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Sammanfattning 
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Examinator: Hossam Deraz 

Titel: Influencer marknadsföring 

Kurs: Examensarbete i företagsekonomi, 15 hp  

Ämne: Marknadsföring 

Bakgrund: Idag brukas internet av majoriteten människor i Sverige och företag har upptäckt 

möjligheten att använda internet i sin marknadskommunikation. Det har öppnat upp nya 

dörrar för företag att annonsera ut sitt budskap på internet istället för i de traditionella 

kommunikationskanalerna, såsom tv, radio och tidningar. Utvecklingen gör det möjligt 

för företag att nå en bredare målgrupp och även enklare att målgruppsanpassa sitt bud-

skap. Vid produktlanseringar gäller det att synas i de medier som företagets målgrupp 

befinner sig och placera marknadsföringsbudgeten rätt. Sociala medier ett modernt sätt 

att nå ut med sin marknadskommunikation och detta har ändrat synen på de gamla kom-

munikations rutinerna. På sociala medier finns det så kallade influencers som företag 

kan använda som en kommunikationskanal där influencern blir budbäraren av bud-

skapet.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur företag marknadskommunikation vid produktlan-

seringar har förändrats allt eftersom influencer marketing etableras som kommunikat-

ionskanal utifrån ett företagsperspektiv. 

Metod: Genom en kvalitativ metod samlades empiriska data in i form av 7 intervjuer. Respon-

denterna arbetade antingen som marknadschef eller marknadsansvarig på respektive av-

delning.  

Slutsats: I studien har vi kommit fram till att svenska detaljhandelsföretag inte längre använder 

sig av traditionella kommunikationskanaler vid produktlanseringar i samma utsträck-

ning. Företag tenderar idag att välja kanaler och verktyg efter vart konsumenten befinner 

sig, vilket till största del är på nätet.    

Nyckelord: Produktlanseringar, marknadskommunikation, kommunikationsmixen, sociala me-

dier, influencer marketing, eWOM, varumärkeskännedom och produktkännedom.   
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Background: Today the internet is used by the majority of people in Sweden and companies 

have discovered the possibility of using the internet in their marketing communica-

tions. It has opened up new doors for companies to advertise their message on the 

Internet instead of in the traditional communication channels, such as television, radio 

and newspapers. This development makes it possible for companies to reach a broader 

target and even easier to target their message. In the case of product launches it is 

important to be visible in the media that the company's target group is located and to 

place the marketing budget correctly. Social media a modern way to reach out with 

their marketing communications and this has changed the view of the old communica-

tion routines. On social media there are so-called influencers that companies can use 

as a communication channel where the influencer becomes the messenger of the mes-

sage. 

Purpose: The purpose of the study is to describe how corporate marketing communication in 

product launches has changed as influencer marketing is established as a communica-

tion channel from a business perspective. 

Method: Through a qualitative method, empirical data were collected, this in the form of 7 

interviews. Respondents worked either as marketing manager or marketing manager 

at each department. 

Conclusion: In the study, we have found that Swedish retail companies no longer use traditional 

communication channels when they launch new products to the same extent as before. 

Companies today tend to choose channels and tools wherever the consumer is, which 

is mostly online. 

Keywords: Product launches, marketing communication, the communication mix, social me-

dia, influencer marketing, eWOM, brand awareness and product knowledge. 

 



 

Begreppsdefinition 

Opinionsledare: Är en influerade person med stort intresse kring ett ämne eller område som 

har stor potential att påverka en större publik (Sudha & Sheena, 2017). 

Influencer: En influencer är en opinionsledare och person som andra ser upp till (Sudha & 

Sheena, 2017). Som genom sitt agerande påverkar vad andra människor gör och 

ofta är målet att få folk att handla vissa varor eller tjänster. På så sätt är influencer 

också säljare/marknadsförare. "Influencer" används ofta som ett samlingsnamn 

för bloggare, twittrare, youtubare, facebookare och för andra sorters "internetpro-

filer" på sociala medier (framtid.se, 2018)

https://www.framtid.se/yrke/saljare
https://www.framtid.se/yrke/marknadsforare
https://www.framtid.se/yrke/bloggare
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1 Inledning 

I följande kapitel presenteras vår problembakgrund och problemdiskussion, med tidigare forsk-

ning kring ämnet, som sedan leder till problemformuleringen vi funnit aktuell. Vidare present-

eras syftet med studien och slutligen vilka avgränsningar vi gjort.  

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Produktlansering  

Bruce, Daly och Kahn (2007) menar att produktlansering är det sista och ofta väldigt dyra sta-

diet av produktutvecklingsprocessen och att framgångsrikt lansera och kommersialisera nya 

produkter är en viktig drivkraft för affärsverksamheten. Produktlanseringar handlar om att in-

troducera en ny produkt på marknaden genom att positionera produkten korrekt och formulera 

ett attraktivt erbjudande och därmed utvidga företagets verksamhet (Czinkota & Ronkainen, 

2017). Det krävs både strategiska och taktiska lanseringsbeslut för att uppnå en framgångsrik 

produktlansering. Lanseringsstrategier är de marknadsföringsbeslut som är nödvändiga för att 

presentera en ny produkt till sin målgrupp och börja generera försäljning och de kan delas upp 

som taktiska och strategiska (Hultink, 1997).  

Talke och Hultink (2010) beskriver i sin studie att de taktiska besluten utgår från de traditionella 

elementen av marknadsföringsmixen, det vill säga produkt, pris, plats och påverkan. När det 

kommer till påverkan så fodras det olika medel för företag när de ska informera och sälja. För 

att företag ska skilja sig från sina konkurrenter så kombineras olika metoder av promotion och 

en unik promotion(påverkan) mix (Kursnavet, 2019) och marknadsföringskanalerna är här ett 

av de viktigaste besluten vid en produktlansering (Schnoor, 2006). 

1.1.2 Marknadskommunikation  

Enligt Nygren och Wadbring (2013) är marknadskommunikationen en viktig del vid produkt-

lanseringar och vid en produktlansering krävs det en tydlig strategi för att planera företagets 

kommunikation och det måste finnas en klar bild av vad som ska uppnås med marknadskom-

munikationen, vilka kommunikationskanaler som ska användas och hur företaget ska genom-

föra processen (Rowley, 1998).  
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Enligt Martensen och Mouritsen (2016) är marknadskommunikationen en del inom marknads-

föringsämnet och marknadsföringsmixens 4P, där kommunikationen är en utveckling inom P:et 

promotion. Författarna skriver vidare att promotion är meddelandet, i form av reklam, som fö-

retag kommunicerar ut till konsumenten.  

Enligt Nygren och Wadbring (2013) är syftet med marknadskommunikationen att kommuni-

cera med företagets målgrupp. Gurặu (2008) förklarar att marknadskommunikationen kan delas 

in i tre delar i form av marknadskommunikationsverktyg, media och budskap där varje del är 

avgörande för att nå sin kommunikationsstrategi. De vanligaste kommunikationsverktygen är 

annonsering, direktreklam, personlig försäljning och sponsring (Gurặu, 2008). Dessa tradition-

ella kommunikationsverktyg har på senare år fått konkurrens av nya kommunikationskanaler i 

form av internet och sociala medier. Utvecklingen av kommunikationskanaler har haft stor på-

verkan på kommunikationsverktyget annonsering då de traditionella kanalerna som används 

vid annonsering så som tv och tidning har mött stor konkurrens av internet. Detta på grund av 

att de har blivit allt dyrare att synas i de traditionella medierna och att sociala medier har bidragit 

till att nå en allt större publik (Baines, Fill & Rosengren (2016). 

De nya kommunikationskanalerna bidrar till att gapet mellan företag och konsumenter minskar 

tack vare effektiv tvåvägskommunikation, där företag och konsumenter nu kan kommunicera 

på ett enkelt sätt (Gurặu, 2008).  

Enligt Baker och Saren (2016) såg marknadsföringen mycket enklare ut i sin utformning och 

var mindre slagkraftig förr. Vidare menar dem att i början av 1900-talet använde sig företag av 

massmarknadsföring, så kallad envägskommunikation där företag agerade sändare och sände 

ut meddelanden över t.ex. radio, tv och tidningar och konsumenten var mottagare. På namnet 

går det att tyda att informationen enbart går åt ett håll, från sändare till mottagare. Internet har 

förändrat den rollen och bidragit till flervägskommunikation via flertalet medier där det finns 

möjlighet till kommunikation mellan sändare och mottagare (Baker & Saren, 2016). Enligt 

Scale (2008) har sociala nätverk genomgått en stor utveckling under 2000-talet vilket har bi-

dragit till att virtuella platser har formats där kommunikationen mellan människor har fått en 

helt ny mening (Scale, 2008). Windahl, Signitzer och Olsson (2012) menar att företag därmed 

även kan identifiera opinionsledare i det aktuella området som har som uppgift att fungera som 

en effektiv kommunikationskanal som tar emot information, bearbetar den och sprider sedan 

den vidare till de planerade mottagarna (Windahl et al., 2012).  
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Enligt Hanna, Rohm och Crittenden (2011) brukas internet idag av majoriteten människor i 

Sverige och företag har upptäckt möjligheten att använda internet i sin marknadskommunikat-

ion. Det har öppnat upp nya dörrar för företag att annonsera ut sitt budskap på internet istället 

för i de traditionella kommunikationskanalerna, såsom tv, radio och tidningar. Denna utveckl-

ing gör det möjligt för företag att nå en bredare målgrupp och även enklare att målgruppsan-

passa sitt budskap (Hanna et al., 2011).  

1.1.3 Influencer marketing 

Enligt Patino, Pitta.A & Quinones (2012) är sociala medier ett modernt sätt att nå ut med sin 

marknadskommunikation och detta har ändrat synen på de gamla kommunikationsmodellerna. 

Sociala medier har gjort det möjligt för kunder att interagera och kommunicera med varann på 

ett helt annats sätt med varandra än tidigare (Patino et al. 2012; Sudha & Sheena, 2017 ). 

På sociala medier som finns så kallade influencer som är en opinionsledare och person som 

andra ser upp till (Sudha & Sheena, 2017).  Influencers är personer som blivit kända på sociala 

medier och erhållit en position som opinionsledare och företag kan då marknadsföra en produkt 

genom att använda sig av en influencer och nå ut till personens följare på dennes sociala medier, 

vilket kallas för influencer marketing (Veirman, Cauberghe & Hudders, 2017). Dessa in-

fluencers kan genom sitt agerande påverkar vad andra människor gör och ofta är målet att få 

folk att handla vissa varor eller tjänster vilket även Sudha och Sheena (2017) beskriver i sin 

studie, att influencer marketing själva processen där en person kan påverka en specifik mål-

grupp, vilket företag idag använder sig av som marknadsföringsmetod för att nå ut med sitt 

budskap och produkt. På så sätt är influencer också säljare/marknadsförare. Enligt Chen et al 

(2011) sprids informationen snabbt och lätt bland sociala medier och nätverk med hjälp av in-

fluencer marketing, vilket innebär att influencer marketing är en form av Word Of Mouth 

(WOM) marknadsföring där influencern delar sina erfarenheter om en produkt till mottagare av 

informationen, i detta fall följarna. Huhn, Ferreira, De Freitas och Leão (2018) menar att mark-

nadsföringsstrateger därför bör överväga rollen som influencer har fått och deras inflytande på 

målgruppen då influencers har blivit en effektiv kommunikationskanal då det är en person som 

andra ser upp till (Sudha & Sheena, 2017) samt vara medvetna om den ökande makt som dessa 

digitala ledare har över varumärkena (Huhn et al., 2018). Vidare påstår Nilsson (2006) att denna 

maktförskjutning är viktig att ta i beaktande för såväl företag som andra organisationer när de 

arbetar med sin marknadskommunikation.  

https://www.framtid.se/yrke/saljare
https://www.framtid.se/yrke/marknadsforare
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Enligt Chen, Lai och Li (2011) upplever företag att influencer marketing jämfört med tradition-

ella medier ökar varumärkeskännedomen, produktkännedomen och räckvidd.  

1.2 Problemdiskussion  

Enligt Huhn et al (2018) är det en stor utmaning för företag att lansera nya produkter i dagens 

samhälle i och med att utbudet på marknaden växer och den tekniska utvecklingen ökar. Detta 

sätter press på företag att ständigt leverera nya produkter och en viktig komponent är därmed 

att ha en bra marknadskommunikation vid produktlanseringar.  

Enligt Yuna och Chandler (2018) kommunicerade 57% av befolkningen med varann online 

istället för ansikte mot ansikte under 2018. 30 biljoner material och innehåll delades på Fa-

cebook samt att Youtube-tittandet låg totalt på 2.9 biljoner timmar. Prognoser förutspår att 

dessa siffror kommer fördubblas inom de närmaste tre åren och att många företag dagligen 

möter svårigheter med att kommunicera rätt på sociala medier.  

För företag blir det därmed viktigt att flytta över marknadskommunikationen till de kanaler 

konsumenterna spenderar mest tid och där trovärdigheten i budskapen är högre än i traditionella 

kanaler. Detta för att lyckas uppnå de effekter företag planerat med sin produktlansering. 

Gruner, Vomberg, Homburg och Lukas (2018) har forskat kring just detta och kom fram till att 

kommunikation på sociala medier generellt är mer effektiv än traditionell annonsering och an-

nonsering online vid produktlanseringar. En annan effekt som tidigare studier lyfter fram är att 

företag upplever att influencer marketing jämfört med traditionella medier ökar varumärkes-

kännedomen, produktkännedomen och räckvidd (Chen et al., 2011). Detta på grund av att so-

ciala medier ökar tillgängligheten till information om produkter samt spridningen av Word of 

mouth (WOM)(Chen et al., 2011), alltså att (e)WOM från en influencer sprids snabbt och lätt 

bland sociala medier (Gruner et al., 2018), vilket bidrar till bättre räckvidd. Gurặu (2008) och 

Martensen och Mouritsen (2016) påstår att WOM har en positiv effekt mellan annonsering och 

konsumentens attityd gentemot varumärket och produkten.  

Vidare fann de att desto större produktkännedom och engagemang en person känner för en 

produkt, desto större motivation känner denne för att sprida WOM. Pongjit och Beise-Zee 

(2015) menar att WOM-kampanjer blir en allt vanligare marknadsföringsstrategi i takt med att 

traditionell annonsering ersätts med onlineannonsering och kundrecensioner på nätet. WOM är 

alltså en effektiv marknadsföringsmetod när företag vill stimulera produktkännedomen samt 

varumärkeskännedomen (Pongjit & Beise-Zee, 2015; Gruner et al., 2018) då WOM idag är ett 
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effektivt sätt vid informationsspridning om en produkt och som påverkansfaktor inför ett köp 

(Baines et al., 2016).  

Huhn et al (2018) menar att konsumenten har en tendens att förlita sig på utlåtanden och utvär-

deringar från influencers som inger ett förtroende och trovärdighet eftersom det minimerar ris-

ken i att testa nya produkter. Slutsatsen blir därmed att desto mer produktkännedom och starkare 

en influencer känner för en produkt desto trovärdigare WOM sprider denne vidare på sociala 

medier.  

1.3 Problemformulering 

Tidigare studier beskriver hur sociala medier har påverkat företags val av kommunikationsmix 

men det finns lite forskning som beskriver influenserna roll i marknadskommunikationen vid 

lansering nya produkter. Gruner et al. (2018) menar på att annonsering i sociala medier generellt 

är mer effektiv än traditionell annonsering vid produktlansering. Det vi nu vill undersöka är hur 

marknadskommunikationsmixen har förändrats hos företag och hur företag upplever att effek-

ten av olika kommunikationskanaler har förändrats vid produktlansering allt eftersom de börjar 

använda sig av influencer marketing. Vi har valt att dela upp frågeställningen i två frågor för 

att lättare få en översikt.  

Frågeställning:  

- Hur har företags marknadskommunikationsmix förändrats vid produktlanseringar allt 

eftersom “influencer marketing” har etablerats som marknadsföringsstrategi? 

- Hur har effekterna varumärkeskännedom, produktkännedom och WOM inom de olika 

kommunikationskanalerna har förändrats? 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur företags marknadskommunikation vid produktlanseringar 

har förändrats allt eftersom influencer marketing etableras som kommunikationskanal, utifrån 

ett företagsperspektiv. Studien avser att lämna bidrag med ny kunskap till marknadsförare och 

även allmänt om effekten influencer marketing har och ge dem ökade insikter i hur de kan 

använda sig av influencer marketing i sin marknadskommunikation. Ambitionen är även att 

studien ska lämna bidrag med ny kunskap i marknadsföringsämnet och kommunikationsmixen 

allt eftersom influencer marketing vuxit som kommunikationsstrategi. Genom denna studie kan 
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marknadsförare inom detaljhandelsbranschen få ökad kunskap i hur de ska nyttja sociala medier 

och influencers inför produktlanseringar samt mindre kampanjer och bli medvetna om effek-

terna som kan skapa konkurrensfördelar på marknaden.  

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att enbart fokusera på verktyget annonsering i marknadskommunikationsmixen, det 

vill säga hur företags annonsering i de olika kanalerna har förändrats. Studien kommer alltså 

att behandla annonsering via influencers på sociala medier vid produktlanseringar inom detalj-

handelsbranschen. Fokus ligger på företagsperspektiv då det kan ge en inblick i vad de väljer 

för kommunikationsstrategi vid produktlanseringar. Inriktning på företag är de med tidigare 

erfarenhet av att influencer marketing som marknadsföringsmetod.  

Produktlansering är en huvudkomponent i produktutvecklingsprocessen där kommunikationen 

med marknaden står i fokus. Inriktningen för studien blir marknadskommunikation och mark-

nadskommunikationsmixen där traditionella kommunikationskanaler nämns men även nya, i 

form av sociala medier och influencers.  
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2 Teoretisk referensram  

I följande kapitel kommer vi att presentera den teori som ligger till grund för uppsatsens teo-

retiska referensram. Först presenteras våra teoretiska utgångspunkter därefter kommer tidi-

gare forskning där vi kommer att presentera centrala begrepp och modeller som ligger till 

grund för studien, vilka är; Produktlansering, teorier om marknadskommunikation och kom-

munikationsmixen och tidigare studier kring influencer marketing och effekter av influencer 

marketing. Kapitlet avslutas med en teoretisk sammanfattning och en analysmodell där vi pre-

senterar de teorier som används i den empiriska undersökningen och som kommer användas 

vid analys av empirin.  

2.1 Produktlansering 

Produktlansering är det sista och i regel det dyraste stadiet av produktutvecklingsprocessen. 

Och allt eftersom företag närmar sig en produktlansering desto mer börjar de närma sig val av 

marknadsföringsaktivitet och det är i produktlanseringsfasen och kommersialiseringen av pro-

dukten som företag verkar ha mesta nytta av sociala medier (Roberts & Candi, 2015). Under de 

senare åren har mer kostnadseffektiva alternativ dykt upp som marknadsföringsmetod inför 

lanseringar såsom sociala medier och influencers. Robert och Candi (2015) menar att tradition-

ella massmarknadsföring har stigit i priser vilket har lett till att företagsmarknaden sökt billigare 

alternativa kommunikationsvägar. Då konsumenten börjat ställa allt högre krav på service och 

kvalité har returer ökat vilket också är en bidragande faktor till att kostnaderna ökar (Robert & 

Candi, 2015). Kaplan och Haenlein (2012) skriver vidare att positiv WOM om en produkt är en 

av de mest inflytelserika källorna till marknadsinformation, som påverkar kundernas attityder 

och köpbeslut. Därmed stärker det Roberts och Candis (2015) teori gällande att företag tenderar 

att uppleva mer nytta att lansera nya produkter via sociala medier och influencers snarare än i 

traditionella kanaler.  

Det är idag invecklat för ett företag att lansera nya produkter på marknaden (Hultink, 1997). 

För att nå en framgångsrik produktlansering så är det viktigt att positionera produkten korrekt 

samt att forma ett attraktivt erbjudande. Det viktiga för företag här är att skapa och utveckla en 

plan som möter företagets mål och tar hänsyn aspekter som begränsningar, budget och tid. För 

att uppnå en framgångsrik produktlansering så behövs både strategiska och takstiska lanserings-

beslut beaktas (Hultink, 1997). Lanseringsstrategin beskriver de olika strategiska och taktiska 

beslut som tas vid lansering av en ny produkt (Hultink, 1997). Strategiska lanseringsbeslut är 
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de marknadsföringsbeslut som är nödvändiga för att presentera en ny produkt till sin målgrupp 

och som då ska generera inkomst i form av försäljning. De taktiska lanseringsbesluten involve-

rar lanseringsbesluten av marknadsföringsmixen (Talke & Hultink, 2010). Nedan presenteras 

en tabell över de beslut som hör till respektive lanseringsbesut.  

Tabell 1. Egenframtagen tabell över strategiska och taktiska lanseringsbeslut. 

Strategiska lanseringsbeslut Taktiska lanseringsbeslut 

● Inträde på marknaden 

● Lanseringsstrategi 

● Produktlansering 

● Kommersialisering 

● Introducering 

● Produkt 

● Pris 

● Plats 

● Påverkan (promotion) 

När det kommer till promotion så fodras det olika medel för företag när de ska informera och 

sälja. För att företag ska skilja sig från sina konkurrenter så kombineras olika metoder av pro-

motion och en unik promotion mix (Kursnavet, 2019). Marknadsföringskanalerna är ett av de 

viktigaste besluten vid en produktlansering (Schnoor, 2006). Internet har här gjort det möjligt 

att nå många med sitt budskap och detta med hjälp av exempelvis sociala medier och de verktyg 

som en modern IT-miljö ger dig. Detta skapar bättre möjligheter för en effektiv produktlanse-

ring. Det finns flera aspekter som är viktiga att tänka på för att uppnå en effektiv produktlanse-

ring; Håll koll på din målgrupp, väck nyfikenhet kring din produkt och gör det lätt för målgrup-

pen att ta del av information. Den första aspekten handlar om att du som företag innan lansering 

av en ny produkt bör ha bra koll på din målgrupp och genom att lära känna målgruppen så lär 

du dig även var de befinner sig digital och kan då anpassa innehållet till rätt kanal. Den andra 

aspekten handlar om att väcka ett intresse för produkten innan lanseringen. Genom att bygga 

upp ett intresse och skapa nyfikenhet kring din produkt, exempelvis genom att så ett litet frö i 

sociala medier. Den tredje aspekten handlar om att låta besökare lära sig mer om produkten 

redan innan den är på marknaden, t.ex. genom att dela material eller produktvideos i sociala 

medier (Corneliusson, 2017).  

 

http://content.koneo.se/blogg/author/micael-corneliusson
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2.2 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation enligt Baines et al., (2016) kännetecknas som det sätt som företag 

kommunicerar med sin marknad, i form av befintliga och potentiella kunder, för att nå ut med 

sitt budskap och produkt. Där syftet är att locka fram nyfikenhet och intresse till ett köp genom 

att förmedla ett budskap genom kanaler och val av verktyg. Enligt Fill (2006) handlar mark-

nadskommunikation om att skapa ett intresse på den marknad denne verkar i genom att presen-

tera produktens funktionella fördelar och på så sätt skapa positiva känslor kring produkten.    

Bruce et al. (2007) skriver att för att nå ut med en ny produkt på marknaden krävs det en välut-

vecklad kommunikationsmix då produktlansering som nämnts tidigare, är det sista och väldigt 

dyra stadiet av produktutvecklingsprocessen.  

Marknadskommunikationen förr jämfört med idag var mer begränsad och skedde från en part 

till en annan, i form av envägskommunikation som Wilbur Schramm presenterade på 1950-

talet. Modellen består av en sändare med ett budskap, i detta fall företag, och en mottagare, det 

vill säga kunden (Baines et al., 2016). I takt med utvecklingen skapades en ny modell, så kallad 

tvåvägskommunikation, där rollen som sändare och mottagare inte är given som vid envägs-

kommunikation. I den nya modellen så kan rollen som sändare och mottagare skifta sinsemellan 

och interaktion uppstår (Baker & Saren, 2016). Baines et al. (2016) tar även upp opinionsledare 

inom tvåvägskommunikationen, som är en influerande person med stort intresse kring ett ämne 

eller område som har stor potential att påverka en större publik. Enligt Sudha och Sheena (2017) 

har dessa influensers har fått en växande roll som opinionsledare och blivit en effektiv kommu-

nikationskanal då det är en person som andra ser upp till.  Nedan presenteras en modell som 

beskriver tvåvägskommunikation och vilken roll opinionsledaren har (Figur 1). Vad modellen 

visar är att budskapet sänds ut till konsumenter och att opinionsledaren på andra sidan når ut 

till ytterligare konsumenter som den traditionella sändaren inte når. På detta sätt ökar inform-

ationsspridningen om en produkt och är en effektiv påverkansfaktor inför ett köp (Baines et al., 

2016). 
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Figur 1: Tvåstegsmodellen (Baines et al., 2017). 

2.2.1 Marknadskommunikationsmixen 

Baines et al. (2016) tar upp att marknadskommunikationsmixen utgörs av tre delar: Verktyg, 

media och budskap där varje faktor är avgörande för att uppnå sin kommunikationsstrategi. 

Utmaningen för marknadskommunikatörer är att maximera nyttan med respektive verktyg. 

Även om de ses som individuella är de som mest effektiva när de samverkar tillsammans, något 

som också är kostnadskrävande enligt Baines et al. (2016). Vid en produktlansering är det där 

med oerhört viktigt att kommunicera ut ett budskap som lockar vald målgrupp eller större mark-

nad genom rätt kanal, för att uppnå maximal försäljning. Precis som Hultink (1997) skriver i 

sin studie så krävs det både strategiska och taktiska lanseringsbeslut för att uppnå en framgångs-

rik produktlansering i form av att formulera ett attraktivt erbjudande och positionera den rätt. 

Företag kan använda olika verktyg i kombination med olika kanaler för att nå ut med sitt bud-

skap till sin målgrupp. Genom att kombinera verktyg, media och budskap skapas en kommuni-

kationsmix.  

2.2.1 Verktyg 

Verktygen består av fem primära verktyg i form av; annonsering, direktmarknadsföring, per-

sonlig försäljning, Sales Promotion (SP) och Public Relations (PR). Varje verktyg är oberoende 
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enheter med egna färdigheter och attribut och används för att företaget ska nå ut med sitt bud-

skap till vald målgrupp (Baines et al., 2016). Beroende på omständighet bör företag anpassa 

kommunikationsverktyg för ändamålet, exempelvis vid ett affärssammanhang där personlig 

försäljning anses bättre lämpad medan på den breda konsumentmarknaden anses annonsering 

bättre lämpat. Som marknadsförare kan dessa verktyg vara bra att känna till vid en produktlan-

sering. Precis som Czinkota och Ronkainen (2017) skriver så handlar produktlanseringar om 

att introducera en ny produkt på marknaden och därmed utvidga företagets verksamhet och 

valet av verktyg, media och budskap är därmed i många fall avgörande för försäljningseffekten 

och produktkännedomen.  

Studien kommer fokusera på verktyget annonsering vid produktlanseringar då Baines et al. 

(2016) menar på att annonsering är det vanligaste verktyget på den breda konsumentmarknaden. 

Även Gruner et al (2018) menar på att annonsering är det vanligaste kommunikationsverktyget 

online. Där de senare kommer fram till att framgången med produktlanseringar är att kombinera 

sociala medier och annonsering online, när de studerade effekterna av produktlanseringarna i 

försäljningsvolym och försäljningsvinst. De kom även fram till att kommunikation på sociala 

medier generellt är mer effektiv än traditionell annonsering och annonsering online vid pro-

duktlanseringar. Därmed är det intressant att ta reda på hur företags marknadskommunikation 

vid produktlanseringar har förändrats över tid allt eftersom influencer marketing etableras som 

kommunikationskanal.  

Annonsering 

Annonsering eller som även kallas för reklam är en opersonlig form av kommunikationsmetod 

där företag betalar för att synas med sitt budskap i olika medier, såsom TV och tidningar (Baines 

et al., 2016). Främsta fördelen med annonsering är att det är en metod lämpad för att nå ut till 

en stor publik på ett snabbt sätt (Baines et al., 2016). Enligt Baines et al. (2016) har annonsering 

traditionellt används för att skapa medvetenhet om företaget och dess budskap och agerat varu-

märkesbyggande. Vid denna form av icke-personlig massmarknadsföring är valet av tidning 

och tv:kanal avgörande för hur effektiv marknadsföringen blir enligt Baines et al. (2016). Vid 

produktlanseringar är uppgiften att få den nya produkten inom räckhåll för de potentiella kun-

derna, där val av kanal sker efter identifierad målgrupp (Baines et al., 2016).  I introduktions-

fasen är reklam och publicitet det mest effektiva i förhållande till kostnaderna eftersom de 

skapar med uppmärksamhet (Schnoor, 2006). Då de har blivit allt dyrare att synas i de tradit-

ionella medierna såsom tv och tidningar och att sociala medier har bidragit till att nå en allt 
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större publik så har sociala medier som en kommunikationskanal ökat och detta i samband med 

internets utbredning (Baines et al., 2016).  

Nedan presenteras en förklaring för de resterande två delarna inom kommunikationsmixen, me-

dia och budskap. 

2.2.2 Budskap 

Enligt Baines et al. (2016) är budskapet det företaget vill få sagt, med rätt ton, format efter 

mottagaren och är själva kärnan i marknadskommunikationen. Budskapen kan vara produkto-

rienterade eller kundorienterade beroende på hur mycket de spelar på känslor. Alla budskap 

innehåller en del information och en del känslor, och det är balansen där emellan som kräver 

noggrant avgörande. Som företag är det viktigt att stå upp för sitt budskap och hålla vad som 

utlovas, för att uppfattas som trovärdigt. Men det är lika viktigt att välja rätt kanal att nå ut med 

sitt budskap i då olika effekt kan uppnås vid olika val av media (Baines et al., 2016). Vidare 

menar Veirman et al. (2017) att vid användning av influencer marketing är källan till budskapet 

som kommuniceras ut inte direkt ifrån säljande företag utan från en mänsklig källa, vilket ökar 

konsumentens trovärdighet. Den information eller eWOM som konsumenten erhåller från in-

terpersonella källor har starkare effekt än traditionell marknadsföring (Veirman et al., 2017).  

2.2.3 Media 

Media, även digital media, menas med kanaler som förmedlar information och möjliggör att 

budskapen kommer fram till den utvalda målgruppen (Baines et al., 2016). Budskapet ska 

komma genom en så effektiv kanal som möjligt och kommunikationskanalen kan vara både 

personlig och opersonlig. Vid personlig kommunikation kommunicerar två eller flera personer 

med varandra. Opersonlig media är tidningar, telefon och skyltar.  Vid val av media vid annon-

sering så handlar det om att hitta rätt media till rätt pris som kan leverera det önskade antalet 

visningar till rätt målgrupp (Schnoor, 2006). 

Vissa företag äger och marknadsför sig i sina egna kanaler men det vanligaste är att företag 

betalar för att deras budskap, i form av reklam om deras produkt, får synas i andras kanaler och 

mediasammanhang. Fram tills på 1990-talet var utbudet av olika kanaler begränsat men de sen-

aste åren har medielandskapet förändrats drastiskt. Nu finns det oändligt med kanaler vilket i 

sin tur har lett till att valet av kanal är mer avgörande än innan, främst för de som vill nå ut till 

en mer specificerad målgrupp. Det har blivit allt dyrare att synas i de traditionella medierna, 

såsom tv och tidningar, då utrymmet för att synas är begränsat. Utrymmet i de sociala medierna 
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är inte begränsat och företag når här ut till en allt större publik. Vilket har lett till att denna 

kommunikationskanal har ökat i samband med internets utbredning (Baines et al., 2016). 

Enligt Gurặu (2008) har synsättet på de traditionella kommunikationskanalerna såsom tid-

ningar, tv och radio försämrats då internet har slagit igenom. En faktor som karaktäriserar skill-

naden mellan kommunikation via traditionella medier och internet är att internet erbjuder större 

möjlighet till kommunikation mellan individer (Gurặu, 2008) 

Sociala medier 

För att vara synlig i dagens digitala brus så har sociala medier kommit att bli en självklar kanal 

i marknadsföringen för de flesta företag (DBPMEDIA, 2018). Sociala medier gör de möjligt 

för företag att nå rätt målgrupp på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt i jämförelse med tradit-

ionella medier (DBPMEDIA, 2018).  

Företag som inte finns på sociala medier mister stora möjligheter (DBPMEDIA, 2018). Enligt 

Firstbrook och Wollan (2011) handlar marknadsföring idag om att engagera kunder i sociala 

nätverk och att det finns oändligt med fördelar att hämta där. Vidare menar författarna att mark-

nadschefer bör agera med försiktighet och inte slukas upp av fenomenet sociala medier, trots 

medvetenheten att de kan hamna efter konkurrenter på marknaden. Firstbrook och Wollan 

(2011) avsluar med att sociala medier började som ett marknadsföringsverktyg men att det 

eventuellt kommer påverka hela företagets värdekedja.  

Social media bygger på öppen kommunikation och har på så sätt inte de begränsningar som kan 

kopplas till traditionell kommunikation (Baines et al., 2016). Enligt Kozinets et al. (2010) blir 

det allt vanligare att annonsera i sociala medier istället för i de traditionella kanalerna då internet 

är mycket mer tillgängligt och räckvidden till kunder är längre. Gruner et al (2018) menar vidare 

att fördelen med sociala medier är att informationen riktas till de konsumenter som aktivt valt 

att vilja få informationen, det vill säga att de följer vissa influencers på sociala medier och andra 

inspirerande konton.  

Marknadsföring via sociala medier kan definieras som medier som ska spridas genom sociala 

interaktioner. Medierna här bli plattformar som företag använder för att kommunicera och 

marknadsföra sina produkter. Tillvägagångssättet är sorts direktmarknadsföring genom invol-

vering av sociala medier i företagets kommunikation med deras kunder. Tillvägagångssättet 

kan delas in i fyra underkategorier varav en av underkategorierna är användning av influerare 

som kan förespråka varumärket (Constantinides, 2014). Här använder företag sig av influencers 
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som förespråkar produkterna eller varumärket vilket kan leda till att följare börja använda pro-

dukten då de vill förknippas med varumärket (Gillin, 2007).  

Roberts och Candi (2015) skriver att mer än en biljon människor använde sociala medier, såsom 

Facebook och Youtube, 2014 och att den siffran fortsätter att stiga. Rollen och användningen 

av traditionella marknadsföringsmetoder är erkända av företagen, men i samband med produkt-

lanseringar har sociala medier börjat växa som marknadsföringsverktyg och används för att 

göra reklam för och sprida nyheten kring den nya produkten på marknaden. Men som Roberts 

och Candi (2015) skriver så finns det lite empiriskt resultat mellan användningen av sociala 

medier i sammanhang av produktlansering och verksamhetens resultat.  

2.3 Influencer marketing 

Influencer marketing definieras som en marknadsföringsstrategi där människor används för att 

skapa inflytande över en viss målgrupp (Schwab, 2017). influencer marketing är ett marknads-

föringsverktyg som kräver goda relationer och fokuserar på individer vilka ger råd till besluts-

fattare angående varor och tjänster (Brown & Hayes, 2008). Dessa influencers är mycket viktiga 

i köpprocessen då företag genom dem kan ta sig förbi sälj barriärerna som finns mellan företag 

och deras konsumenter (Brown & Hayes, 2008). influencer marketing är när en influencer väver 

in ett företags budskap i sin egen marknadsföring (Brown & Hayes, 2008). Varumärken strävar 

efter att stimulera och bygga upp sitt varumärke genom att erbjuda influencers att t.ex. testa en 

produkt eller genom att betala dem då influencers är till skillnad från “vanliga kändisar” mer 

trovärdiga, mer tillgängliga och enklare att relatera till eftersom de delar med sig mer av sitt 

privatliv samt interagerar med sina följare (Veirman et al., 2017). 

Influencers tjänar pengar genom att företag och organisationer marknadsför sig på deras blog-

gar och/eller kanaler för att nå ut med sitt budskap till de breda och/eller till de rätta målgrup-

perna (framtid, 2018). Varumärken älskar influencers eftersom de kan skapa trender och upp-

muntra sina anhängare att köpa produkter de marknadsför (framtid, 2018). influencer marketing 

tenderar också att kosta mindre än traditionell marknadsföring (Hu, Lin, Qian, & Sun, 2018).  

Influencer marketing är större än någonsin då influencers hjälper individer att navigera bland 

många marknadsföringsbudskap (Brown & Hayes, 2008). Men för att influencer marketing ska 

vara effektivt så måste marknadsförare förstå sig på vad det är för typ av grupp influencern 

befinner sig i och vilken roll influencerns har i denna gruppen (Fiorella & Brown, 2013). En av 

de största utmaningarna i influenser marknadsföring är identifieringen av rätt influencers och 
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att matcha rätt influencer till rätt produkt, annars kan det drabba produkten och försäljningen 

negativt (Veirman et al., 2017). Gruner et al (2018) beskriver i sin studie att desto med konsu-

menten visar engagemang till ett konto, desto högre chans att konsumenten även kommer gilla 

produkten som presenteras i kanalen. Författarna menar att ju högre produktengagemang desto 

fler fördelar vinner företagen på annonsering i sociala medier.  

Influencers kan delas upp i två olika typer av influencer, macro-influencer och micro-in-

fluencers som har en mindre följarskara som presenteras i tabell 2. Macro-influencers når ut till 

en större publik och företag kan dra nytta av dessa influencers då de vill nå ut med varumärkes-

kännedom till stora sociala grupper (Fiorella & Brown, 2013). Micro-influencers kan företag 

dra nytta av då de således kan ha större inflytande på konsumenters beteende och attityder då 

det har möjlighet att skapa närmare relation till sina följare, alltså ett större engagemang (Fio-

rella & Brown, 2013). Alltså är det inte alltid antalet följare som är relevant utan istället de 

engagemang som skapas kring influencers.  

Både makro- och mikro-influencers kan generera fördelar för företag och på grund av detta så 

föreslår Brown och Hayes (2008) att företag ska anpassa och skapa unika varumärkesbudskap 

för varje influencer som denna ska sprida till sina följare sen. Genom detta så erhåller företag 

högre förtroende från både influencern och konsumenten (Brown & Hayes, 2008). 

Tabell 2. Egenframtagen tabell över fördelar med micro respektive macro-influencer. 

Macro-influencer Micro-influencer 

● Stort antal följare 

● Större räckvidd 

● Varumärkeskännedom 

● Trendsättare 

● Mindre antal följare 

● Möjlighet att skapa relationer 

● Större engagemang 

● Större inflytande 

Vid produktlansering blir influencer marketing en effektiv marknadsföringsmetod då du på ett 

smidigt sätt kan nå rätt målgrupp via en influencer (framtid, 2018). influencer marketing ger 

också bra möjligheter när företag vill bygga upp ett intresse kring kommande produkter då 

influencers är mer trovärdiga och mer tillgängliga och enklare att relatera till eftersom de delar 

med sig mer av sitt privatliv samt interagerar med sina följare (Veirman et al., 2017). 
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2.4 Effekter 

Tidigare studier lyfter fram att kommunikation på sociala medier i genomsnitt är mer effektivt 

än traditionell annonsering vid produktlansering (Gruner et al., 2018). Anledningen till detta är 

att sociala medier ökar tillgängligheten till information om produkter samt spridningen av Word 

of mouth (WOM) och WOM är en effektiv marknadsföringsmetod när företag vill stimulera 

produktkännedomen samt varumärkeskännedomen. (Gruner et al., 2018).  

eWOM 

När budskap sprids från en opinionsledare (influencers) till konsumenter är det en form av mun-

till-mun-kommunikation, det vill säga Word of Mouth (WOM).  

WOM-marknadsföring brukas idag av influencers i form av sponsrade publiceringar och sam-

arbeten om en produkt i utbyte mot ersättning (Kozinets, Valck, Wojnicki & Wilner, 2010). 

Vidare menar Kozinets et al. (2010) att internets tillgänglighet och räckvidd har lett till ett ökat 

intresse för influencer marketing där de i en modell ger en överblick på hur kommunikationen 

mellan opinionsledare och konsumenten sprids (Figur 2).  

 

Figur 2: ”The Linear Marketer Influence Model”  (Kozinets et al., 2010) 

Baines et al. (2016) menar att det traditionella sättet att kommunicera på marknaden är genom 

att betala för att nå ut med sitt budskap genom rätt kanal och med rätt verktyg. Något som blivit 

allt vanligare de senaste åren är att kommunicera budskapen utan något val av mediekanal och 

enbart genom personliga upplevelser och erfarenheter. Detta kallas Word of mouth (WOM) och 

är slagkraftigt på grund av att personligt inflytande väger så pass starkt i många situationer. 

WOM har senare utvecklats i samband med etableringen av internet till eWOM och är idag ett 

effektivt sätt vid informationsspridning om en produkt och som påverkansfaktor inför ett köp 
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(Baines et al., 2016). Skillnaden mellan traditionell WOM och eWOM är som sagt att kommu-

nikationen inte sker ansikte-mot-ansikte som WOM och personliga erfarenheter och åsikter 

finns i skrivande form på internet (Sun, Youn, Wu & Kuntaraporn, 2006). Vidare då eWOM 

inte är en direkt fysisk konversation så sker ofta konversationen inte samtidigt utan sändare och 

mottagaren är separerade både i tid och plats. Detta bidrar till att människor kan vara kopplade 

till varandra dygnet runt och eWOM kan vara mer inflytelserik än WOM på grund av dess 

globala spridning och de kan få tillgång till informationen när de vill (O’Reilly & Marx ,2011).  

eWOM eller den information konsumenterna erhåller från interpersonella källor har starkare 

effekt på konsumentens köpbeslut än traditionell marknadsföring (Veirman et al., 2017). Chen 

et al.  (2011) lyfter fram att meningen med eWOM-marknadsföring är att nå ut till ett så stort 

antal potentiella kunder som möjligt samt att locka uppmärksamhet genom sociala interakt-

ioner. eWOM är idag en del av influencer marketing då information sprids snabbt och lätt bland 

sociala medier och nätverk (Chen et al., 2011). Ett meddelande uppfattas mer genuint och tro-

värdigt när det kommuniceras av en annan konsument i jämförelse med när det kommer ifrån 

en annonsör (Veirman et al., 2017). Detta för att rekommendationerna kommer från personer 

som kunderna litar på eller som de anser sig själva vara lika (Chen et al., 2011). Eftersom kon-

sumenterna fritt idag kan skapa och sprida information relaterad till olika varumärken till andra 

genom sociala interaktioner representerar sociala medier idag ett idealiskt verktyg för eWOM 

(Veirman et al., 2017). Varumärken strävar efter att stimulera och bygga upp sitt varumärke 

genom att erbjuda influencers att t.ex. testa en produkt eller genom att betala dem då influencers 

är till skillnad från “vanliga kändisar” mer trovärdiga, mer tillgängliga och enklare att relatera 

till eftersom de delar med sig mer av sitt privatliv samt interagerar med sina följare (Veirman 

et al., 2017). Och som tidigare nämnts så är WOM är en effektiv marknadsföringsmetod när 

företag vill stimulera produktkännedomen samt varumärkeskännedomen (Pongjit & Beise-Zee, 

2015; Grunder et al., 2018). 

Vidare vill vi undersöka om WOM ökar vid annonsering i sociala medier jämfört med i tradit-

ionella kanaler och om det är effektivare marknadsföring vid produktlanseringar. Då Martensen 

och Mouritsen (2016) utifrån sin modell “Conceptual model of Word-Of-Mouth’s (WOM’s) 

mediating effect between marketing activities and consumer responses” påstår att WOM har en 

positiv effekt mellan annonsering och konsumentens attityd gentemot varumärket och produk-

ten. Vidare menar de att WOM är ett effektivt sätt att utbyta information och åsikter kring en 

produkt och ett varumärke och har blivit ett substitut för att uppleva något direkt personligen.  
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Marknadsföringsstrateger bör därför överväga rollen som influencer och deras inflytande på 

målgruppen samt vara medvetna om den ökande makt som dessa digitala ledare har över varu-

märkena (Huhn et al. 2018).  

Varumärkeskännedom och produktkännedom 

Enligt Baines et al. (2016) har annonsering traditionellt används för att skapa medvetenhet om 

företaget och dess budskap och agerat varumärkesbyggande. Huhn et al. (2018) och Veirman 

et al. (2017) påstår att influencerna har en stor påverka över hur varumärket uppfattas och för-

medlas till konsumenten. Samt att företag strävar efter att stimulera och bygga upp sitt varu-

märke och influencers är ett effektivt sätt att använda då de upplevs som mer trovärdiga och 

enklare att relatera till jämfört med annonsering i traditionella kanaler (Veirman et al., 2017). 

Gruner et al (2018) belyser ett samband mellan influencer marketing och ökad varumärkes-

kännedom, produktkännedom och (e)WOM. Där de tre komponenterna samspelar med varann 

och därmed förstärker varann. Hanna et al. (2011) menar på att sociala medier öppnar upp möj-

ligheter för företag att nå ut till nya kunder, skapa relationer och samtidigt använda kontaktnätet 

med att nå ut med sitt namn till ännu fler. Allt med att relationsmarknadsföring växer hamnar 

den traditionella marknadsföringen, såsom reklam och massmarknadsföring, i skymundan 

Hanna et al. (2011) 

Oren (2010) menar att konsumenterna önskar sig idag mer interaktion och tvåvägskommuni-

kation med företagen istället för envägskommunikation och den traditionella marknadsföringen 

börjar ses som förlegad. Genom att skapa relationer med befintliga men även nya kunder är 

kärnan i relationsmarknadsföring. För att skapa goda relationer krävs det ett ömsesidigt enga-

gemang och förtroende mellan företag och konsument. Ju längre och mer relationerna byggs på 

desto mer ökar förutsättningarna för lönsamhet, både ekonomiskt och relationsmässigt (Oren, 

2010). Pongjit och Beise-Zee (2015) skriver precis som Gruner et al (2018) att WOM är en 

effektiv marknadsföringsmetod när företag vill stimulera produktkännedomen samt varumär-

keskännedomen.  

2.5 Analysmodell 

Utifrån den presenterade teorin går det att konstatera att influencer marketing bidrar till ökad 

produktkännedom, varumärkeskännedom och räckvidd allt eftersom sociala medier har ökat 

tillgängligheten till information om produkter samt spridningen av WOM. Vilket är en effektiv 
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marknadsföringsmetod när företag vill genomföra en lyckad produktlansering (Chen et al, 

2011; Gruner et al., 2018). 

Vid användning av influencer marketing blir verktyget en fysisk person istället för traditionella 

annonsering, som har inflytande över en viss målgrupp (Schwab, 2017). Källan till budskapet 

vid användningen av influencer marketing förmedlas istället från en mänsklig källa och inte 

från företaget vilket ökar konsumentens trovärdighet och den information eller eWOM som 

konsumenten erhåller från interpersonella källor har starkare effekt än traditionell marknadsfö-

ring (Veirman et al., 2017).  

Det finns flera aspekter som är viktiga att tänka på för att uppnå en effektiv produktlansering; 

Håll koll på din målgrupp, väck nyfikenhet kring din produkt och gör det lätt för målgruppen 

att ta del av information. influencer marketing blir här en effektiv marknadsföringsmetod vid 

produktlansering då du på ett smidigt sätt kan nå rätt målgrupp via en influencer och sprida 

kännedom kring varumärke och produkt (Corneliusson, 2017). influencer marketing ger också 

bra möjligheter när företag vill bygga upp ett intresse kring kommande produkter då influencers 

anses mer trovärdiga och mer tillgängliga och enklare att relatera till eftersom de delar med sig 

mer av sitt privatliv samt interagerar med sina följare (Veirman et al., 2017). 

Nedan syns den analysmodell (se fig. 3) som arbetats fram utifrån teorin, som lyfter fram det 

som denna studie fokuserar på och som ligger till grund för datainsamlingen som används i 

metoden. Analysmodellen kommer vara behjälplig vid analys, som kommer ligga till grund för 

att dra slutsatser och besvara forskningsfrågan.  

Figur 3: Egenframtagen analysmodell. 

http://content.koneo.se/blogg/author/micael-corneliusson
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3 Metod 

I följande kapitel redovisar vi uppsatsens metod- och forskningsansats som ligger till grund för 

uppsatsens teori- och empiriinsamling samt argumenterar för vilken/vilka metoder vi har valt. 

Vidare presenterar vi hur vi samlat in och kritiskt granskat vår data och hur vi analyserat den. 

Vi tar även upp aspekter såsom trovärdighet och etiska övervägande samt kritik mot metoden 

som påverkat det resultat vi kommit fram till genom de undersökningar vi genomfört.  

3.1 Metodval 

Metodvalen som är tillämpningsbara vid forskning varierar beroende på olika faktorer och mo-

tiveras sedan beroende på lämplighet för varje enskilt fall. Nedan presenteras och diskuteras 

våra val av metod och ansats.   

3.1.1 Forskningsmetoder 

Vid hantering av den empiriska datan finns det två angreppssätt enligt Alvehus (2013) där den 

kvalitativa forskningsmetoden fokuserar på ord och de intervjuades uppfattningar kring studie-

området medan den kvantitativa forskningsmetoden fokuserar på siffror och jämförbar statistik. 

Bryman och Bell (2017) menar precis som Alvehus (2013) att för att kunna besvara frågor som 

varför? och hur? är den kvalitativa forskningsmetoden bättre lämpad. Detta då forskarna kan 

använda sitt tolkningsperspektiv och fokusera på sammanhanget och hela meningar, i motsats 

till kvantitativ metod som får tydliga, statistiska svar och inte kräver någon vidare tolkning. Vid 

kvalitativ forskning är det viktigt vara kritisk då det är lätt att etablera ett personligt band till 

undersökningspersonerna (Bryman & Bell, 2017). Den kvantitativa metoden är tillämpningsbar 

vid undersökning av färre men djupare enheter medan den kvantitativa anses bättre när många 

enheter ska undersökas och mer på ytan (Alvehus, 2013). Enligt Alvehus (2013) är det näst 

intill ofrånkomligt att inte använda sig av intervjuer vid insamling av data vid kvalitativ forsk-

ning då syftet vid kvalitativ forskning ämnar undersöka hur människor tänker och ser på saker 

och ting.  

Vi har valt kvalitativ forskningsmetod för att besvara problemställningen då deltagarnas upp-

fattningar och åsikter i ämnet är av största betydelse. Vi vill få svar på frågor som varför och 

hur och då anses den kvalitativa metoden bäst lämpad att använda för att få ut djupa svar, enligt 
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Alvehus (2013) och Bryman och Bell (2017). För studien är kvalitativ metod mest tillämpnings-

bar då vi önskar få ut så mycket data som möjligt från de få enheter vi väljer att intervjua, då 

den som tidigare nämnts fokuserar på varje enskild deltagares uppfattningar och ord.   

Enligt Bryman och Bell (2017) finns det olika metoder att samla in data till sin kvalitativa stu-

die, bland annat kvalitativa intervjuer, fokusgrupper och samtalsanalyser. Beroende på målet 

med intervjun finns det olika grader på strukturen av kvalitativa intervjuer, helt ostrukturerade, 

semistrukturerade och helt strukturerade (Alvehus, 2013). Bryman och Bell (2017) menar att 

vid helt ostrukturerade intervjuer utgår forskaren från ett näst intill blankt papper där deltagaren 

styr samtalet. Det blir lätt ett avslappnat och intressant samtal men det finns risk för att flera 

viktiga frågor kvarstår efter intervjun är genomförd. Genomförs istället semistrukturerade in-

tervjuer har forskaren förutbestämda huvudfrågor där samtliga frågor ställs till alla deltagare i 

samma ordning. Det finns då utrymme för följdfrågor som kan dyka upp under intervjun och 

intervjun upplevs oftast som ett samtal snarare än ett förhör. Det gäller dock att hålla sig inom 

ramen av intervjufrågorna så inte samtalet snöar iväg till icke relevanta samtalsämnen. En helt 

strukturerad intervju är precis som det låter, helt styrd av förutbestämda frågor utan utrymme 

för följdfrågor, vilket många gånger kan upplevas som opersonligt (Bryman & Bell, 2017).  

Vi valde att genomföra studien med en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer 

som vi utformade en intervjumall till. Valet föll på semistrukturerade intervjuer då vi ville 

uppnå flexibilitet och ställa följdfrågor som eventuellt kunde dyka upp. En intervjuguide är 

vanligtvis utformad i förväg för att ge samtalen struktur och för att intervjun ska ge relevant 

information för undersökningen. Enligt Lind (2014) kan en intervjuguide som utformats i ef-

terhand struktureras upp för att enklare jämföra den information som framkom i intervjuerna. I 

detta fall utformades frågorna efter den teoretiska referensramen och problemformuleringen för 

att kunna besvara studiens syfte och ge bidrag med ny kunskap i ämnet. 

3.1.2 Forskningsansatser 

En induktiv ansats menas med att forskaren endast tar hänsyn till det empiriska materialet och 

tillämpar därmed inte någon teoretisk förkunskap. Det vill säga att forskaren grundar enbart 

sina svar på problemformuleringen utifrån det empiriska insamlade materialet (Alvehus, 2013). 

Deduktiv ansats är motsatsen till det induktiva och innebär att forskaren utgår från en eller flera 

givna antaganden utifrån teori som fastställts som sanna och drar logiska slutsatser efter det 

(Alvehus, 2013). En abduktiv ansats menar Alvehus (2013) att det går ut på att växelvis tillämpa 
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teori och empiri. Genom att utgå från teori för att sedan gå över till empirin kan djupare förstå-

else, nya upptäckter och teoretisk kunskap skapas inom det valda studieområdet (Alvehus, 

2013).  

Det leder oss in på vårt metodval, deduktion, som vi anser är mest lämplig för undersökningen 

då vi, genom att anlägga teori på empiri, kommer vi besvara vårt syfte. Vidare ämnade vi utreda 

problemställningen genom ett företagsperspektiv för att sedan anlägga empirin på ett större, 

företagsekonomiskt perspektiv och därmed ansåg vi att en deduktiv metod lämpar sig bäst för 

vår studie, eftersom frågorna till intervjuerna utformades från den teoretiska referensramen. 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Litteratur 

Kurslitteratur, böcker och vetenskapliga artiklar har använts för att identifiera och definiera 

teorier samt utveckla vårt metodval. Databasen, worldcat local, utdelad av högskolan i Skövde 

har varit mycket behjälplig för att finna välarbetade och relevanta artiklar. Vi använde oss av 

ett kritiskt förhållningssätt när artiklarna valdes ut samt när sökning på internet skedde då vi är 

medvetna om att vem som helst kan lägga ut information. Informationen kan vara vinklad till 

någons fördel och därmed är det bra att uppmärksamma vem upphovsmannen är (Bryman & 

Bell, 2017). Ett annat viktigt kriterium för oss var artiklarnas tidsram när de publicerades, och 

försökte i den mån det gick att använda oss av så nya artiklar som möjligt. Detta då influencers 

inom sociala medier är ett så pass nytt begrepp och användningsområde inom marknadsfö-

ringen. Sökord som använts för att finna artiklar har varit: influencer marketing, influencer, 

social media, marketing, marketing communication mix och launching.  

3.2.2 Intervjuer 

Alvehus (2013) menar på att det är svårt att i förväg ange hur omfattande datainsamlingen bör 

vara. Det kan bero på hur mycket information som ges under intervjuerna eller att en viss mätt-

nad uppstår redan efter några få intervjuer. Vi ha som målsättning att utföra omkring 5–10 

intervjuer för att uppnå datamättnad, utan att det blir så pass stort arbete att en djupgående 

analys inte är genomförbar. Risken med att genomföra för många intervjuer är att materialet 

kan bli svårhanterligt och detaljer som är viktiga kan missas (Alvehus, 2013).  
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På grund av den givna tidsramen så valde viatt avgränsa oss till företag inom detaljhandels-

branschen. Detta för att det var svårt att få tag på flera företag inom en specifik bransch inom 

detaljhandelsbranschen eller att få företag att ställa upp på intervju så blev det olika slags före-

tag inom detaljhandelsbranschen. Variationen av företag tror vi dock kan bidra till att skapa 

bredd utan att materialet blir för stort och svårhanterligt. 

Intervjuer kan genomföras ansikte mot ansikte, men det kan också genomföras genom röst- och 

videobaserade intervjuer (Alvehus, 2013). I vårt fall var det tiden som begränsade oss och där-

med genomfördes de flesta intervjuer genom röstbaserade intervjuer. För att inte feltolka det 

som samtalades om under intervjun och för att få möjlighet att gå tillbaka spelades några av 

intervjuerna in, med respondenternas samtycke, och när intervjuerna var genomförda transkri-

berades dem från ljud till text (Alvehus, 2013).  

3.2.3 Utformning av frågor och intervjumall  

Bryman och Bell (2017) anger flera direktiv för hur en bra intervjumall bör utformas. Grund-

läggande principer gäller kring ett förståeligt språk samt att ha en röd tråd i frågorna. Den röda 

tråden och frågorna i intervjumallen utgår från den teoretiska referensramen och handlar om 

influencer marketing vid produktlanseringar som temafrågor utformas därefter. Då vi valt att 

genomföra semistrukturerade intervjuer så består mallen av ett antal öppna frågor inom varje 

tema, då vi ville att mallen skall fungera som en drivkraft i intervjuerna och inte begränsa re-

spondenterna med ja/nej frågor. Valet föll på att dela upp i olika teman för att skapa en tydligare 

överblick och struktur. Detta för att vid senare skede underlätta transkriberingen och analyse-

ringen av datan samt besvara studiens problemformulering.  

För att säkerställa att teorin som tagits upp i den teoretiska referensramen behandlas i intervju-

mallen skapades frågorna utefter olika teman i analysmodellen. Hur vi har översatt den teore-

tiska analysmodellen till intervjumallen kan ses under bilaga 8.1. Till exempel formades öppna 

frågor om hur företagen lanserar produkter samt hur ofta med syfte att respondenterna skulle 

beskriva processen med egna ord. De frågor som ställdes gällande val av media utgick ifrån att 

ta reda på deras positiva eller negativa inställning till sociala medier och influencer marknads-

föring. Frågor kring hur länge och varför de arbetar med influencers ger en överblick kring vad 

det är de önskar att uppnå, som de kanske saknar eller uppnådde mindre genom traditionella 

kanaler.  
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3.3 Urval 

Urvalet genomfördes genom ett strategiskt urval, det vill säga efter intervjupersoner som upp-

fyller tydliga kriterier som t ex personer med vissa specifika erfarenheter (Alvehus, 2013). Fö-

retag valdes noga utefter specifik bransch där varje enskild individ med kunskap i ämnet var av 

största vikt. Ett kriterium var att urvalet skedde efter företag som använder sig eller har använt 

sig av influencer marketing. I första hand föll valet av respondent på marknadsansvarig men 

var det inte möjligt föll det på någon på marknadsavdelningen. Alvehus (2013) menar att man 

lätt kan tendera att intervjua de som är direkt kopplade till ämnet och därmed begränsa sig i sin 

datainsamling. Och rekommenderar att även blanda in andra intervjupersoner som bli påver-

kade av ämnet, exempelvis andra på arbetsplatsen förutom marknadschefen. Ytterligare ett kri-

terium när vi valde företag var att de använder sig av annonsering som primärt verktyg då det 

är det vanligaste verktyget på den breda konsumentmarknaden enligt Baines et al (2016).  

3.4 Genomförande av intervjuer 

Vi började med att mejla företag som vi visste använder sig av influencer marketing och upp-

skattningsvis så skicka vi mejl till ca 20 stycken företag. Många av företagen svarade inte och 

några företag sa att de inte hade tid att ställa upp på intervju men vi lyckades få sju företag att 

ställa upp på intervju. Vi genomförde dessa sju intervjuer under mars månad 2019. Av våra sju 

intervjuer så var fem av intervjuerna över telefon och en av intervjuerna på mejl på grund av 

tidsbrist och avstånd och en av intervjuerna var på plats på företagets kontor. Fem av intervju-

erna spelades in och på de två andra intervjuerna antecknade vi båda under tiden. Intervjuerna 

var mellan 30–45 minuter långa.  

3.5 Analys av intervjuer  

Det första steget i analysprocessen var att få en förståelse och helhetsbild av den insamlade 

datan. Intervjusvaren kikades och lyssnades igenom direkt efter att intervjun var genomförd 

och renskrevs för att underlätta senare i processen då det finns risk för bortfall av svar om 

renskrivningen skett senare. Efter att vi renskrivit materialet så sorterade vi bort det som låg 

utanför intervjus temat och så inte var relevant för den här studien. Därefter så delade vi in 

texten i olika temaområden utifrån intervjuguidens temaområden.  
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3.6 Trovärdighet  

Genom att öka trovärdigheten inom kvalitativ forskning har Bryman och Bell (2017) tagit fram 

4 kriterier för trovärdighet i form av: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. 

Uppfylls dessa kriterier ökar trovärdigheten samt kvalitén på undersökningen. 

För all form av datainsamling oberoende av vilken metod som används är det viktigt att få en 

uppfattning kring hur väl det som mäts egentligen mäts. Här kommer begreppen trovärdighet 

och överförbarhet in som även tas för begreppen reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 

2017).  

3.6.1 Tillförlitlighet  

Tillförlitlighet handlar om till vilken grad forskningsresultaten är sanningsenliga. För att säker-

ställa tillförlitligheten i en kvalitativ studie ska forskningen följa de regler som finns och resul-

taten ska även rapporteras till de informanter som finns i den verklighet som studerats. Här får 

informanterna möjlighet att påpeka om forskaren uppfattat verkligheten korrekt eller inte (Bry-

man & Bell, 2013). Tillförlitligheten kommer stärkas i vår studie genom att intervjupersonerna 

har kunskap inom marknadskommunikation på företaget.  

3.6.2 Överförbarhet 

I en kvalitativ studie handlar överförbarheten om huruvida studiens resultat kan överföras till 

en annan situation. I en kvalitativ studie studeras ofta ett mindre antal enheter vilket ökar kravet 

på den sociala verkligheten då det kan bli svårt att förstå om studien faktiskt kan appliceras i en 

annan kontext men även i samma kontext på ett senare tillfälle. Det är därför viktigt att tydligt 

redogöra de detaljer som ingår i den sociala verkligheten som har studerats.  

Det görs för att andra forskare ska kunna få en bra uppfattning om det kan appliceras i en annan 

kontext (Bryman & Bell, 2013).  Vi kommer i den mån vi kan att tydligt beskriva de företag vi 

valt att intervjua utan att påverkan anonymiteten.  

3.6.3 Pålitlighet 

I en kvalitativ studie är det viktigt att utförligt redogöra alla faser i forskningsprocessen, detta 

för att uppnå pålitlighet och öka trovärdigheten av resultatet (Bryman & Bell, 2013). För att 

säkerställa pålitligheten i studien kommer vi att tydligt redovisa hur vi går tillväga under hela 
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intervjuprocessen och kodandet och tolkandet av empiri materialet. För att påverka intervjuper-

sonerna så lite som möjligt innan intervjuerna genomförs så väljer vi att inte skicka ut intervju-

frågorna i förväg utan endast förmedla syftet med undersökningen och begreppsdefinition för 

att vara säker på att vi har samma uppfattning kring problemet. Risken med att skicka ut frå-

gorna i förväg är att svaren kan bli styrda och inte lika pålitliga. Vi vill att personerna vi inter-

vjuar ska svara utifrån personliga erfarenheter och upplevelser och enligt Bryman och Bell 

(2017) är pålitlighet när en studie kan genomföras på annat tillfälle och få ett liknande resultat. 

Därmed vill vi påverka intervjupersonerna så lite som möjligt innan de genomförs. 

3.6.4 Konfirmering 

Konfirmering innebär att forskaren har agerat i god tro med objektivt förhållningssätt. Det in-

nebär att forskaren inte låtit sina personliga värderingar eller åsikter påverka studiens resultat 

(Bryman & Bell, 2013). I vårt fall intervjuar vi företag som knappt är bekanta med oss sedan 

inna vilket ger oss känslomässig distans till problemet, vilket kan stärka trovärdighet i studien.  

3.7 Etiska överväganden 

Det finns lagar och överenskommelser i forskningssamhället som reglerar hur forskare ska för-

hålla sig till de människor och sammanhang som studeras. Grunden i dessa överenskommelser 

är att individer som medverkar i en undersökning inte får påverka individerna negativt. Detta 

kallas forskningsetik. I samhällsvetenskaplig forskning är etiska frågor som rör frivillighet, in-

tegritet, konfidentialitet och anonymitet viktiga (Lind, 2014, s 133. De intervjuade individerna 

blev informerade om uppsatsens syfte och samtidigt tydliggjorde vi hur svaren på intervjufrå-

gorna kommer behandlas. Alla respondenter är även anonyma.   

3.8 Metodkritik  

Som intervjuare höll vi oss så neutrala som möjligt med utgångsläge att påverka de som inter-

vjuas så lite som möjligt. Med förhoppning om att få ut så innehållsrika data som möjligt ge-

nomfördes semistrukturerade intervjuer där möjligheter till följdfrågor kunde uppkomma. Detta 

då det fanns en risk att få styrda svar om allt för stängda frågor ställs enligt Bryman och Bell 

(2017). Intervjumallen kom till bra hjälp och vi försökte undvika att benämna vissa viktiga 

nyckelbegrepp. Med anledning för att låta informanterna forma sina egna svar kring ämnet utan 



27 
 

att bli påverkade för mycket utifrån våra frågor. En av intervjuerna var över mejl då responden-

ten ansåg det som mest bekvämt men möjlighet till följdfrågor fanns då vi hade en mejlkonver-

sation.   
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4 Empiriska resultatet 

I följande kapitel presenteras relevant information om de anonyma företagen. Därefter presen-

teras det empiriska resultatet av de 7 intervjuer som har utförts. Intervjuerna presenteras ge-

nom kategorisering utifrån intervjuguiden.  

Nedan presenteras respondenterna för vår undersökning och relevant information om varje in-

divid som tas i beaktning i analys (se tabell 3).  

Tabell 3. Översikt av företagen i datainsamlingen 

Respondent Bransch Lanserar Använder trad-

itionella kanaler 

idag 

Använt in-

fluencer se-

dan 

A Trendiga och 

stilrena 

mobiltillbehör 

inom  

modebranschen 

Ja, omkring 

varannan månad 

Nej 2013 

B Modekläder och 

accessoarer 

 

  

 Ja, stora lanse-

ringar varje sä-

song. Mindre 

kampanjer då 

och då. 

Nej 2014 

C Presenter och 

högtidsprodukter 

produkter 

 

Ja, inför varje 

högtid. Student, 

halloween, jul, 

påsk mm. 

Nej 2013 

D Högtidsproduk-

ter,presenter och 

roliga produkter 

Ja, inför varje 

högtid 

Ja, radio någon 

gång då och då 

2012 

E Kosttillskott, 

träningskläder 

och träningstill-

behör 

Ja, ca tre gånger 

per år 

Nej 2015 

F Kosttillskott, 

träningskläder 

och träningstill-

behör 

Ett par gånger 

om året 

Nej 2016 

G E-handels- och 

teknikföretag 

Någon gång då 

och då 

Nej 2015 
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4.1 Respondenternas marknadskommunikation vid produktlanseringar 

Vi börja med att ta reda på hur ofta de lanserar nya produkter för få en uppfattning om det är 

något de jobbar med kontinuerligt eller bara vid specifika tillfällen. Samtliga företag förutom F 

och G lanserar nya produkter flera gånger per år. Främsta anledningen enligt respondenterna 

var att konkurrensen är hård och att konsumenter idag nästan förväntar sig nya eller förbättrade 

produkter. En likhet mellan företag F och G som skiljer sig mot resterande företag är att de är 

återförsäljare av andra varumärken och produkter. Företag A och B som verkar i modebran-

schen var de som stack ut liter mer i mängden vad gäller antal lanseringar, upp emot varje 

månad.  

Företag A svarade bland annat, “Ja vi har olika kampanjer som löper hela tiden med olika 

influencers som är ansiktet utåt”.  

Vi frågade sedan hur deras kommunikation ut till konsumenter ser ut vid produktlanseringar 

och samtliga företag svarade att de använder sig av sociala medier för att kommunicerar ut sina 

budskap och sa att de hade slutat använda sig av traditionella medier.  Här var det företag A, B, 

C, D och E som var de som använde sig av influencer på sociala medier kontinuerligt medans 

företag F och G har använt sig av influencers vid några tillfällen. Företag F och G var även lite 

mer skeptiska mot influencers och främst för att de tyckte att de inte gynnas av att marknadsföra 

deras varumärke genom influencers då de är återförsäljare av andras varumärken.  Respondent 

G svarade att de inte arbetar varumärkesbyggande på samma sätt som andra branscher gör och 

menade på att IT-branschen konkurrerar i andra områden såsom service och kundnöjdhet. Re-

spondent F menade att de börjar tillverka och lansera allt fler produkter av eget varumärke och 

kommer övergå allt mer till att kommunicera ut via influencers.  

Vi frågade även vilka möjligheter de ser vid lansering av nya produkter via en influencer kontra 

traditionella medier. Här var det återigen företag A, B, C, D och E som ser stor potential med 

att lansera nya produkter med hjälp av influencers och de menade att influencer marketing är 

en effektiv marknadsföringsmetod för att nå ut med produkten då de direkt via en influencer 

når deras målgrupp.   

“Det finns stor potential att lansera nya produkter med hjälp av influencers. Gärna med en 

rabattkod eller ett erbjudande som lockar till köp. Det gäller att hitta rätt influencer och en bra 

idé/kampanj.” - Företag C.  
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4.2 Respondenternas val av media vid produktlansering 

För att ta reda på hur företagen tänker när det ska välja vilken kanal de ska använda sig av när 

de kommunicerar ut sitt budskap vid produktlanseringar så började vi med att undersöka om 

företagen använder sig av några traditionella kanaler såsom radio, tv och tidning och så fall 

varför eller varför inte. Samtliga företag svarade att de helt slutat att synas i traditionella medier, 

där gemensamma anledningen var att det antingen är för dyrt eller för att deras målgrupp inte 

läser tidning eller ser på tv i samma utsträckning längre. En av respondenterna uttryckte sig: 

“Vår överlägset största marknadsföringskanal sedan start 2013 har varit via influencers. Vi 

använder oss även av annonsering via facebook och instagram men inte lägre via tidningar. 

Vår målgrupp cirkulerar på nätet och det är där vi då också får synas” - Företag A 

Företag B nämner att på grund av att internet blivit något de flesta använder till vardags så har 

de ersatt traditionella kanaler med influencers på sociala kanaler så som instagram och fa-

cebook. De ser sociala medier som en naturlig del inom deras marknadsföring då den tekniska 

utvecklingen har lett dem dit. De märkte också att reklamen i de traditionella kanalerna inte var 

lika effektiv längre då deras målgrupp inte är den generationen som läser fysiska tidningar.  

Företag C har utfasat annonsering i tv och tidning men nämner att radio har ett ganska stort 

värde men att företag måste förstå vem de vill nå med radio då radio är en väldigt dyr kommu-

nikationskanal. Därmed har influencers blivit en kanal som enklare går att nå de kunder de vill.  

“Det som fasats ut är det traditionella medierna i form av print och tidningar. Google och 

facebook äter mest marknadsföring och budget idag. “- Företag C 

Företag D har helt uteslutit tidningsannonser då de strävar efter att vara helt datadrivna och 

under 2019 har de även valt att lägga en större budget på sociala medier och influencers på 

youtube.  

“Vi satsar stort på micro influencers där vi både har ambassadörer men också tillfälliga sam-

arbeten. När det kommer till influencers riktar vi oss i första hand till instagram. Vi är i dags-

läget två personer som jobbar med influencer marketing och har daglig kontakt med dem.” - 

Företag D 

Företag E använder sociala medier och influencers som ett komplement till övrig marknadsfö-

ring sedan 2015, men har planerat att ersätta det helt och hållet och enbart fokusera på sociala 

medier inom snar framtid.  
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Företag F och G använder enbart digitala medier då de menar att deras målgrupp nås bäst på 

dessa medier och att sociala medier har blivit ett bra komplement till deras andra digitala mark-

nadsföring. De använder sig dock inte av influencers just nu som de andra företagen gör men 

har gjort innan.  

Vi ställde även frågor kring vad som är en bra kommunikationskanal enligt företagen och vilka 

egenskaper de söker vid val av kanal. De fick inga svarsalternativ utan svarade helt fritt i frågan 

och utifrån respondenternas svar kunde tre egenskaper identifieras i någon av samtligas svar. 

Antingen nämndes trovärdighet, räckvidd och/eller personligt (se tabell 4). 

Tabell 4. Egenskaper företagen söker vi val av kanal.   

Respondent Trovärdighet Räckvidd Personligt 

A X X X 

B X X X 

C X  X 

D X  X 

E  X X 

F (ej EMV)  X  

G (ej EMV) X   

Utifrån ovanstående tabell så kan vi se kopplingar mellan vilken bransch de verkar inom och 

hur de beskriver en att en bra kommunikationskanal ska vara och vilka egenskaper de söker vid 

val av kanal. De två företag som verkar i modebranschen och som upplevs som mest positivt 

inställda till influencers roll i marknadsföringsarbetet beskriver samma egenskaper som de sö-

ker vid val av kanal. Vidare har även de två företagen som verkar inom träning och hälsa svarat 

samma gällande de egenskaper de söker. Gemensamt för samtliga företag, oavsett bransch, är 

att de nämner minst en av de tre egenskaperna när de får frågan om vad de söker efter hos en 

bra kanal.  

Utifrån tabellen kan vi även avläsa att de företag som säljer EMV-produkter söker efter en 

trovärdig och personlig kanal medan F och G som inte säljer EMV-produkter inte söker efter 

en personlig kanal. De söker istället efter sociala kanaler som antingen är trovärdiga eller har 

stor räckvidd. Gemensamt för samtliga företag, oavsett sortiment av EMV-produkter, är att de 
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nämner minst en av de tre egenskaperna när de får frågan om vad de söker efter hos en bra 

kanal.  

4.3 Respondenternas syn på influencer marketing vid produktlanseringar 

Vi ville vi ta reda på hur länge företagen arbetat med influencer marketing för att bilda oss en 

uppfattning kring hur lång erfarenhet de har av influencer marketing. Vidare så ville vi ha svar 

på varför de valt att använda sig av influencers och hur de arbetar med influencers i det dagliga 

marknadsföringsarbetet.  

Gemensamt för samtliga företag är att de någon gång har använt eller använder influencer mar-

keting som ett komplement till marknadsföring på facebook och google. Samtliga introducerade 

metoden i sin marknadsföringsplan mellan 2012–2016. Fem av sju företag lägger omkring 80% 

av sin budget på annonsering på facebook och google och resten av budgeten på influencers.  

De fem företagen som använder sig av influencer marketing regelbundet svarade att de valt att 

använda sig av influencer då det anser att influencer marketing är en kostnadseffektiv metod att 

nå ut till rätt målgrupp då de märkt av att reklam i vanliga kanaler inte är lika slagkraftigt längre. 

Företag A, B, C och E samarbetar med mediebolag, det vill säga att de har utkontrakterat den 

delen i arbetet till andra som känner till branschen utan och innan. De flesta företagen menade 

att det är bästa för dem då de inte känner till branschen, vilket i sin tur minska riskerna för att 

bli överfakturerade för utfört samarbete. En av respondenterna svarade så här:  

“Vi samarbetar med en mediebyrå som heter Adviral som sköter den dagliga kontakten med 

influencers. Vi kommunicerar specifika kampanjer som de förmedlar vidare till sitt ”stall” av 

influencers. På så sätt har vi ett ganska automatiserat system och byrån rapporter månadsvis 

hur de olika kampanjerna sett ut och hur högt engagemang inläggen fått. “ -Företag C 

Företag F och G ansåg dock att influencer marketing inte är så kostnadseffektivt som många 

andra påstår. De menade på att det ligger många arbetstimmar bakom ett bra samarbete och att 

influencerna idag är bra på att ta betalt. Företag F och G menade också på att influencers har 

börjar ta mer betalt vilket gör att det snart inte är lika lönsamt längre som det var förr och att 

antalet influencers har ökat vilket har gjort att influencers lite har tappat sin gnista och unikhet 

på marknaden. Företag G svarade bland annat:  
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“Det börjar kosta mer än vad det smakar” och menade på att influencers har ökat i antal och 

lite tappat sin gnista och unikhet på marknaden.  

Samtliga företag var dock eniga om att de använder influencer marketing för att det är en träff-

säker marknadsföringsmetod och vid samarbete med en influencer är det viktigt att matcha rätt 

influencers till rätt produkt, alltså att det är bra att vara produktspecifik vid val av influencers. 

Här nämner företag B att fördelen med influencer marketing är att det är många influencers är 

specialiserade på en viss typ av nisch och att det i så fall är smart att välja dessa. Vidare svarade 

respondent D bland annat:  

“influencer marketing är ett bra sätt att nå våra målgrupper.  Precist och träffsäkert. En viktig 

del är att influencern har stor trovärdighet bland sina följare och verkligen gillar våra produk-

ter. Det är viktigt för oss för att nå potentiella kundgrupper.” - Företag D  

Företag G var de som minst använder sig av influencer marketing och la hellre marknadsfö-

ringsbudgeten på annonsering i sociala medier i form av bland annat banners på hemsidor.  

Vi frågade också om de har en speciell influencer marketingstrategi vid lansering av nya pro-

dukter. Samtliga företag, oavsett om de arbetar med influencer mycket eller lite svarade att 

deras främsta strategi är att matcha rätt influencer med rätt produkt och att få influencers enga-

gerad och att gilla produkten för att deras budskap ska kännas trovärdigt.  

Vidare så har företagen lite olika strategier. Företag A:s strategi vid produktlansering är att ha 

många olika influencers för att kunna målgruppsanpassa marknadsföringen efter situation. Fö-

retaget har stora lanseringar vid varje säsong och mindre kampanjer löpande hela tiden.  

Företaget B belyser att det är viktigt att skapar nära relationer med influencerna för att vara 

säkra på att de gör ett bra jobb. De skickar ut kläder till sina influencers inför lanseringar som 

influencers sedan bär och visar upp i olika sammanhang och genom att influencers genuint 

tycker om deras produkter så lyser det igenom skärmen till kunden och det ser de som en enorm 

tillgång vid produktlanseringar. Respondenten nämner även att det är viktigt att försöka under-

lätta för influencers genom att hjälpa till att komma på idéer om hur produkten ska marknads-

föras och att en stor del av hens jobb har varit att komma med idéer till influencers. Ett exempel 

som respondenten nämner är hur produkten skall marknadsföras för att det inte skall kännas 

som reklam.  
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“Vi ser det som en enorm tillgång vid produktlanseringar då våra nyheter sprids snabbt med 

hjälp av våra influencers. Vi har få men tajta relationer till våra influencers där vi skickar ut 

produkter till dem som de får visa upp i sina sociala kanaler. Vi vill att de genuint tycker om 

våra kläder så att det också når ut till kunden på andra sidan skärmen” - Företag B  

Företag C nämner att en strategi är att låta influencer vara delaktig i processen och respondenten 

tar upp ett exempel från en lansering som de gjorde i somras där influencer marketing var en 

del av kampanjplanen. Under kampanjen lät de influencers vara delaktig i processen då det 

menar att det bidrar till att innehållet känns mer trovärdigt. 

Vi frågade även om företagen använde sig av både macro och micro-influencers (se tabell 5). 

Gemensamt för företag A, B, C, D och E är att de arbetar både med micro och macro-in-

fluencers, där de i stort sett hade samma anledning till varför. Ett exempel på svar är från re-

spondent A: 

“Vi vänder oss mot två grupper influencers stora influencers, macro och micro. Vi vet att tren-

der sätt av de stora kontona och vänder oss därför dit. Micro influencerna är en stor del av 

vårt dagliga arbete för att nå allt och alla.”- Företag A  

Företag A, B, C, D och E använder sig av macro-influencers inför större högtider såsom jul, 

halloween och alla hjärtans dag och väljer de större influencers som har mycket följare då fö-

retaget vet att många är intresserade av dessa produkter inför högtider. Medan mellan högti-

derna, till vardags, använder företagen sig mer av micro-influencers. Detta för att det är mer 

personligt och det når konsumenten på ett mer intimt plan.  
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Tabell 5. Företagens användning av micro och macro-influencers 

Respondent Micro Macro Antal influencer 

A Ja, nå allt och alla Ja, vid större lanseringar  Tusentals 

B Ja, året om Ja, vid större lanseringar Ett tjugotal 

C Ja, vid mindre kam-

panjer 

Ja, vid större lanseringar Ett tjugotal 

D Ja, året runt Ja, året runt Ett tiotal 

E Ja, vid mindre kam-

panjer emellan 

högtider 

Ja, vid större lanseringar 

vi högtider 

Ett tjugotal 

F Någon gång Nej Ett par 

G Nej Nej  

 

Respondent G är den som är mest skeptisk gentemot influencer marknadsföring och hellre an-

vänder andra sociala medier som marknadsföringsmetod. Den främsta likheten mellan företag 

F och G är att de inte använder sig lika mycket av influencer marketing på grund av att de är 

återförsäljare av andra varumärken och menar på att de inte gynnas lika mycket av att göra 

reklam om andras produkter. Detta gör att resterande företag, som är återförsäljare av egna 

varumärken, skiljer sig från F och G som gärna förespråkar sina egna produkter och varumärke 

via influencers. Företag F säljer några EMV-produkter och är i en övergångsperiod till att enbart 

göra det i framtiden, därav deras något mer positiva inställning gentemot influencers som mark-

nadsföringsmetod. Respondent G menade på att de inte arbetar varumärkesbyggande på samma 

sätt då de verkar inom IT-branschen utan konkurrerar i andra områden såsom service och kund-

nöjdhet.  

4.4 Respondenternas uppfattning kring hur deras budskap förmedlas bäst 

Gemensamt för alla företag som vill marknadsföra något är att de har ett budskap, det vill säga 

reklam eller i detta fall en nyhet kring en produkt, som de vill förmedla på marknaden och 

därmed är det ytters intressant att ta reda om influencer marketing är att föredra framför tradit-

ionella kanaler för att nå ut med sitt budskap. För att får reda på detta ställde vi frågor om de 
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anser att budskapet förmedlas fram bättre med hjälp av influencers istället för i en traditionell 

kanal.  

Samtliga företag förutom F och G ansåg att deras budskap förmedlas fram bättre med hjälp av 

en influencer. Där de antingen menade på att det blir mer trovärdigt, personligt och/eller har 

större räckvidd när det förmedlas av en fysisk person snarare än en annons på en hemsida. 

Genom att en fysisk person pratar gott om en produkt kan det påverka till ett köp. 

Vi ville även undersöka vad för olika faktorer och egenskaper hos influencers som de kollar på 

när de ska välja ut influencers att samarbeta med. Några faktorer som vi nämnde till responden-

terna var om ålder, kön, antal följare och engagemang spelar roll.  

Företag A väljer ut sina influencers till stor del via respektive marknad det vill säga var personen 

bor samt dess intresse för mode, accessoarer och stil. Detta för att deras budskap skall gå genom 

rutan på ett personligt sätt och inte upplevas som köpt rakt av. De har ett team som jobbar med 

sociala medier på cirka 30 personer som ständigt söker upp nya influencers som de anser kan 

förmedla deras budskap på rätt sätt och i dagsläget har de upp emot ett tusental samarbeten med 

olika influencers och detta på grund av att de vill anpassa rätt budskap till rätt målgrupp med 

rätt influencer.  

Företag B försöker anpassa efter hur stort intresset är ifrån personen de tänker samarbeta med. 

De kollar även hur engagerade influencers är gällande deras följare, likes och hur de marknads-

fört innan. Respondent säger också att det är en evighetsfråga om de ska använda sig av flera 

små eller färre stora och att det gäller att hitta rätt person till rätt produkt, då influencers kan 

förhöja känslan av en produkt. 

Företag C säger att deras samarbeten skall stå för mångfald och spegla deras kundgrupper. De-

ras samarbeten ska gärna utmana etablerade negativa normer och stå för ett festligt och positivt 

innehåll. Vidare så menar företaget att influencers engagemang och trovärdighet kan vara mer 

avgörande än följarantalet. De arbetar både med micro och macro-influencers i dagsläget för 

att deras budskap skall kännas trovärdigt och inte som att de har tagit första bästa ansikte utåt.  

Företag D väljer ut influencers med största omsorg, beroende på hur seriösa de är. För dem 

spelar ingen roll hur stora de är utan hur seriösa de är och genuina de är och att de ska spegla 

företagets värderingar.  
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“Vi väljer de influencers som speglar vårt budskap och de måste ha ett genuint intresse för att 

inte följarna ska tappa förtroendet. “- Företag D 

Företag E säger att i dagsläget vårdar de hellre de samarbeten de har än att hitta nya. In-

fluencerna som de samarbetar med är mellan 20–30 år och har ett starkt intresse för träning och 

hälsa. 

Företag G var den mest skeptiska mot influencer marketing och ansåg att deras budskap för-

medlas fram bättre i fysiska butiker kombinerat med annonsering på hemsidor. Anledningen 

till detta var att de hade svårt att hitta influencers som matchar vad de söker vid ett samarbete 

då de tycker det är viktigt att influencern har ett teknikintresse, att de spegla företagets värde-

ringar och det är viktigt för dem att de är seriösa och genuina.  

Företag F och G som har haft några enstaka samarbeten med influencers går mycket på in-

fluencers seriositet på dennes sociala kanaler. De kollar in influencers tidigare samarbeten och 

hur den framför sitt “content” i sina kanaler. De menar att ett kriterium är att att influencern är 

intresserad av företaget och de produkter de säljer då de vill att reklamen skall kännas äkta och 

genuin. Detta för att deras budskap i vidare skede skall förmedlas på rätt sätt till rätt målgrupp.  

4.5 Respondenternas uppfattning kring hur effekter har förändrats mellan 

de olika kanalerna 

För att ta reda på hur de upplever att effekten av olika kommunikationskanaler har förändrats 

så ställde vi först frågor kring om de anser att de når ut till fler kunder via influencers och 

sociala medier jämfört med i traditionella kanaler vid produktlanseringar samt vad för effekter 

de upplever gällande varumärkeskännedom och produktkännedom.  

Samtliga företag svarade att de föredrar digital marknadsföring i form av sociala medier framför 

traditionell marknadsföring och traditionella kanaler då de anser att de får en bättre räckvidd. 

Gemensamt för respondenterna var att samtliga ansåg att digital marknadsföring har fler förde-

lar kontra traditionell marknadsföring och att sociala medier är mer slagkraftigt idag vid pro-

duktlanseringar. De fördelar som majoriteten respondenter tog upp angående influencers, det 

vill säga A, B, C, D och E, var att den mest märkbara effekterna är att de sprider varumärkes-

kännedom och produktkännedom. Respondent F och G tog istället upp räckvidd som den 

främsta fördelen med sociala medier och att digital marknadsföring är mer slagkraftig jämfört 

med traditionella medier.  
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Sedan frågade vi hur de upplever att effekten av olika kommunikationskanaler har förändrats.  

Samtliga företag svarade att sociala medier i allmänhet och influencers i synnerhet är en mer 

effektiv marknadsföringsmetod i termerna eWOM, varumärkeskännedom och produktkänne-

dom. A, B, C, D och E såg störst potential med influencers då de menade på att det ökar varu-

märkeskännedomen och produktkännedomen när fysiska personer pratar positivt om deras va-

rumärke och produkt. De menade att WOM och i detta fall eWOM är en tydlig effekt av att 

använda sig av influencers, vilket de går miste om när de annonserar i tidningar eller använde 

sig av utomhusreklam. Respondent F och G menade istället att de ser större potential med andra 

sociala medier och annonser på hemsidan i form av banners. de menade även att de inte arbetar 

varumärkesbyggande till skillnad mot de andra företagen som såg stora fördelar kring varumär-

kesbyggandet med hjälp av influencers. Vidare så menade företag F och G att effekten av in-

fluencer marketing blir mindre och mindre på marknaden då det ständigt etableras fler in-

fluencers på marknaden och en av respondenterna nämner att influencer marketing var guld-

gruva för några år sedan men att det nu börjar bli svårare och svårare att få samma slagkraft för 

samma peng.  

De två företag som angav de mest utförliga beskrivningarna och visade störst positivitet i frågan 

var A och B. De svarade bland annat så här:  

“Vi har på senare tid haft flera samarbetskollektioner med macro-influencers och vet att det är 

en snabb och effektiv marknadsföringsmetod som uppskattas, det hjälper i sin tur varumärket 

att växa och spridas till fler av fler.” -Företag A  

“Genom att annonsera med influencers som vi har en bra relation med når vi ut med vårt 

budskap och våra produkter. Detta tror vi är varumärkesbyggande i sig och hoppas att våra 

kunder uppskattar. Genom att våra influencers använder våra kläder så inspirerar det andra 

och på så sätt stärks vårt varumärke.” - Företag B 

Ovannämnda respondenter verkar inom modebranschen vilket kan vara en bakomliggande fak-

tor till varför de är de mest positiva i ämnet. Då det är en väldigt konkurrenskraftig bransch 

med många lanseringar gör att det gäller att sticka ut i mängden.  

Företag G var mest negativ i ämnet och menade på att det är svårt att mäta vad influencer 

marketing ger till varumärkesbyggandet och att företag ofta tenderar att enbart fokusera på an-

talet konverteringar. Respondenten säger att de inte jobbar varumärkesbyggande via influencers 
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då de säljer mycket mer än EMV-produkter. Därmed menar de på att de inte gynnas av den 

formen av marknadsföring utan satsar mer på att erbjuda hög servicenivå i fysiska butiker och 

bygga relationer den vägen istället.  

Slutligen frågade vi vilka tre fördelar som de värderar högst i ett samarbete med en influencer 

vid produktlanseringar, som de anser att de inte uppnår i traditionella kanaler. Här fick vi till 

till största delen samma svar av samtliga: “trovärdighet, hur seriösa de är och räckvidden ut 

till rätt målgrupp.”  

“Den stora fördelen om du har rätt influencer till rätt produkt är att lanseringen blir slagkraf-

tig. Generellt sätt om man lyckas matcha det bra så blir det slagkraftigt. Det negativa är om 

man siktar brett och kanske använder sig av macro-influencer och denne inte har något enga-

gemang kring produkten och då mister man trovärdigheten ut till kund. “- Företag C 

“influencer marketing är ett bra sätt att nå våra målgrupper, det är precist och träffsäkert. En 

viktig del är att influencern har stor trovärdighet bland sina följare och verkligen gillar våra 

produkter. Det är viktigt för oss. Med influencer får möjlighet att nå våra potentiella kundgrup-

per.” - Företag D 

4.6 Sammanfattning av Empirin 

I sammanställningen av det empiriska resultatet har det framkommit att övervägande majoritet 

av respondenterna använder influencer marketing som marknadsföringsstrategi med argumen-

tationen att traditionella kanaler har blivit så pass stort och att företags målgrupp inte läser 

tidningen eller kollar tv i samma utsträckning längre, vilket gör att de får bättre räckvidd och 

snabbare spridning i digitala kanaler såsom sociala medier och influencers. Detta har lett till att 

samtliga företag har slutat med traditionella medier såsom tidning, radio och tv och istället läg-

ger hela marknadsföringsbudgeten på olika former av sociala medier. Vidare hur och i vilken 

utsträckning företagen använder influencer marketing vid produktlanseringar samt hur effek-

terna eWOM, varumärkeskännedom och produktkännedom har förändrats varierar mellan fö-

retagen. Vi kunde identifiera skillnader i svar beroende på vilken bransch de var i och om de 

har ett sortiment av egenmärkta varor eller inte. Det är därför av relevans att belysa skillnader 

och likheter som påvisats i studien efter bransch och sortiment av EMV.  
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Företagens syn på produktlanseringar 

Utifrån ämnet produktlanseringar identifierade vi ett mönster efter den bransch de verkar i och 

hur ofta de lanserar nya produkter. De två företag som verkade inom modebranschen (A och B) 

var de som lanserade produkter mest regelbundet, upp emot varje månad. Gemensamt för samt-

liga företag, oavsett bransch, var att deras främsta strategi är att matcha rätt influencer med rätt 

produkt och att budskapet, det vill säga reklamen, upplevs trovärdigt ut till konsumenten.  

Vidare fann vi likheter och skillnader mellan företag som säljer egenmärkta produkter och fö-

retag som är återförsäljare av andras varumärken. Här är det företag A, B, C, D, och E som 

säljer EMV och är positivt inställda till produktlanseringar i allmänhet och influencers som 

marknadsföringsmetod. Medan Företag F och G som främst är återförsäljare av andras varu-

märken och menar att de inte gynnas av att lansera flera gånger per år eller marknadsföra andra 

tillverkares varumärke genom influencers.  

Företagens syn på influencer marketing 

Fem av sju företag hade en positiv syn på influencers och ansåg att influencer marketing är en 

kostnadseffektiv metod att nå ut till rätt målgrupp då de märkt av att reklam i vanliga kanaler 

inte är lika slagkraftigt längre. Där fann vi en korrelation mellan de företag som använder macro 

och micro-influencers och om de säljer EMV. Där de som säljer EMV är mer positivt inställda 

till influencers och ser det som en kostnadseffektiv marknadsföringsmetod. Anledningen till att 

två företag var lite skeptiska mot influencer marketing och inte ansåg att det är så kostnadsef-

fektivt som många andra påstår var för att de tyckte att influencers börjar ta mer och mer betalt 

och att det snart inte är lika lönsamt längre som de var i början när det slog igen.  

Dock var samtliga företag eniga om att influencer marketing är en träffsäker marknadsförings-

metod och vid samarbete med en influencer är det viktigt att matcha rätt influencers till rätt 

produkt, alltså att det är bra att vara produktspecifik vid val av influencers.  

Företagens syn på effekter 

Majoriteten respondenter har gemensamt att de anser att effekterna blir mer slagkraftiga via 

influencers och sociala medier kontra traditionella kanaler. På så sätt att de sprider WOM om 

produkten och varumärket som i sin tur stärker varumärkeskännedomen och produktkännedo-

men. Denna åsikt är densamma oavsett bransch. Företag G var mest negativ i ämnet och menade 
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på att det är svårt att mäta vad influencer marketing ger till varumärkesbyggandet och därmed 

inte arbetar varumärkesbyggande via influencers. 

Företag F och G som är återförsäljare av andra varumärken var mest negativ i ämnet jämfört 

med resterande företag och menade på att det är svårt att mäta vad influencer marketing ger till 

varumärkesbyggandet och därmed inte arbetar varumärkesbyggande via influencers.  Respon-

dent F och G menade istället att de ser större potential med andra sociala medier och annonser 

på hemsidor i form av banners.  

De företag ovan som använder influencer marketing regelbundet ansåg att influencer marketing 

vid produktlansering är ett kostnadseffektivt sätt att nå ut till rätt målgrupp. Företag F och G 

var de mer skeptiska i frågan och ansåg att det inte är så kostnadseffektivt som många andra 

anser. Vi fann en korrelation mellan de företag som använder macro- och microinfluencers och 

om de säljer EMV-produkter. Där de som säljer EMV-produkter är mer positivt inställda till 

influencers och ser det som en kostnadseffektiv marknadsföringsmetod.  
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5 Analys 

I detta kapitlet kopplas den teoretiska referensramen med det insamlade empiriska materialet 

och analyseras utifrån analysmodellen som framtagits. Uppdelningen har skett efter analysmo-

dellen och de frågor som har ställts utifrån intervjumallen för att enklare kunna besvara studi-

ens problemformulering. Analysen har samma uppbyggnad som föregående kapitel, vilket ska 

bidra till ett tydligt och lättöverskådligt upplägg för läsaren.  

5.1 Respondenternas marknadskommunikation vid produktlanseringar 

Hur ofta företagen lanserar nya produkter 

Enligt Huhn et al (2018) och Czinkota och Ronkainen (2017) är det en stor utmaning för företag 

att lansera nya produkter i dagens samhälle, i och med att utbudet på marknaden växer och den 

tekniska utvecklingen ökar. Detta sätter press på företag att ständigt leverera nya produkter. I 

empirin framkom det att samtliga företag förutom G lanserar nya produkter flera gånger per år.  

Företag A och B var de som stack ut liter mer i mängden när det gäller antal lanseringar, upp 

emot varje månad. Vid en djupare analys av svaret är tolkningen att det är på grund av de verkar 

i modebranschen, som är en väldigt konkurrensutsatt bransch och att de då måste hänga med 

när det gäller trender på marknaden.  

Medier företagen använder sig av vid produktlansering 

Hultink (1997) menar att det är invecklat för ett företag att lansera nya produkter på marknaden 

och för att nå en framgångsrik produktlansering så är det viktigt att positionera produkten kor-

rekt samt att forma ett attraktivt erbjudande. Men på senare år har mer kostnadseffektiva alter-

nativ dykt upp som marknadsföringsmetod inför lanseringar såsom sociala medier och in-

fluencers och det är produktlanseringsfasen och kommersialiseringen av produkten som företag 

verkar ha mesta nytta av sociala medier. (Robert & Candi, 2015).  Författarna menar även att 

traditionella massmarknadsföring har stigit i priser vilket har lett till att företagsmarknaden sökt 

billigare alternativa kommunikationsvägar.  

Empirin visar att samtliga företag förutom F och G tenderar att välja influencers i sociala medier 

som kommunikationsverktyg vid produktlanseringar medan företag F och G var skeptiska mot 

att lansera genom influencers. Anledningen till detta var att de ansåg att de inte   gynnas av att 

marknadsföra sina produkter genom influencers då de är återförsäljare av andras varumärken.  
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Likheter och skillnader mellan företag som säljer EMV-produkter och företag som är åter-

försäljare av andras varumärken 

Vid djupare analys av de olika respondenternas svar på frågan identifierades ett tydligt samband 

mellan företags sortiment av EMV-produkter och deras positiva inställning till influencer mar-

keting. Här kunde vi identifiera två grupper där grupp består av företag som säljer EMV-pro-

dukter och grupp två som är återförsäljare av andra varumärken. Grupp ett säljer EMV-produk-

ter där deras eget varumärke exponeras vid produktlanseringar, därav att de anser att influencer 

är en effektiv marknadsföringsmetod i termerna produkt- och varumärkeskännedom. Detta 

överensstämmer med vad Pongjit och Beise-Zee (2015) och Gruner et al (2018) beskriver i sin 

studie, att WOM genom influencers, är en effektiv marknadsföringsmetod när företag vill sti-

mulera produktkännedomen samt varumärkeskännedomen. 

Grupp två som är återförsäljare av andra varumärken och produktsortiment hade istället en 

mindre positiv inställning till influencers och deras effekter på produkt- och varumärkeskänne-

dom. Dessa två företagen menade att de inte gynnas av att marknadsföra andra varumärken via 

influencers utan för dem var det viktigare att marknadsföra sitt varumärke istället för produkten 

då det vill att kunderna väljer dem när de ska köpa istället för en annan återförsäljare, vilket då 

gör att de inte tycker att influencer marketing vid produktlanseringar gynnar dem lika mycket 

som det kan göra för företag som säljer EMV-produkter.  

5.2 Respondenternas val av media vid produktlansering  

Företagens syn på traditionella kanaler vid produktlansering 

Enligt Baines et al. (2016) så använder företag sig av en kanal som möjliggör att budskapet 

kommer fram till den utvalda målgruppen. Det som företag eftersträvas här är att budskapet ska 

komma genom en så effektiv kanal som möjligt (Schnoor, 2006). Det finns oändligt med kana-

ler vilket i sin tur har lett till att valet av kanal är mer avgörande än innan och främst för de som 

vill nå ut till en mer specifik målgrupp (Baines et al., 2016).  

Enligt Gurặu (2008) har synsättet på de traditionella kommunikationskanalerna såsom tid-

ningar, tv och radio försämrats då internet har slagit igenom. Sociala medier har här blivit en 
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kanal som företag använder sig av då sociala medier gör de möjligt för företag att nå rätt mål-

grupp på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt i jämförelse med traditionella medier (DBPME-

DIA, 2018).  

Gemensamt för alla respondenterna var att de alla var skeptiska mot de traditionella medierna 

såsom tidning, radio och tv då de menade på att det är för dyrt att använda sig av dessa medier 

och de menade även att deras målgrupp inte läser tidning eller ser på tv i samma utsträckning 

längre. Vilket kan kopplas till Yuna och Chandler (2018) som skriver att 57% av befolkningen 

kommunicerade med varandra online istället för ansikte mot ansikte under 2018. Samt att 30 

biljoner material och innehåll delades på Facebook och Youtube-tittandet låg totalt på 2.9 bil-

joner timmar och prognoser förutspår att dessa siffror kommer fördubblas inom de tre närmaste 

åren. Det blir därmed viktigt att flytta över marknadskommunikationen till de kanaler konsu-

menterna spenderar sin tid (Gruner et al., 2018).  

Respondenterna menade också att sociala medier har blivit ett billigare alternativ samt att de 

kan precisera annonseringen mer, vilket gör att det får ut mer per investerad krona. Roberts och 

Candi (2015) konstaterade likvärdigt i sin studie där de menade att företag i alla tider har an-

nonserat produktlanseringar i traditionell massmedia. Men att stigande kostnader på dessa tjäns-

ter och konsumentens ökade returer av produkter har lett till att företagen sökt sig till andra 

metoder att nå sin marknad på.  

Baines et al. (2016) menar också på att de traditionella medierna såsom tv och tidning har blivit 

allt dyrare då utrymmet för att synas är begränsat och sociala medier som blivit en populär kanal 

är inte begränsat och företag når här ut till en större publik, vilket har lett till att denna kommu-

nikationskanal har ökat i samband med internets utbredning. 

Vidare menade respondenterna att de inte längre fick samma effekt i dessa medier allt eftersom 

internet och sociala medier uppmärksammats, vilket då påverkar deras försäljning.  Detta är 

något som Gruner et al. (2018) forskat kring och vad de kom fram till var att vid lansering av 

nya produkter via sociala medier, i form av videor på Youtube och annonser på Facebook ge-

nerellt är mer effektiv än traditionell annonsering och annonsering online vid produktlanse-

ringar.  
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Egenskaper företagen söker vid val av kanal vid produktlansering 

Enligt Veirman et al. (2017) är influencers är mer trovärdiga och mer tillgängliga och enklare 

att relatera till eftersom de delar med sig av sitt privatliv samt att de interagerar med sina följare 

på ett mer personligt plan. Vidare är tillgängligheten till sociala medier obegränsat och företag 

får en större räckvidd (Baines et al., 2016).  

Vad som framkommit i vår empiri är att när det gäller val av kanal vid annonsering så finns det 

tre viktiga egenskaper som var återkommande hos alla företag, vilka var trovärdighet, räckvidd 

och personlighet. Detta är i enlighet med vad Veirman et al. beskriver i sin studie, att influencer 

kan förmedla trovärdiga budskap och är lättare att relatera till eftersom de delar med sig av sitt 

privatliv samt att de interagerar med sina följare, alltså är influencers mer personliga. Vidare 

kan det även kopplas till att vad Baines at el. (2016) beskriver, att tillgängligheten till sociala 

medier obegränsat och företag får en större räckvidd.  

Utifrån empirin så kan vi se kopplingar mellan vilken bransch de verkar inom och hur de be-

skriver att en bra kommunikationskanal ska vara och vilka egenskaper de söker vid val av kanal. 

De två företag som verkar i modebranschen och som upplevs som mest positivt inställda till 

influencers roll i marknadsföringsarbetet beskriver samma egenskaper som de söker vid val av 

kanal. Vidare har även de två företagen som verkar inom träning och hälsa svarat samma gäl-

lande de egenskaper de söker. Gemensamt för samtliga företag, oavsett bransch, är att de näm-

ner minst en av de tre egenskaperna när de får frågan om vad de söker efter hos en bra kanal. 

En anna likhet mellan alla företagen är att samtliga företag helt har slutat att synas i traditionella 

medier då de tycker att det är för dyrt och att de inte kan nå sin målgrupp via dessa medier 

längre. 

Likheter och skillnader mellan företag som säljer EMV-produkter och företag som är åter-

försäljare av andras varumärken 

Utifrån empirin kan vi även avläsa att de företag som säljer EMV-produkter söker efter en 

trovärdig och personlig kanal medan F och G som inte säljer EMV-produkter inte söker efter 

en personlig kanal. Det kan ha och göra med att F och G inte arbetar lika aktiva med influencer 

som marknadsföringsmetod och därmed inte söker efter en kanal som är personlig i samma 

utsträckning som resterande. De söker istället efter sociala kanaler som antingen är trovärdiga 

eller har stor räckvidd. Gemensamt för samtliga företag, oavsett sortiment av EMV-produkter, 
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är att de nämner minst en av de tre egenskaperna när de får frågan om vad de söker efter hos en 

bra kanal.  

5.3 Respondenternas syn på influencer marketing vid produktlanseringar 

Varför företagen har valt att använda influencer marketing som marknadsföringmetod 

Enligt Schwab (2017) definieras influencer marketing som en marknadsföringsstrategi där 

människor används för att skapa inflytande över en viss målgrupp. Enligt Brown och Hayes, 

(2008) kräver influencer marketing goda relationer och fokuserar på individer vilka ger råd till 

beslutsfattare angående varor och tjänster och att dessa influencers är mycket viktiga i köppro-

cessen då företag genom dem kan ta sig förbi sälj barriärerna som finns mellan företag och 

deras konsumenter.  

Samtliga respondenter var även eniga i frågan att influencer marketing är en lämplig och kost-

nadseffektiv marknadsföringsmetod för att nå ut till en specifik målgrupp.  

Samtliga företag var också eniga om att de använder influencer marketing för att det är en träff-

säker marknadsföringsmetod och vid samarbete med en influencer är det viktigt att matcha rätt 

influencers till rätt produkt, alltså att det är bra att vara produktspecifik vid val av influencers. 

Här nämner företag B att fördelen med influencer marketing är att när influensen är genuin och 

verkligen tycker om företaget de samarbetar med så blir produktlanseringen slagkraftig.  Det 

empiriska fyndet styrks av Gruner et al (2018) som menar att desto högre engagemang influen-

sen visar, desto högre chans att konsumenten även kommer gilla produkten som presenteras i 

kanalen. Författarna menar att ju högre engagemang desto fler fördelar vinner företagen på 

annonsering i sociala medier. Därmed det tydliga förhållandet mellan investeringar i sociala 

medier och en framgångsrik produktlansering. Här ser vi ett tydligt samband med det empiriska 

resultatet. Då alla företagen menade att de viktigaste vid val av influencer att samarbeta med 

var hur engagerade de var gällande företaget och produkten de ska presentera.  

Men två av företagen menade på att influencers har börjat ta mer betalt vilket gör att det snart 

inte är lika lönsamt längre som det var förr och att antalet influencers har ökat vilket har gjort 

att influncers lite har tappat sin gnista och unikhet på marknaden 
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Vilket är intressant då Firstbrook och Wollan (2011) och DBPMEDIA (2018) menar att det är 

ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att nå rätt målgrupp på, i jämförelse med traditionella me-

dier. För att kartlägga de olika respondenterna och hur de förhöll sig till frågan kan särskilj-

ningar göras mellan de olika respondenterna och deras arbete kring influencerna göras. Företag 

F och G arbetar inte med influencers i samma utsträckning som resterande företag och har 

kanske därmed inte märkt av de positiva konsekvenserna utan enbart ser till de negativa. De 

menade nämligen på att det är tidskrävande att få till ett bra samarbete och att influencerna idag 

är bra på att ta betalt. Det var inget som de andra företagen påpekade utan majoriteten menade 

på att de har olika mediebolag som sköter större delen av arbetet för att kunna lägga den tiden 

på annat och att det är kostnadseffektivt.  

Vid en djupare analys av så kunde vi även hitta en annan koppling och detta var att de två 

företagen som var lite skeptiska mot influencer marketing är återförsäljare av andras varumär-

ken vilket bidrar till att de inte gynnas lika mycket av influencer marketing som de företag som 

säljer EMV produkter.  

Veirman et al. (2017) beskriver i sin studie att en av de största utmaningarna i influenser mark-

nadsföring är identifieringen av rätt influencers och att matcha rätt influencer till rätt produkt, 

annars kan det drabba produkten och försäljningen negativt. Detta var något som samtliga fö-

retag också påpeka, att oavsett om de arbetar med influencer mycket eller lite, att den främsta 

strategi är att matcha rätt influencer med rätt produkt.  

Hur företagen arbetar med influencer marketing 

I empirin har vi även framkommit att företagen jobbar lite olika vid användning av influencer 

marketing. I en studie av Fiorella och Brown, (2013) beskriver de att influencers kan delas upp 

i två olika typer av influencer, macro-influencer som har en större följarskara och micro-in-

fluencers som har en mindre följarskara. 

Utifrån de företagen som använder influencers regelbundet vid produktlanseringar använder 

majoriteten både micro och macro-influencers. Företag A, B, C, D och E använder båda medan 

F enbart använder micro. Varav majoriteten av respondenterna nämnde att de använde sig av 

macro-influencers för att det vet att de sätter trenderna och micro-influencers var en stor del av 

deras dagliga arbete för att nå allt och alla. Vilket överensstämmer med tidigare studier som 

beskriver att företag använder macro-influencers eftersom de kan skapa trender och uppmuntra 

sina anhängare att köpa produkter de marknadsför (framtid, 2018) och som Fiorella och Brown 
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(2013) så når macro-influencers ut till en större publik och företag kan dra nytta av detta få de 

vill nå ut med varumärkeskännedom till stora sociala grupper. Vidare menar Fiorella och Brown 

(2013) att med micro-influencers kan företag istället dra nytta av att de således kan ha större 

inflytande på konsumenters beteende och attityder då det har möjlighet att skapa närmare relat-

ion till sina följare, alltså ett större engagemang. Samtliga respondenter bekräftar ovanstående 

teorier då de tenderar att välja macro-influencer vid större lanseringar för att skapa en trend på 

marknaden och sprida nyheten till så många som möjligt. Samt att de väljer micro-influencer 

för att det blir mer personligt och det når konsumenten på ett mer relationsmässigt plan. Alla 

företagen sa även att deras främsta strategi är att matcha rätt influencer med rätt produkt och att 

det är viktigt att budskapet känns trovärdigt ut till konsumenten.  

Likheter och skillnader mellan företag som säljer EMV-produkter och företag som är åter-

försäljare av andras varumärken 

Fem av sju företag ansåg att influencer marketing är en kostnadseffektiv metod att nå ut till rätt 

målgrupp då de märkt av att reklam i vanliga kanaler inte är lika slagkraftigt längre. Vi fann en 

korrelation mellan de företag som använder macro och micro-influencers och om de säljer 

EMV-produkter. Där de som säljer EMV-produkter är mer positivt inställda till influencers och 

ser det som en kostnadseffektiv marknadsföringsmetod.  

5.4 Respondenternas uppfattning kring hur deras budskap förmedlas bäst 

Anser företagen att budskapet, dvs erbjudandet eller kampanjen, förmedlas fram bättre med 

hjälp av influencers istället för i en traditionell kanal? 

Enligt Baines et al. (2016) är budskapet det företaget vill få sagt, med rätt ton, format efter 

mottagaren och är själva kärnan i marknadskommunikationen och för företag är det viktigt att 

inge ett trovärdigt intryck när de förmedlar ut sitt budskap.  

Samtliga företag förutom F och G ansåg att deras budskap förmedlas fram bättre med hjälp av 

en influencer då det menade på att det blir mer trovärdigt och/eller personligt när det förmedlas 

av en fysisk person snarare än en annons på en hemsida. Detta överensstämmer med vad Veir-

man et al. (2017) beskriver i sin studie, att marknadsföring via en influencer upplevs som mer 

trovärdiga från interpersonella i jämförelse med traditionell marknadsföring. Företag G var den 

mest skeptiska och ansåg att deras budskap förmedlas fram bättre i fysiska butiker kombinerat 

med annonsering på hemsidor. Anledningen till att de var skeptiska mot influencers var för att 
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de menade på att eftersom de är återförsäljare av andra varumärken så gynnas de inte så mycket 

av när en influencer marknadsför deras produkter då de kan köpa produkten på andra ställen 

också. 

Hanna et al (2011) och Kaplan och Haenlein (2012) studerade WOM där de kom fram till att 

influerade personer används vid produktlanseringar och annonsering för att påverka köpbeslut 

och kundernas attityder. Vilket kan kopplas till att alla företag aktivt har valt att använda sig av 

influencer då de är medvetna om den stora påverkansfaktorn på konsumenter. Gurặu (2008) 

och Martensen och Mouritsen (2016) påstår också att WOM har en positiv effekt mellan an-

nonsering och konsumentens attityd gentemot varumärket och produkten. Majoriteten av re-

spondenterna bekräftar detta, att det blir mer trovärdigt och personligt när det förmedlas av en 

fysisk person snarare än en annons på en hemsida. Genom att en fysisk person pratar gott om 

en produkt kan det påverka till ett köp.  

Företag G var den mest skeptiska och ansåg att deras budskap förmedlas fram bättre i fysiska 

butiker kombinerat med annonsering på hemsidor. Det respondenten här kanske menar är att de 

genom god service i butik istället kan påverka konsumenten till köp och det blir därmed också 

en form av WOM. Men att enbart annonsera på hemsidor överensstämmer inte med teorier om 

WOM som Hanna et al (2011), Kaplan och Haenlein (2012), Gurặu (2008) och Martensen och 

Mouritsen (2016) skriver om.  

Hur företagen väljer ut influencer att samarbeta med 

Gemensam för samtliga företag, oavsett bransch, är att det går mycket på hur personen fram-

ställer sig på sina sociala medier och hur engagerade influencers är gällande deras följare men 

skillnader kan ses mellan två olika branscher då de två företagen i modebranschen kollade 

mycket på influencerns intresse för mode och intresse för produkten.  

Medans de två företagen som säljer presenter och högtidsprodukter fokuserar mer på in-

fluencerns personlighet gällande värderingar och normer då de tycker det är viktigt att in-

fluencern speglar företagets värderingar, står för mångfald och utmanar negativa normer.  

Likheter och skillnader mellan företag som säljer EMV-produkter och företag som är åter-

försäljare av andras varumärken 

Ett annat återkommande mönster vi kunde se var att samtliga företag förutom F och G ansåg 

att deras budskap förmedlas fram bättre med hjälp av en influencer på grund av att det blir mer 
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trovärdigt och personligt när det förmedlas av en fysisk person snarare än en annons på en 

hemsida. Det är ett återkommande mönster av att de som säljer EMV-produkter är mer positivt 

inställda till influencers medan de som inte säljer EMV-produkter föredrar andra sociala medier 

och digital marknadsföring.  

5.5 Respondenternas uppfattning kring hur effekter har förändrats mellan 

de olika kanalerna 

Enligt Gruner et al. (2018) är kommunikation på sociala medier i genomsnitt är mer effektivt 

än traditionell annonsering vid produktlansering och anledningen till detta är att sociala medier 

ökar tillgängligheten till information om produkter samt spridningen av Word of mouth (WOM) 

och WOM är en effektiv marknadsföringsmetod när företag vill stimulera produktkännedomen 

samt varumärkeskännedomen (Gruner et al., 2018). 

Gruner et al (2018) belyser också ett samband mellan influencer marketing och ökad varumär-

keskännedom, produktkännedom och (e)WOM. Där de tre komponenterna samspelar med 

varann och därmed förstärker varann. Samtliga företag svarade att de föredrar digital marknads-

föring i form av sociala medier framför traditionell marknadsföring och traditionella kanaler då 

de anser att de får en bättre räckvidd. Majoriteten av företagen, det vill säga A, B, C, D och E, 

tog upp att de mest märkbara effekterna är att de influencers bidrar till bättre varumärkeskänne-

dom och produktkännedom hos konsumenter.  

Respondent F och G som är återförsäljare av andra varumärken tog istället upp räckvidd som 

den främsta fördelen med sociala medier och digital marknadsföring jämfört med traditionella 

medier.  

Gemensamt för alla företagen är att de går från massmarknadsföring i traditionella medier till 

mer relationsmarknadsföring i form av nära samarbeten med influerade personer som har en 

stark följarskara på nätet. Hanna et al. (2011) belyser detta i sin studie där de beskriver att 

sociala medier öppnar upp möjligheter för företag att nå ut till nya kunder, skapa relationer och 

samtidigt använda kontaktnätet med att nå ut med sitt namn till ännu fler och allt med att relat-

ionsmarknadsföring växer hamnar den traditionella marknadsföringen, såsom reklam och mass-

marknadsföring, i skymundan Hanna et al. (2011).  
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Angående hur de upplever att effekten av olika kommunikationskanaler har förändrats så sva-

rade samtliga företag att sociala medier i allmänhet och influencers i synnerhet är en mer effek-

tiv marknadsföringsmetod i termerna eWOM, varumärkeskännedom och produktkännedom. 

Vilket överensstämmer med vad Gruner et al (2018) studerade, där kommunikation på sociala 

medier i genomsnitt är mer effektivt än traditionell annonsering vid produktlansering. Det stäm-

mer även överens med vad Veirman et al. (2017) beskriver i sin studie om att företag föredrar 

att marknadsföra kommande produkter via influencers då informationen upplevs som mer tro-

värdiga från interpersonella i jämförelse med traditionell marknadsföring. Vad studien beskri-

ver är att eWOM eller den information konsumenterna erhåller från interpersonella källor har 

starkare effekt på konsumentens köpbeslut än traditionell marknadsföring (Veirman et al., 

2017) då ett meddelande uppfattas mer genuint och trovärdigt när det kommuniceras av en 

annan konsument i jämförelse med när det kommer ifrån en annonsör (Veirman et al., 2017). 

Företag F och G är dock inte lika positivt inställda till influencers och anledning till detta var 

att de inte arbetar varumärkesbyggande till skillnad mot de andra företagen som såg stora för-

delar kring varumärkesbyggandet med hjälp av influencers och menade istället att de ser större 

potential med andra sociala medier och annonser på hemsidan i form av banners.  

Vidare så nämner de även att de tycker att effekten av influencer marketing blir mindre och 

mindre på marknaden då det ständigt etableras fler influencers på marknaden och en av respon-

denterna nämner att influencer marketing var guldgruva för några år sedan men att det nu börjar 

bli svårare och svårare att få samma slagkraft för samma peng. Tidigare studier tar inte upp 

detta men en förklaring kan vara att de flesta av de studierna vi använder oss av är några är 

gamla och precis som en av respondenterna sa så var det en guldgruva för några år sedan. En 

annan tolkning kan också vara att utifrån tidigare studier kring influencers trovärdighet är att 

den trovärdighet som influencer har minskar när de etableras fler influencers på marknaden då 

det finns risk att konsumenter kommer börja uppleva att influencers blir “sell outs” alltså att de 

upplevs som köpta av flertalet företag.  

Likheter och skillnader mellan företag som säljer EMV-produkter och företag som är åter-

försäljare av andras varumärken 

Skillnader som kunde ses mellan de företagen som säljer EMV produkter och företagen som är 

återförsäljare av andras var att företag F och G var mest negativa i ämnet jämfört med resterande 

företag och menade på att det är svårt att mäta vad influencer marketing ger till varumärkes-

byggandet och därmed inte arbetar varumärkesbyggande via influencers. Det kan vara kopplat 
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till att de inte säljer EMV-produkter och därmed inte vill gynna andras varumärken att spridas 

via influencers WOM. Respondent F och G menade istället att de ser större potential med andra 

sociala medier och annonser på hemsidan i form av banners.  

5.6 Sammanfattning av analyskapitlet 

I sammanställningen av det empiriska resultatet har det framkommit att alla företagen väljer att 

synas i digitala kanaler i stället för i traditionella kanaler. Med anledning att konsumenten idag 

inte läser tidning eller ser på linjär tv i samma utsträckning som förr och att det är för dyrt att 

använda sig av traditionella medier. Majoriteten av respondenterna menar att influencer mar-

keting är en kostnadseffektiv marknadsföringsmetod för att nå ut till rätt målgrupp. Företagen 

nämner även att om vid matchning av rätt influencer med rätt produkt vilket överensstämmer 

med vad Veirman et al. (2017) belyser i sin studie. Effekterna som företagen har upplevt när de 

gått över från traditionella kanaler till digitala kanaler är att konsumenterna får bättre varumär-

keskännedom och produktkännedom vilket stämmer överens med Gruner et al. (2018) beskriver 

i sin studie. Vidare så belyste företagen att orsaken till detta är att eWOM från influencers sprids 

snabbt och lätt på sociala medier och har en högre trovärdighet än när budskapet kommer från 

företaget själva vilket överensstämmer med vad Chen et al. (2011) och Veirman et al. (2017) 

beskriver i sina studier.  

Vi fann två återkommande faktorer som påvisade skillnader mellan företagen när de vägdes in, 

vilket var huruvida de var återförsäljare av EMV-produkter och i vilken bransch de verkar i. 

Utifrån respondenternas intervjusvar fann vi en korrelation mellan företag som var mer positivt 

inställda till influencer marketing och att de lanserar produkter under eget varumärke. En slut-

sats som kan dras är att företag som säljer EMV-produkter är mer positivt inställda till att arbeta 

varumärkesbyggande via influencers och mer än gärna gör reklam för sina produkter. Medan 

de företag som är återförsäljare av andras varumärken inte gynnas av att göra reklam för andras 

varumärken genom influencers. Utan hellre investerar marknadsföringsbudgeten på andra so-

ciala medier där deras budskap förmedlas fram mer slagkraftigt. Företagen som inte säljer 

EMV-produkter antydde inte att de söker efter en kanal som är personlig utan hellre ser att den 

har stor räckvidd. De som såg positivt på influencers var även de som prioriterade egenskaperna 

trovärdighet och personligt. Vilket var de företag med stora delar av sitt sortiment bestående av 

EMV-produkter.  
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Vi fann även en korrelation mellan antal lanseringar de gjorde per år och i vilken bransch de 

verkar i. Företagen i modebranschen hade lanseringar varje månad, stora som små, medan fö-

retag G inom IT-branschen lanserade minst antal gånger, någon gång per år. Företag A och B 

var även dem som återkommande gånger i många frågor var mest positivt inställda till in-

fluencers. Vilket vi drog slutsatsen att de som lanserar oftare har större nytta av att använda sig 

av influenser och är mer positivt inställda till marknadsföringsmetoden, då de kan målgrupp-

sanpassa deras budskap och därmed förhoppningsvis uppnå de effekter de önskar. Vilket även 

återfinns i flertalet studier såsom Gruner et al (2018), Huhn et al. (2018) och Veirman et al. 

(2017).  

Ett annat viktigt fynd som visade sig vid analyseringen av respondenternas svar var vikten av 

det personliga intresset influencern visar gentemot produkten och hur detta påverkar konsu-

mentens attityd och köpbeslut, vilket vi då kopplade till att alla företag aktivt har valt att an-

vända sig av influencer då de är medvetna om den stora påverkansfaktorn på konsumenter. 

Vilket även återfinns i studier av bland annat Gurặu (2008) och Martensen och Mouritsen 

(2016) där de beskriver att WOM har en positiv effekt mellan annonsering och konsumentens 

attityd gentemot varumärket och produkten. 

Analysen visar att influencer marketing har bidragit till en förändring när det gäller företags 

marknadskommunikationsmix vid produktlanseringar. Företag har gått från att själva förmedla 

budskapet till att låta en fysisk person som har inflytande över en större grupp människor på 

sociala medier att förmedla deras budskap, en så kallad influencer.  

Detta har bidragit till att företags budskap uppfattas mer trovärdigt. Effekter som företagen 

upplevt och som stämmer överens med tidigare studier av Chen et al. (2011) är att influencer 

marketing jämfört med traditionella medier ökar varumärkeskännedomen, produktkännedomen 

och räckvidd och detta på grund av eWOM som sprids snabbt och lätt på sociala medier (se fig. 

4).  
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Figur 4. Reviderad analysmodell. 
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6 Slutsats 

I följande kapitel presenteras det avslutande kapitlet där syfte och frågeställning besvaras. 

Slutsatser kommer dras utifrån analyskapitlet och avslutningsvis presenteras uppsatsens bidrag 

till teori och praktik, praktiska rekommendationer förslag på vidare forskning.  

6.1 Besvarande av studiens syfte 

Syftet med studien är att undersöka“Hur företags marknadskommunikationsmix vid produkt-

lansering har förändrats allt eftersom influencer marketing har etablerats som kommunikat-

ionskanal och hur effekten av olika kommunikationskanaler har förändrats”. För att skapa en 

tydligare struktur och överblick delas frågeställningen upp i två delar.  

Hur har företags marknadskommunikationsmix vid produktlansering förändrats allt eftersom 

influencer marketing har etablerats som kommunikationskanal? 

Utifrån studiens undersökning kan det konstateras att de detaljhandelsföretag som undersöktes 

inte längre använder sig av traditionella kommunikationskanaler vid produktlanseringar. Samt-

liga respondenter tenderar idag att välja kanaler och verktyg efter vart konsumenten befinner 

sig, vilket till största delen är på nätet. Företagen har gått från att förmedla sitt budskap i trad-

itionella kanaler såsom tv, tidningar och utomhusreklam till att flytta marknadskommunikat-

ionen till digital marknadsföring, sociala medier och influencers. Företagen har gått från att 

använda massmarknadsföring till mer relationsmarknadsföring, i form av nära samarbeten med 

influerade personer som har en stark följarskara på nätet. Förändringen blir att majoriteten re-

spondenter använder sig av en fysisk person som har inflytande över en viss målgrupp, där 

användningen av en influencer leder till att budskapet förmedlas av en mänsklig källa. Majori-

teten respondenter menar att deras budskap förmedlas mer trovärdigt, personligt och har större 

räckvidd via en influencer jämfört med traditionella kanaler vid produktlanseringar.  

Genom undersökningens gång kunde det identifieras skillnader mellan modebranschen och de 

resterande branschernas svar, där företagen inom modebranschen var de som lanserade nya 

produkter flest gånger per och var mest positivt inställd till influencers. Sortiment av egen-

märkta produkter visade sig också vara betydande för hur positivt inställda företagen var till 



56 
 

influencer som kommunikationskanal och hur de kommunicerar sin marknadsföring vid pro-

duktlanseringar. Sammanfattningsvis går det att konkludera att beroende på bransch och sorti-

mentsbredd av EMV varierar företagens marknadskommunikation vid produktlanseringar.   

Hur har effekten av olika kommunikationskanaler förändrats? 

Utifrån undersökningen visar vår studie att influencer marketing är en mer slagkraftig och ef-

fektiv marknadsföringsmetod för företag att nå ut till sin målgrupp jämfört med traditionell 

marknadsföring vid produktlansering. Majoriteten av respondenterna menade på att deras mål-

grupp av konsumenter inte läser tidning eller ser på linjär-tv i samma utsträckning längre och 

därmed har traditionella kanaler mist sin effekt och digitala kanaler har fått starkare effekt. 

Detta på grund av att vid användning av en influencer som kommunikationskanal når företaget 

sin målgrupp direkt och budskapet som förmedlas av en influencers tas emot på ett mer person-

ligt och trovärdigt sätt. Sociala medier når ut till mottagaren obegränsat i jämförelse med trad-

itionella kanaler och på så sätt upplever företag en större räckvidd med influenser. Genom in-

fluencers sprids eWOM snabbt och lätt i digitala kanaler vilket gör att företag upplever att va-

rumärkeskännedomen och produktkännedomen ökar bland konsumenterna.   

Dessa egenskaper bidrar till att influencer som kommunikationskanal blir en mer effektiv mark-

nadsföringsmetod i termerna räckvidd, varumärkeskännedom och produktkännedom jämfört 

med traditionella medier enligt respondenterna i undersökningen. 

6.2 Undersökningens bidrag i praktiken 

Studien bidrar i ämnet marknadsföring och marknadskommunikation gällande att de undersökta 

svenska detaljhandelsföretag inte längre väljer att synas i traditionella medier i och med sociala 

mediers utveckling. De traditionella kanalerna är i en utbytes fas och därmed börjar delar av 

marknadskommunikationsmixen bli förlegad. Vidare har studien skapat förståelse för hur stort 

influencer marketing och sociala medier är och varför företag ämnar synas i dessa medier. Då 

de undersökta företagens målgrupp idag inte läser tidningar eller ser på linjär tv i samma ut-

sträckning. Med hjälp av denna studie kan företag som står mellan att investera delar av sin 

budget i traditionella kanaler eller sociala medier och influencers, inför produktlanseringar, dra 

nytta av de fynd vi gjort. Utifrån studien kan även företag få en förståelse för konsumenters 

behov och attityder vid köpbeslut då studien visar att konsumenter tenderar att lyssna på in-

fluencer då de genererar en hög trovärdighet. Ett bidrag till företag är därmed att influencers 
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har stor påverkansfaktor på konsumenter där influerade personer kan användas vid produktlan-

seringar och annonsering för att påverka köpbeslut och kundernas attityder.  

6.3 Förslag till vidare forskning 

För att besvara studiens problemformulering deltog 7 detaljhandelsföretag, vilket kan betraktas 

som ett litet antal respondenter för att kunna dra slutsatser om verkligheten. Därmed skulle en 

utökning av antalet respondenter vara av intresse för att stärka studiens validitet gällande hur 

svenska detaljhandelsföretag ser på ämnet. Ytterligare avgränsning mot modebranschen och 

andra branscher hade varit intressant att bedriva, för att på så sätt kunna stärka de slutsatser som 

dragits i undersökningen. Genom att lägga ett större fokus på olika branscherna skulle en tyd-

ligare och mer sanningsenlig jämförelse mellan företagen vara genomförbar.  

Undersökningen skulle även vara intressant att bedriva ur ett konsumentperspektiv, för att se 

deras syn på ämnet och hur de påverkas av reklam i olika kanaler. Tidigare studier menar att 

det är effektivt att använda WOM för att påverka konsumenters attityder och köpbeslut.  
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Bilaga 1  

Intervjumall 

  

Teori Frågor Vad frågorna belyser 

Produktlanseringar 

 

-Vilken media använder ni er vid 

produktlanseringar? Varför? 

 

-Hur ofta lanserar ni nya produk-

ter? 

 

- Vilka möjligheter ser ni vid lan-

sering av nya produkter med hjälp 

av influencers? 

 

 

Vi vill ta reda på hur företag kommu-

nicerar vid produktlanseringar. Samt 

om och i så fall hur de påverkas av att  

influenser har introducerats som kom-

munikationskanal. 

Detta för att senare kunna koppla de-

ras svar till Kaplan och Haenlein 

(2012) och Roberts och Candis 

(2015) m fl. som påstår att de tradit-

ionella kanalerna stigit i pris och att 

sociala medier och influencer är ett 

mer kostnadseffektivt alternativ. 

Samt huruvida de anser att WOM från 

influencerna påverkar konsumenten.  
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Val av media -Använder ni er utav traditionella 

kanaler såsom radio, tv och tid-

ningar vid produktlansering. Var-

för/varför inte? 

 

-Vad är en bra kommunikationska-

nal enligt dig? 

 

-Vilka egenskaper söker ni vid val 

av kanal vid produktlanseringar? 

 

Här vill vi ta reda på hur valet av me-

dia sker och varför. Detta för att 

kunna dra slutsatser om vilka kanaler 

som är i utslussningsfasen och vilka 

som används mer frekvent vid pro-

duktlanseringar. Samt koppla empirin 

till Baines et al. (2016),  Kozinets et 

al. (2010) och Gurặu (2008) m fl. som 

bland annat påstår att synen på tradit-

ionella kanaler har försämrats i sam-

band med att sociala medier slagit 

igenom.  

Detta för att i ett senare skede kunna 

besvara studiens syfte och problem-

ställning. 

influencer marketing -Hur länge har ni arbetat med in-

fluencer marketing? 

 

-Varför har ni valt att arbeta med 

influencer marketing som mark-

nadsföringsmetod? 

 

-Har ni uteslutit andra kommuni-

kationskanaler när ni börjat an-

vända er av influencer marketing? 

Eller är influencer marknadsföring 

ett komplement i er kommunikat-

ionsstrategi? 

 

-Hur arbetar ni med influencers? 

 

Varför de väljer att använda sig av in-

fluenser, hur de vill att en bra kanal 

ska vara och vad de önskar få ut av en 

kanal. Genom att ta reda på om in-

fluencer ersätter eller kompletterar 

deras marknadskommunikation kan 

vi enklare dra slutsatser om de olika 

kanalernas egenskaper.  

 

Detta för att kunna koppla empirin till 

bland annat Veirman et al (2017), 

Gurặu (2008) och Gruner et al (2018) 

som bland annat menar att räckvidden 

blir längre i sociala medier och att re-

klamen uppfattas mer trovärdigt av en 

influerade person.  
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- Har ni en speciell influencer mar-

keting strategi vid lansering av nya 

produkter? 

 

- Hur har ni märkt av influencers 

betydelse i er marknadskommuni-

kation vid lansering av nya produk-

ter? 

 

Budskap -Anser ni att budskapet, dvs erbju-

dandet eller kampanjen, förmedlas 

fram bättre med hjälp av in-

fluencers istället för i en tradition-

ell kanal? 

 

-Hur många olika influencers har 

ni? Hur väljer ni ut dem? (Ålder, 

kön, “kända”, engagemang” etc) 

Alla företag som vill marknadsföra 

något har ett budskap och därmed är 

det ytters intressant att ta reda om in-

fluencer marketing är att föredra 

framför traditionella kanaler för att nå 

ut med sitt budskap. Anser de precis 

som Veirman et al. (2017)  och Baines 

et al. (2016) att budskapet som konsu-

menten erhåller från interpersonella 

(eWOM) källor har starkare effekt än 

traditionell marknadsföring.  



66 
 

Effekter -Anser ni att ni når ut till fler via 

influencers och sociala medier 

jämfört med i traditionella kanaler 

vid produktlanseringar?  

 

-Vilka möjligheter ser ni med in-

fluencer marketing vid produktlan-

seringar? 

  

-Vilka möjligheter ser ni kring va-

rumärkesbyggandet med hjälp av 

influencers? 

  

-Vilka är de tre fördelar vid en pro-

duktlansering som ni värderar 

högst i ett samarbete med en in-

fluencer som ni inte anser att man 

uppnår med traditionella kanaler? 

Här vill vi ta reda på vad är det för ef-

fekter företagen vill att marknads-

kommunikationen skall ha. Handlar 

det om varumärkeskännedom, pro-

duktkännedom, WOM eller något an-

nat? 

 

Chen et al (2011) och Gruner et al 

(2018) påstår bland annat att sociala 

medier ökar tillgängligheten till in-

formation om produkter samt sprid-

ningen av Word of mouth (WOM). 

Vilket i sin tur ökar produkt- och va-

rumärkeskännedomen och är de 

främsta effekterna vi tenderar att un-

dersöka.  
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Bilaga 2 

Individuella reflektioner 

Kristina Lidborg  

Jag och Kajsa bestämde oss för att skriva examensarbetet tillsammans i början på det tredje 

läsåret. Jag kände mig ganska så trygg med att skriva mitt examensarbete med Kajsa då jag 

visste att vi båda har samma tänk om hur vi vill lägga upp arbetet. Innan examensarbetet drog 

igång så hade vi en ide om vilket ämne vi ville skriva och det var influencer marketing. Anled-

ning till detta var att jag skrev en inlämning om influencer marketing i kursen Individuell för-

djupning som vi hade första terminen läsår tre. Vi båda tyckte att influencer marketing var ett 

väldigt aktuellt ämne just nu och ville därför undersöka hur företag förehåller sig till influencer 

marketing. Vi hade dock en tuff start på vårt examensarbete då vi inte visste riktigt hur vi skulle 

problematisera ämnet. Vi började med att leta efter vetenskapliga artiklar som behandla ämnet 

influencer marketing för att bilda oss en uppfattning krig tidigare forskning i ämnet. Och detta 

tog mycket mer tid än vad vi hade förväntas oss men efter kanske typ 1-2 veckor så hade vi 

hittat ett problem som vi ville arbeta vidare på. Vi har även under arbetets gång ändrat den lite 

då vi har hittat studier som påverkat vår problemformulering.  

Arbetet har gett mig mer djupgående kunskap hur en undersökning och en rapport ska genom-

föras och skrivas. Till en början när vi skulle börja med examensarbetet kände jag mig lite 

osäker kring många delar och jag kände en oro över att jag kanske inte hade all den kunskap 

som behövdes för att genomföra en sådan här omfattande rapport. Men då vi fått väldigt bra 

genomgång i av alla olika momenten i kursen Företagsekonomisk metod, teori och praktisk 

tillämpning så har oron allt mer lagt sig under arbetets gång. Att sätta sig in i alla moment så 

djupgående har gett mig så mycket kunskap som jag inte hade innan 

Jag har till exempel lärt mycket mer om olika metoder som kan användas i en undersökning. 

Jag känner även själv att jag blivit mycket bättre på att förstå vetenskapliga artiklar, vilket var 

något som jag tyckte kunde vara väldigt knepigt innan. Men det som nästa har varit det svåraste 

i uppsatsskrivandet tycker jag är empiri delen. Vi fick ihop väldigt mycket empiriskt material 

från våra intervjuer och att sedan koda och tolka allt material och att sedan få in det i rapporten 

på ett lättöverskådligt sätt var en större och mer tidskrävande utmaning än vad jag hade tänkt 

innan. En annan kunskap som jag fått med är även att det är en process att skriva en sådan här 

omfattade rapport, alltså att du jobbar mycket med samma text under en lång period för att hela 

tiden förbättra den.  
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Jag tycker att arbetsfördelningen har varit väldigt jämn och det har fungerat väldigt bra mellan 

mig och Kajsa då vi har hela tiden haft bra kommunikation under arbetsprocessen. Vi har arbetat 

en del individuellt då mycket av arbetet kräver läsning och tolkning av olika texter men vi har 

även arbetet en del tillsammans för att kunna diskutera och tolka texter. Stundtals när det känts 

tuff och man kanske har fastnat i skrivandet så har vi tagit hjälp av varandra för att råd.  

 

Kajsa Persson Stor 

Snart är tre år av studier över och det har varit lärorikt, roligt men även jobbigt i perioder. Den 

sista terminen har vi, jag och Kristina, skrivit den här uppsatsen tillsammans vilket har varit en 

intensiv period.  

Bland de första kurserna vi läste var grundkurs i marknadsföring och efter det har vi läst flertalet 

kurser med inriktning marknadsföring. Vilket är ett brett och intressant ämne, där många frågor 

har bubblat upp till ytan. Vi har berört traditionell marknadsföring men även digital marknads-

föring och sociala mediers uppkomst. Nyfikenhet väcktes och vi började spåna i en intressant 

problemformulering.  

Vi fann varandra genom ett gemensamt intresse för studier och kände att vi klickade bra. Det 

har varit roligt att genomföra uppsatsen med henne och vi har kompletterat varandra bra. Att vi 

hamnade på spåret influencer var att jag skrev ett arbete inom riktad reklam och Kristina inom 

influencers där vi fann en gemensam nämnare.  

Det har inte varit en enkel process, då vi har fått ändra problemformulering och inriktning fler-

talet gånger. Vi har stött på stora problem med att hitta respondenter inom en vis bransch och 

fått tänka om vad gäller avgränsning. Därav att vi i slutändan enbart fick ihop sju respondenter 

och inte minst tio som var tanken. Men det gäller att göra det bästa av situationen och det tycker 

jag att vi har löst bra.  

Examensarbetet har även varit utvecklande rent personlighetsmässigt, då jag har blivit med-

veten om att bemöta motgångar och kritik av olika slag. Jag har även utvecklat mina kunskaper 

i att söka efter vetenskapliga artiklar som uppfyller de kriterier vi sökt efter och samtidigt vara 

källkritisk. 


