 

Fredriksberg: Samfundslitteratur. 

Anderson, E. (1998). Customer satisfaction and word of mouth. Journal of Service Resarch 

Vol. 1 No. 1 , 5-17. 

Arndt, J. (1967). Word of Mouth Advertising: A Review of the Literature. New York: 

Advertising Research Foundations Inc. 

Bayus, B. (1985). Word of mouth: the indirect effects of marketing efforts. Journal of 

Advertising Research Vol. 25 No. 3 , 31-39. 

Bell, E., Bryman, A. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber ekonomi. 

Blodgett, J., Granbois, D., & Walters, R. (1993). The effects of perceived justice on 

complaints' negative word-of-mouth behavior and repatronage intentions. Journal of Retailing 

Vol. 69 No. 4 , 399-428. 

Bojkotten av merinoull sprider sig (2008). 

http://www.nyheterna.se/1.338302/2008/03/12/bojkotten_av_merinoull_sprider_sig [2011-05-

02] 

Brown, S., & Beltramini, R. (1989). Consumer complaining and word of mouth activities: 

field evidence. Advances in Consumer Research Vol.16 , 9-16. 

Brown, T., Barry, T., Dacin, P., & Gunst, R. (2005). Spreading the word: Investigating 

antecedents of consumer’s positive word-of-mouth intentions and behaviors in a retailing 

context. Journal of the Academy of Marketing Science Vol. 33 No. 2 , 123-138. 

Bryman, A. (1995). Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning. Lund: 

Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 

Day, G. (1971). Attitude change, media and word of mouth. Journal of Advertising Research 

Vol. 11 No. 6 , 31-40. 

”Dunskandalen” – vad har hänt? (2009). 

http://www.djurensratt.se/portal/page/portal/djurens_ratt/aktuellt/dun/ahlens [2011-05-02] 

Dye, R. ( 2000). The buzz on buzz. Harvard Business Review Vol. 78 November/December , 

139-146. 

Engel, J., Kegerreis, R., & Blackwell, R. (1969). Word-of-mouth communication by the 

innovator. Journal of Marketing Vol. 33 Juli , 15-19. 



43 

 

File, K. M., Judd, B. B., & Prince, R. A. (1992). Interactive Marketing: The Influence of 

Participation on Positive Word-of-Mouth and Referrals. Journal of Services Marketing Vol. 6 

Iss.4 , 5-14. 

Gremler, D. D., Gwinner, K. P., & Brown, S. W. (2001). Generating positive word-of-mouth 

communication through customer-employee relationships. International Journal of Service 

Industry Management Vol. 12 Iss. 1 , 44-59. 

Herr, P., Kardes, F., & Kim, J. (1991). Effects of word-of-mouth and product attribute 

information on persuasion: an accessibility-diagnosticity perspective. Journal of Consumer 

Research Vol. 17 , 454-462. 

Herr, P., Kardes, F., & Kim, J. (1991). Effects of Word-of-mouth and product-attribute 

information on persuasion: an accessibility-diagnosticity perspective. Journal of Consumer 

Research Vol. 17 No. 4 Mars , 454-462. 

IKEA – Facebook showroom (2009). http://www.youtube.com/watch?v=0TYy_3786bo 

[2011-04-27] 

Johansson, M.-b. L. (1992). Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 

samhällsvetenskaplig kunskapsbildning. Lund: Studentlitteratur. 

Kotler, P. (2008). Principles of Marketing. Harlow: Financial Times/ Prentice Hall. 

Lampert, S., & Rosenberg, L. (1975). Word of mouth activity as information search. Journal 

of the Academy of Marketing Science Vol. 3 No. 4 , 337-354. 

Mangold, G. W., Miller, F., & Brockway, G. R. (1999). Word-of-mouth communication in 

the service marketplace. The journal of services marketing, Vol. 13 No. 1 , 73-89. 

Marknadsföring (2011). http://acsale.se/marknadsforing [2011-05-29] 

Marsden, P., & Kirby, J. (2006). Connected Marketing. Burlington: Butterworth-Heinemann. 

Mazzarol, T., Sweeney, J. C., & Soutar, G. N. (2007). Conceptualizing word-of-mouth 

activity, triggers and conditions: an exploratory study. European Journal of Marketing Vol. 41 

No November/December , 1475-1494. 

Murray, K. (1991). A test of services marketing theory: consumer information acquisition 

activities. Journal of Marketing Vol. 55 , 10-25. 

Nyilasy, G. (2006). Word of Mouth: What We Really Know - And What We Don't. In J. 

Kirby, & P. Marsden, Connected Marketing (pp. 161-184). London: Butterworth-Heinemann. 

Oetting, M. (2009). Ripple Effect: How Empowered Involvement Drives Word of Mouth. 

Berlin: the Deutsche Nationalbibliothek. 

Richins, M. (1983). Negative word-of-mouth by dissatisfied consumers: a pilot study. Journal 

of Marketing Vol. 47 Vinter , 68-78. 



44 

 

Sweeney, J. C., Soutar, G. N., & Mazzarol, T. (2008). Factors influencing word of mouth 

effectiveness: receiver perspectives. European Journal of Marketing Vol. 42 No. 2/4 , 344-

364. 

Underground (2011). sv.wikipedia.org/wiki/underground [2011-04-28] 

What is g-pet? (2009). http://www.forleda.com/page.php?menu=Idea [2011-04-28] 

 

Muntliga källor 

Alexander Graah, grundare av Dr Denim Jeansmakers, intervju den 2011-03-31 

Tomas Sandström, grundare av The Stray Boys, intervju den 2011-04-06 

Marcus Larsson, grundare och chefsdesigner av Ljung, intervju den 2011-04-19 

Jan Höjman, VD på Tailor Store, intervju den 2011-04-20 

Patrik Lakso, försäljnings- och marknadsansvarig på Sole Conspiracy Designgroup AB, 

intervju den 2011-04-18 

 

Figurförteckning 

Figur 1. Fri översättning av Oettings modell 

Figur 2. Stimulering av WOM 

  



45 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Besöksadress: Bryggaregatan 17  Postadress: 501 90 Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se 

http://www.textilhogskolan.se/

