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SAMMANFATTNING 
 

Titel: Skapa förväntan - Mer än ett PR-trick - Hur företag skapar förväntan innan 

premiär i en digital kontext för produkter och tjänsters framgång. 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. 

Författare: Lars Jarkell och Moa Ullmark. 

Handledare: Peter Edlund, Signe Jernberg, och Jens Eklinder-Frick. 

Datum: 2019 – juni. 

Syfte: Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur företag arbetar med strategi 

och taktik för att skapa förväntan på marknader. Hur det går till när förväntan skapas 

innan produktpremiär, utan att det slår över och får negativa konsekvenser för produkten 

eller tjänsten, är ett område som kan anses vara outforskat. Området är en viktig källa till 

framgång eller fall för marknadsföring och lansering av nya produkter, vilket gör det 

relevant och intressant, både teoretiskt och praktiskt. 

Metod: I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod, 

semistrukturerade intervjuer. Respondenterna är marknadsförare och produktansvariga 

med en bred bakgrund från olika typer av företag. De var hälften kvinnor, hälften män i 

olika åldrar. Vid analyseringen användes tematisk analys, då vi kodade intervjuerna för 

att sedan bilda teman.  

Resultat & slutsats: Resultatet som har framkommit i denna studie är att företagen 

lägger stor vikt vid att skapa och förankra planer internt och hos samarbetspartners innan 

en produktlansering. Samtidigt måste företaget arbeta med förståelse för och val av 

målgrupp, för att med dessa bitar på plats kunna leverera information till konsumenterna 

som skapar förväntan på marknader. Om någon del inte är välgjord ökar riskerna till att 

det blir komplikationer för lanseringen och uppbyggd förväntan riskerar att sänkas. Är 

grundarbetet välgjort har företagen goda förutsättningar att skapa förväntan. Sedermera 

är arbetet med att skapa förväntan en process som startar långt innan premiär. 

Examensarbetets bidrag: Kunskapsbidraget för denna studie är en unik insikt och 

översikt över hur företag arbetar med strategi och taktik för att skapa förväntan på 

marknader innan en produkts premiär.  

Förslag till fortsatt forskning: Ytterligare undersöka konsumenternas perspektiv om 

detta ämne och deras vilja att använda deras röst. Undersöka hur negativ buzz i 

slutändan kan bidra till produktframgång. Undersöka skillnaderna mellan tillverkare, 

grossister och butik när det kommer till kompetens och förståelse för strategier för att 

skapa förväntan genom sociala medier.  

Nyckelord: Förväntan, Lanseringsstrategi, Förtroende, sociala medier, Riktad 

kommunikation  
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ABSTRACT 
 

Title: Create Anticipation -More than a PR stunt - How companies create market 

anticipation before product premiere in a digital context for product and service success. 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration  

Author: Lars Jarkell och Moa Ullmark 

Supervisor: Peter Edlund, Signe Jernberg, and Jens Eklinder-Frick 

Date: 2019 – June 

Aim: The purpose of this paper is to increase understanding of how companies work with 

strategy and tactics to create anticipation in markets. The way in which anticipation is 

created before the product premiere, without it having a negative impact on the product 

or service success, is an area that can be considered unexplored. The area is an important 

source of success or failure for marketing and launching new products, which makes it 

relevant and interesting, both theoretically and practically. 

Method: In this study we have used a qualitative research method, semi-structured 

interviews. The respondents are marketers and product managers with a broad 

background from different types of companies. They were an equal proportion of 

women and men of different ages. During the analysis, thematic analysis was used for 

coding the interviews and then forming themes. 

Result & Conclusions: The result that has emerged in this study is that the companies 

put great emphasis on creating and establish plans internally and with partners before a 

product launch. At the same time, the organization must work to create an understanding 

of and choose a target group, in order to be able to supply information to consumers who 

create anticipations in markets. If any part is not well done, the risk increases that there 

will be complications for the launch and built-up anticipation risks being lowered. If the 

groundwork is well done, the companies have good opportunities to create anticipations. 

Later on, the work of creating anticipation is a process that starts long before the 

premiere. 

Contribution of the thesis: The contribution for this study is a unique insight and 

overview of how companies work with strategy and tactics to create anticipation in 

markets before a product's premiere. 

Suggestions for future research: Further explore consumer perspective on this topic and 

their willingness to use their voice. Examine how negative buzz can ultimately 

contribute to product success. Examine the differences between manufacturers, 

wholesalers and retailers when it comes to skills and understanding of strategies to 

create anticipation. 

Key words: Anticipation, Launch Strategy, Trust, Social Media, Targeted 

Communication 
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1. Inledning 

Förändringens vindar fortsätter att virvla. Marknadsföring var för länge sedan något som 

företag utövade i slutskedet av produktionen. Det är inte ovanligt att den oinsatte har den 

uppfattningen även idag, även fast det var redan under 1950-talet som allt fler företag började 

låta marknadsföring och marknadsinformation vägleda och koordinera företagsledningen och 

hela deras organisation (Barksdale och Darden, 1971). Idag är det av stor vikt att 

marknadsföringen sker innan produktlanseringen, för att möjliggöra en förväntan på 

marknaden och sedermera underlätta produktens framgång vid premiär. 

Produktlanseringar som är bättre och smartare, ersätter i allt högre tempo befintliga utbud. 

Produkter och tjänster får samtidigt en ökad tillgänglighet i och med digitaliseringen av vårt 

samhälle. Kommunikationsteknologin kännetecknas idag av statusuppdateringar, delat 

innehåll och ett kontinuerligt flöde. Allt detta bidrar till att marknadsföringen sker tidigare i 

produktionsprocessen och ett större fokus har hamnat på skedet innan en produkts premiär. 

Genom förtroendegivande verktyg kan företag bygga upp en smittsam förväntan innan 

lanseringar, som ökar produktens chanser att blir framgångsrik. För vid premiär, är slaget 

många gånger redan avgjort i dagens snabba och sociala värld. 

 

1.1 Problemformulering 

Förväntan kan innan premiär förutspå en produkts framgång, men främst är det en kritisk 

faktor för tidigt konsumentmottagande för att skapa framgång för nya produkter (Houston et 

al., 2018; Freedman, 2015; Divakaran et al., 2017; Karniouchina, 2011). En hög nivå av 

förväntan leder bland annat till att konsumenter får ökad nyfikenhet och intresse för den nya 

produkten innan dess inträde på marknaden, vilket på olika sätt stärker dess chans att bli 

framgångsrik vid premiär stärks betydande (Schatzel och Calantone, 2006; Houston et al., 

2018). Detta sker bland annat i samklang med Bass (1969) diffusionsmodell som beskriver 

hur nya produkters framgång beror på det initiala mottagandet. Sedermera kan förväntan ha en 

indirekt påverkan på produkters och tjänsters framgång. 

PRCB, pre release consumer buzz, beskrivs som att konsumenter pratar om och sprider 

budskap sinsemellan innan premiär och skapas genom att konsumenter får en känsla av 

förväntan (Houston et al., 2018; Karniouchina, 2011). Konsumenters beteenden innan de har 

erfarenhet av produkter skiljer sig distinkt från beteenden utifrån egna erfarenheter av 

produkten, vilket separerar PRCB från eWOM, elektroniskt word of mouth, detta har dock 
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majoriteten av tidigare forskning förbisett (Houston et al., 2018; Karniouchina, 2011). Därför 

menar Houston et al. (2018) och Karniouchina (2011) att forskning för att vidare förklara och 

hantera konsumenters beteenden kring förväntan är viktigt, bland annat hur den kan initieras 

av företag. Men för höga förväntningar gällande till exempel produktkvalitet ger en högre risk 

för att konsumenterna ska bli besvikna vid produktpremiär (He, Dyer och Butler, 2019; 

Vichiengior, Ackermann och Palmer, 2019). Schatzel och Calantone (2006) forskning tyder 

på att företag med konkurrenskraftigt kapital såsom marknadsledande företag har lättare för 

att skapa förväntan på marknaden. 

Vid produktlanseringar menar Talke och Hultink (2010) att företag behöver strategiska och 

taktiska förhållningssätt för att skapa konkurrensfördelar. Författarna belyser att taktiker för 

lansering är vanligen likställda med marknadsmixen (pris, plats, produkt, påverkan), medan 

frågor om mål med lanseringen, målgrupp och positionering är en vanlig definition av 

strategier. Liao, Lin och Fu (2015) framhäver dock att företag ofta har problem att välja rätt 

strategier. 

Khaire och Wadhwani (2010) forskning antyder bland annat att förväntan kan skapas och 

spridas med förtroende som katalysator. På grund av att företagen inte alltid är trovärdiga i 

dagens samhälle, är en viktig fråga som företagen behöver ställa sig själva, om företagets 

konsumenter värderar och har förtroende för informationen företagen ger ut (Henry, 2003). 

Detta blir viktigt eftersom den ytliga nivån av förtroende, inom relationen mellan företaget 

och konsumenter, går ut på att konsumenten har förtroende för att produkten/servicen ska 

leverera de förväntade fördelarna (Lagrosen och Lagrosen, 2012). Vi ser därmed hur 

förtroende är ett viktigt redskap för att kunna fånga uppmärksamhet hos företagens 

målgrupper och därmed möjliggör spridandet av förväntan. 

Ett effektivt marknadsföringsverktyg för att få konsumenter att prata och engagera sig i 

sociala medier är att använda sig av buzz-agenter och på så vis avdramatisera företagets 

vinstdrivande motiv. Buzz-agenter är personer som är villiga att använda och sprida företagets 

produkter och har en förmåga att influera andra användare till produktrekommendationer 

(Claro och Bortoluzzo, 2015). Marknadsföring genom buzz-agenter är effektivt eftersom 

konsumenter har större förtroende för det som förmedlas genom vänner eller andra 

konsumenter än genom företaget självt (Wu och Lin, 2017; Sultana och Hameed, 2018; 

Kotler, Armstrong och Parment, 2011, s.384; Claro och Bortoluzzo, 2015). Hennig-Thurau, 

Wiertz och Feldhaus (2015) förklarar att buzz är nivån av förväntan hos konsumenter innan en 
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produkts premiär. Förtroende kan på så vis föranleda förväntan på marknaden. 

För att kunna skapa ett förtroendebaserat förhållande krävs det att företagen fokuserar på 

några faktorer. Teletov och Hryhorenko (2018) har identifierat några huvudfaktorer som 

behövs för att skapa ett förtroendebaserat förhållande, till exempel att konsumenter har mer 

förtroende för en annan person när det finns en likhet mellan dem. Det är även viktigt att 

marknadsförare har förståelse om hur förtroende skiljer sig bland individerna för att kunna 

rikta marknadsföringen mot rätt målgrupp, eftersom förtroendet har en stor påverkan på 

köpavsikten och attityden hos konsumenterna (Dutta och Bhat, 2016). Bertsch, Warner-

Søderholm, Wolfe, Sawe, Meyer, Fatilua, Engel och Lee (2017) studie visar att förtroende 

uppfattas olika från person till person. Choi och Jin (2015) påpekar samtidigt att förtroendet 

hos konsumenterna ständigt förändras. 

När konsumenter interagerar över sociala medier, har det en ännu större påverkan än när det 

sker öga mot öga, eftersom det kan nå ut till och påverka fler personer (Vinerean, 2017; 

Balakrishnan, Dahnil och Yi, 2014). Det är viktigt att förstå konsumentens motivation till att 

engagera sig på sociala medier för att kunna skapa en aktiv, engagemangsinriktad 

kommunikationsstrategi (Islam och Rahman, 2016). Kimmel (2010) förklarar att konsumenter 

generellt uppskattar när företag försöker delta i konversationen och bjuda in till engagemang, 

men inte när det framstår som att företagets motiv är att manipulera och sälja. Venciūtė (2018) 

menar dock att behövs mer kompetens inom marknadsföring i sociala medier på grund av dess 

dynamiska karaktär och eftersom tekniken är relativt ny. Hofacker, Malthouse och Sultan 

(2016) menar att i sociala medier finns data tillgänglig om konsumenters beteenden som ger 

marknadsförare stora möjligheter, men menar att det behövs mer forskning för att få djupare 

förståelse för psykologiska mekanismer bakom konsumentbeteenden i sociala medier. 

Litteraturen vi funnit är överens om att förväntan på marknaden inför en produkts premiär 

medför stora fördelar för produktens framgång. Strategi och taktik vid produktlanseringar är 

nödvändigt för att lyfta produkter. Förtroende kan vara ett effektivt redskap för att katalysera 

förväntan, samtidigt som det kan missbrukas, vilket då straffar sig vid produktens premiär 

eftersom sanningen om produkten blir tillgänglig. Sociala medier är en intressant 

kommunikationskanal för att undersöka initierandet av förväntan, på grund av dess kontakt 

mellan individer och möjlighet till effektiv spridning av budskap. Litteraturen har belyst att 

det är viktigt att öka kunskap om buzz innan produktpremiär. Men hur företag skapar 

förväntan över sociala medier med hjälp av lanseringsstrategi och taktik, verktyg som 
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förtroende, utan att förväntan slår över och får negativa konsekvenser för produkten eller 

tjänsten är något som vi anser är outforskat. Det finns med andra ord ett kunskapsgap gällande 

hur det går till när förväntan skapas på marknader innan produktpremiär. Detta kan ge viktig 

och intressant kunskap för utövare och teoretiker eftersom förväntan är en källa till framgång 

eller fall för marknadsföring och lansering av nya produkter. 

1.2 Syfte 

Öka förståelse för hur företag arbetar med strategi och taktik för att skapa förväntan på 

marknader innan en produkts premiär. 

1.3 Avgränsning 

Vi kommer att fokusera på en digital kontext, över kommunikationskanalen sociala medier. 

  



5 

 

2. Teori 

Nedan presenteras den teoretiska referensramen för denna studie. 

2.1 Förväntan 

Enligt Vichiengior et al. (2019) är definitionen av förväntan en mental process där 

konsumenterna betraktar konsumtionsresultaten (fysiska, sociala, erfarenhetsmässiga, 

känslomässiga eller beteendemässiga) som förväntas förfoga till sig själva när från ett 

konsumtionsbeslut eller erfarenhet som ännu inte är genomfört. Författaren förklarar att 

konsumenters förväntan kan uppstå i vilket skede som helst innan en produkts premiär. För att 

skapa och underlätta förväntan har Vichiengior et al. (2019) tre huvudpunkter som företagen 

bör följa för att kunna inducera och förbättra konsumenternas förväntan. Dessa är att öka 

engagemanget för den förväntade framtida konsumtionen, transformera den fullständiga 

säkerheten till att det blir en blygsam osäkerhet om framtida konsumtion (om möjligt) och 

uppmuntra nöjet med förväntan på framtida konsumtion. Vichiengior et al. (2019) har i sin 

forskning kommit fram till att involvering kan vara en drivkraft bakom, och förstärkare av, 

förväntan. Osäkerhet associerad med förväntan kan förstärka förväntan genom ökad 

involvering. Genom att strategiskt erbjuda delvis med information, kan företagen skapa en 

nyfikenhet hos konsumenterna och på så sätt locka dem att själva söka mer information om 

produkten, vilket ökar konsumenternas involvering i sin förväntan, och därmed stärker den. 

Houston et al. (2018) framhäver att konsumenter endast kan initiera förväntan innan 

produktpremiär på informationssignaler ifrån företaget eller recensenter, konsumenterna har 

själva ingen annan informationskälla i det skedet. De menar att till exempel en films kvalitet 

innan premiär kan antydas genom budget, åldersgräns eller skådespelare. Schatzel och 

Calantone (2006) menar att marknadsledande företag har lättare för att skapa förväntan på 

marknaden eftersom de har ett starkt rykte, de är trendsättare med mera, har välutbildad 

personal och bra resurser för produktutveckling. De är marknadsledare genom produktkvalitet 

eller marknadsandelar, inte endast genom förväntan. Schatzel och Calantone (2006) förklarar 

att frekvent information genom olika marknadskanaler såsom pressreleaser, intervjuer med 

media, möten med distributörer, om framtida produkter, produktutveckling, nya 

samarbetspartners med mera, innebär att de har en god nivå av tillkännagivanden innan 

produktpremiär (preannouncement behaviour). God nivå av preannouncement behaviour har i 

sig en positiv relation till förväntan. Förväntan kan förutom hos konsumenter även ge ökat 

engagemang i det egna företaget samt ge bättre rykte hos, och intresse från intressenter såsom 
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leverantörer, distributörer, men även mer resurser eller enklare anskaffa finansiering. 

Sedermera menar Schatzel och Calantone (2006) att förväntan har en indirekt påverkan på 

kommande produkters framgång. 

Samtidigt indikerar tidigare forskning att försök att bygga förväntan kan få negativa effekter. 

För höga förväntningar gällande till exempel produktkvalitet ger en högre risk för att 

konsumenterna ska bli besvikna vid produktpremiär (He et al., 2019; Vichiengior et al., 2019). 

Schatzel och Calantone (2006) påpekar att information och signaler om en produkt innan dess 

premiär kan möjliggöra för konkurrenter att få strategiska fördelar genom att skynda på eller 

ändra sin produktutveckling. Houston et al. (2018) påpekar att vid produktpremiär förses 

konsumenter med nya signaler från de som fått möjlighet att uppleva produkten. Författarna 

förklarar att om förväntningarna innan premiär inte överensstämmer med den faktiska 

upplevelsen vid premiär, kan förväntan ge upphov till negativa effekter för produktens 

framgång. Bass (1969) diffusionsmodell beskriver hur nya produkters framgång och livscykel 

beror på det initiala mottagandet, vilket pekar på att förväntningar bör överensstämma med 

faktiskt prestanda för produktens framgång för att inte skapa negativa effekter på marknaden.  

Hennig-Thurau, Wiertz och Feldhaus (2015) förklarar att buzz är nivån av förväntan hos 

konsumenter innan en produkts premiär. PRCB, pre release consumer buzz, förklaras som att 

konsumenter pratar om och sprider budskap sinsemellan innan premiär och skapas genom att 

konsumenter får en känsla av förväntan (Houston et al., 2018; Karniouchina, 2011). För att 

återspegla produktens potentiella framgång, behöver organisationen ta hänsyn till att PRCB 

består av tre beteenden, kommunikation, sökning och deltagande aktiviteter, samt har två 

dimensioner; bredd (genomgriplighet över målgrupper) och djup (mängd) (Houston et al., 

2018). 

Khaire och Wadhwani (2010) forskning antyder ett samband mellan förtroende och förväntan. 

De berättar att av företag som använde väl valda uttalanden från till synes ryktbara, 

kompetenta experter och kända profiler med hög integritet, var en bidragande faktor till att en 

kategori inom yrket erkändes internationellt och fick en påtaglig ökning i upplevt och 

monetärt värde. Enligt Bertsch et al. (2017) är kompetens och integritet erkända komponenter 

i förtroende. Khaire och Wadhwani (2010) beskriver hur uttalanden från förtroendeingivande 

källor gav marknaden en grund för att kunna jämföra värdet. Författarna menar att förväntan 

över produktens värde och betydelse gav en en snöbollseffekt när köpare med hög status 

började acceptera experternas utsago, presenterat av företaget. 
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2.2 Strategi och taktik vid lansering 

Debruyne et al. (2002, s.161, refererad i Talke och Hultink, 2010) skiljer på strategi och taktik 

vid lansering. Strategier är mer övergripande, resurskrävande och svåra att ändra på när de 

beslutats, vilket skiljer sig från lanseringstaktiker som är mer flexibla och som fortfarande kan 

ändras i senare skeden av lanseringen. Taktiker för lansering är vanligen likställda med 

elementen i marknadsmixen, det vill säga produkt, promotion, distribution och pris, men även 

olika produktversioner, utföranden och omfattning av tilläggstjänster samt hur och var 

produkten distribueras och marknadsförs (Hultink och Hart, 1998; Hultink och Langerak, 

2002; Hultink et al., 1997, 1998, refererad i Talke och Hultink, 2010). Vid strategisk lansering 

av nya produkter är beslut om vilka marknadssegment som ska utgöra produktens målgrupp 

och produktens positionering bland de mest kritiska (Danneels, 2004; Slater och Mohr, 2006, 

refererad i Talke och Hultink, 2010). Därför definieras lanseringsstrategi ofta som tre viktiga 

beslut rörande inom vilka ramar en ny produkt kommer konkurrera; mål med lanseringen, 

välja målmarknad, och bestämma produktens positionering (Talke och Hultink, 2010). 

När det kommer till en lansering av en ny produkt behöver företaget välja lanseringstrategier 

och taktiker för att kunna skapa konkurrensfördelar. Det är inte en lätt uppgift, företag har ofta 

problem med att välja rätta strategin (Liao et al., 2015). Dock är enbart en lanseringsstrategi 

inte tillräckligt för att få en garanterad marknadsutveckling (Talke och Hultink, 2010). För att 

kunna genomföra en framgångsrik lanseringsstrategi pekar Talke och Hultink (2010) 

forskning på att företaget behöver ha ett tydligt internt förhållningssätt som kännetecknas av 

analys, risktagande och aggressivitet, stödda av företagets bakgrundsresurser. Den analytiska 

hållningen understryker vikten av att företag har en informationsgenerering och 

kunskapsbyggande förmåga för att kunna leverera lanseringsstrategier (Talke och Hultink, 

2010). För att våga rikta in företaget mot nya marknader och tydligt positionera produkten, 

krävs en viss grad av risktagande där företaget fattar ett tydligt beslut om att marknaderna ska 

serveras med ett adekvat erbjudande. Ibland kan det aggressiva hållningen liknas med 

snabbhet, vilket kan leda till ett mindre genomtänkt och utarbetad strategisk tillvägagångssätt 

(Talke och Hultink, 2010).  

I den snabbt föränderliga, digitala miljön vi lever i, behöver marknadsförare förstå till fullo 

vad det är som driver konsumenterna att engagerar sig på sociala medier, för att kunna 

utveckla effektiva kommunikationsstrategier (Islam och Rahman, 2016). Karniouchina (2011) 

beskriver en av de ledande förklaringsfaktorerna till kassaintäkter och visningstid inom 
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filmbranschen, att det sker en interaktion mellan en film (produkten) och dess filmstjärna 

(buzz-agenten). Ett exempel är buzz om skådespelarens klädval på premiären har en positiv 

effekt på filmens kassaintäkter. Om företaget vill anställa en känd person som buzz-agent 

behöver de både överväga dennes popularitet och yrke (Zamudio, 2015). Detta för att 

säkerhetsställa att de passar in med företagets personlighet och därmed inger förtroende. Buzz 

förstärker negativa eller positiva budskap och om inte buzz-agentens personlighet matchar 

med företagets, förstärker buzz den negativa dissonansen eftersom samarbetet inte upplevs 

trovärdigt (Zamudio, 2015). Dutta och Bhat (2016) samt Claro och Bortoluzzo (2015) påpekar 

att företag bland annat behöver fokusera på att svara snabbt på konsumenternas frågor samt 

snabbt belysa lösningar på klagomål, för att kunna behålla ett gott rykte. 

2.2.1 Förtroende 

Bertsch et al. (2017) delar in förtroende i fem vanliga underkomponenter, handplockade för 

undersökningar i en digital kontext; Välvilja, Integritet, Kompetens, Identifiering och 

Omtanke. Swift och Hwang (2013) påpekar även att förtroende är en faktor som avgör ens 

längtan att tillhöra det sociala nätverket och individens förtroende avgör om hen väljer att 

interagera med andra och dela med sig av sin kunskap. Författarna menar med detta att 

förtroende är en variabel som är beroende av om individen uppfattar att hens intresse kan 

förändras till det bättre eller försämras av de andra i nätverket. Bland annat visar Bertschs et 

al. (2017) studie att kvinnor har en högre nivå av förtroende över social medier än män och att 

ålder, kön, antal timmar användning av sociala medier och vilka sociala medier individen 

använder är signifikanta faktorer som påverkar integritet. 

 

Dagens teknologi har förändrat sättet företag kommunicerar med sina konsumenter. På grund 

av att det finns stora osäkerheter kring transaktioner över internet är förtroende ännu viktigare 

för konsumenterna när de kliver in i den digitala världen (Dutta och Bhat, 2016). Enligt Dutta 

och Bhat (2016) finns det några faktorer som påverkar konsumenternas förtroende för ett 

företag och dessa är den uppfattade risken som finns för konsumenten genom att vara 

involverad med företaget, kunskapen om företaget och företagets rykte, men även 

varumärkesmedvetenhet och konsumenternas bild av företaget. 

Det är av stor vikt att det finns ett förtroendebaserat förhållande mellan konsumenten och 

företaget för att långsiktigt påverka köpintention enligt Lagrosen och Lagrosen (2012). 

Författarna menar att förväntningar på produktprestanda är den ytligaste nivån av förtroende. 

De pratar i sin forskning om egoförtroende som syftar till individens integritet och 
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självförtroende, som det bästa sättet att skapa långsiktigt förtroende och detta görs av nivån av 

identifiering av företaget. Choi och Jin (2015) har också forskat om ytligt och långtgående 

förtroende. Med ytligt eller dynamiskt förtroende syftar de på socialt förtroende såsom sociala 

beslut eller sociala aktiviteter. Författarna menar att om företaget inte är flexibla nog att 

anpassa sig efter marknadstrender kan de inte underhålla ett långsiktigt förtroende med 

konsumenterna. 

Det är däremot i princip omöjligt att skapa förtroende hos konsumenten enbart med hjälp av 

logiska argument, fakta eller utlåtande, utan det krävs någon av följande faktorer för att skapa 

förtroende; auktoritet, likhet, trovärdighet, befattning, kändisskap, vänskapliga relationer, 

kommunikationsfrekvens, plats och faktisk demonstration av produkten (Teletov och 

Hryhorenko, 2018). Författarna menar bland annat att konsumenten brukar få ett emotionellt 

nöje av att använda samma produkt som en kändis, eftersom de känner att det finns en illusion 

av förbindelse mellan dem själva och kändisen. Om konsumenterna känner att det finns en 

personlig matchning mellan sig själva och varumärket kommer det generera att 

konsumenterna skapar förtroende för deras sociala medier (Pentina, Zhang och Basmanova, 

2013; Teletov och Hryhorenko, 2018). När konsumenterna har förtroende för varumärkets 

sociala medier resulterar det i att konsumenterna vill fortsätta att använda deras sidor och 

rekommendera den till andra. Skillnader i målgrupper kan ur motiv, beteende och 

psykologiska perspektiv påverka val av medlemskap samt aktivitets- och engagemangsnivå i 

sociala medier, vilket på lång sikt kan påverka köpintention (Pentina et al., 2013). 

 

Karniouchina (2011) anser att tidigare vunna priser av en kändis eller om hen har en hög nivå 

sex appeal associerar det positivt till buzz om just den kändisen. Det krävs dock att budskap 

från buzz-agenten ska vara tydliga, värdefulla och trovärdiga (Claro och Bortoluzzo, 2015). 

Om en buzz-agent har genomfört ett tidigare arbete med bravur, bidrar det alltså till att 

konsumenterna har förtroende på att hen kommer genomföra ett bra arbete igen. Men 

Karniouchina (2011) påpekar att det inte är tillräckligt för buzz-agenten att förlita sig på 

gamla meriter, trots en stark förtroendegrund behöver hen även ständigt arbeta mot att fånga 

konsumenternas uppmärksamhet, av samma anledning kan buzz-agenter som är i ropet vara 

bättre på att nå igenom bruset. Kimmel (2010, refererad i Kimmel, 2015) menar att 

utmaningen i marknadsföring avsedd att skapa buzz är att lyckas få kommunikationen att vara 

tillräckligt utmärkande för att generera ringar på vattnet. 
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2.4 Kommunikationskanaler 

Vi har gått från traditionella kommunikationskanaler till mer digitala kommunikationskanaler, 

teknologin har förändrat hur företag kommunicerar med sina konsumenter. Venciūtė (2018) 

menar att det behövs mer kompetens inom marknadsföring i sociala medier på grund av dess 

dynamiska karaktär och eftersom tekniken är relativt ny. Hofacker et al. (2016) menar att den 

datamängd som finns tillgänglig om konsumenters beteenden i sociala medier ger 

marknadsförare stora möjligheter. Men samtidigt förklarar författarna att det behövs mer 

forskning för att få djupare förståelse för psykologiska mekanismer bakom 

konsumentbeteenden i sociala medier. Danaher och Rossiter (2011) menar att numera finns 

det möjlighet att kommunicera med konsumenterna via digitala kanaler och att de 

traditionella, som TV, mail, telefon och hemförsäljning kommer att tappa mot de snabba 

elektroniska kanalerna. 

Carpignano (1999) bevittnar att teknikens utveckling gett folket en talan, möjlighet att 

uttrycka sig, kommunicera och fastslår allmänhetens intima och privata intåg i den offentliga 

debatten. Detta skapar vad Carpignano (1999) beskriver som en imaginär gemenskap, uttryckt 

med folkets röst. Han kallar det “Social Mediation”, vilket var fröet till det vi idag kallar 

sociala medier, vilket som fenomen skapar nya möjligheter och utmaningar för 

marknadsförare. Via interaktion över sociala medier kan företagen skapa en konkurrensfördel 

genom att bland annat förbättra relationen med kunderna (Venciūtė, 2018), vara 

kostnadseffektiv, ge snabb spridning, bygga varumärkesmedvetenhet (Hofacker och Belanch, 

2016; Bilgin, 2018; Selin, 2018), effektivt nå rätt målgrupp och få värdefull 

marknadsinformation om deras erfarenheter av produkter och tjänster (Vinerean, 2017; Bilgin, 

2018). Men för att skapa en framgångsrik kampanj påpekar Duralia (2018) att företaget 

behöver ha en klar och tydlig uppfattning om hur konsumenternas uppfattade och önskade 

bild är. Danaher och Rossiter (2011) förklara att konsumenterna har behov som måste bli 

uppfyllda och dessa är krav på information, kunskap och förståelse. För att kunna uppfylla 

dessa behov anser författarna att marknadsföraren kan använda sig av flera olika kanaler. 

Sociala medier växer och har en enorm påverkan på vår värld (Coelho et al., 2017). 

Författarna förklarar att sociala medier står för interaktion mellan en individ och en grupp som 

har en kommunikation, exempelvis, över internet och skapar en gemensam relation. Denna 

typ av kommunikationskanal erbjuder företagen en möjlighet att skapa en konkurrensfördel 

till varje typ av relation och målgrupp (Vinerean, 2017). För att kunna uppnå den högsta nivån 

är några av framgångsfaktorerna att företagen övervakar, undersöker samt lär sig om 
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konsumenterna, baserat på konversationer som förs på sociala medier (Vinerean, 2017). 

Eftersom konsumenterna har en så pass stor del inom sociala medier är det viktigt att 

företagen “lyssnar” på konsumenterna för att kunna identifiera problem och trender (Selin, 

2018). Vinerean (2017) fortsätter med att påpeka att det är av stor vikt att upptäcka vad 

sociala medier har för påverkan på PR-aktiviteter för att kunna genomföra dessa på ett så pass 

effektivt sätt som möjligt. 

Det är tydligt, enligt Parson och Lepkowska-White (2018), att det finns många olika sätt att 

hantera sociala medier på och det är upp till varje företag att själv bestämma vilken väg de ska 

ta inom sociala medier. För att kunna genomföra en effektiv marknadsföring över sociala 

medier behöver företagen välja de kanaler (exempelvis Facebook, Instagram eller Twitter) 

som har mest värde för dem och sedan fokusera på att sköta dem på bästa sätt (Coelho et al., 

2017). Det sätt som företaget väljer att interagera med konsumenterna kommer att avgöra 

deras identitet över sociala medier och det är därför viktigt att skapa ett ramverk för bland 

annat hur företaget ska svara på inlägg från konsumenter och om de ska svara konsumenten 

privat eller offentligt (Parson och Lepkowska-White, 2018).  

Marknadsföringen som sker över sociala medier har fyra gånger större effekt än vad den 

traditionell marknadsföring har (Kumar, Choi och Greene, 2017). På grund av omställningen 

från traditionell marknadsföring har konsumenternas förväntningar och krav på företagen 

förändrats (Coelho et al., 2017). Numera behöver företagen säkerställa att kommunikationen 

är ett samspel med konsumenten samt att den ska engagera konsumenterna (Coelho et al., 

2017). WOM, word of mouth, har en större påverkan på sociala medier, på grund av att det 

kan nå ut till flera personer (Vinerean, 2017; Balakrishnan, Dahnil och Yi, 2014) och 

uppskattningsvis påverkas 78% av konsumenternas köpbeslut av kommunikationen över 

sociala medier (Selin, 2018). Det är av stor vikt att kommunikationen som sker är öppen och 

ärlig samt undviker kopplingar som kan upplevas oetiska (Coelho et al., 2017). När företagen 

har lyckats med att förvärva flera konsumenter, förstärkt WOM och skapat en lojalitet hos 

konsumenterna samt ökat försäljningen, har de uppnått det ultimata målet med 

marknadsföringen över sociala medier (Bilgin, 2018). 
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Figur 1, Modell över litteraturgenomgång (2019) 
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3. Metod 

Nedan kommer en utförlig förklaring och beskrivning av vår metodologi. 

3.1 Forskningsansats 

Syftet är att öka förståelse för hur företag arbetar med strategi och taktik för att skapa 

förväntan på marknader innan en produkts premiär. För att få en djupare förståelse har vi 

genomfört en kvalitativ forskning. Vi har funnit både kvalitativa och kvantitativa arbeten i 

litteraturen, men utifrån det vi läst är vi övertygade om att det krävs fler studier av 

explorerande slag inom ämnet, detta motiverar en kvalitativ forskningsdesign. För att 

möjliggöra detta fann vi hermeneutiken, en viktig tradition när det kommer till mänskliga 

handlingar och mänskliga avsikter enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s.173). Denna 

traditions arbetsmetod går ut på att forskarna går mellan delen och helheten för att kunna 

skapa en logisk tolkning (Sohlberg och Sohlberg, 2013, s.81). Vi samlade in data utifrån 

respondenternas egna upplevelser om hur de kunde skapa förväntan, och det de upplevde var 

viktigt kring ämnet, genom semistrukturerade intervjuer. I dessa intervjuer letade vi efter 

upprepningar, utstickande och relevanta påståenden från respondenterna. Detta ledde oss till 

induktion som enligt Sohlberg och Sohlberg (2013, s.143) bygger på observationer och sedan 

till generalisering utifrån sannolikhet. Däremot finns det en viss osäkerhet vid induktiva 

resonemang och att det finns en möjlighet till att resultatet kommer att vara annorlunda dagen 

efter (Sohlberg och Sohlberg, 2013, s.143). Bryman och Bell (2017, s.372) berättar att 

kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning bland annat genom att med induktivt 

förhållningssätt genereras teori på grundval av insamlade data. För att sammanfatta använde 

vi oss av hermeneutistisk, induktiv tradition när vi genomförde denna studie. Alltså tolkade vi 

respondenternas svar och sedan generaliseras svaren. 

3.2 Motivering och förklaring av metod 

Vårt mål med denna studie var att skapa både ett praktiskt och teoretiskt kunskapsbidrag, då 

vi ansåg att det fanns ett kunskapsgap gällande hur det går till när förväntan skapas på 

marknader innan produktpremiär. Inom vetenskaplig forskning förespråkas att det problem 

som studeras styr vilka metoder som används (Bryman och Bell, 2017, s.478). Vi valde att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer. Kvalitativ forskning strävar mot att förstå 

världen genom respondenternas ögon, men semistrukturerade intervjuer ger sannolikt en mer 

ytlig kontakt än vad till exempel deltagande observation hade gjort (Bryman och Bell, 2017, 
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s.475). Däremot ville vi ha svar på vissa frågor kopplat till förförståelsen i den teoretiska 

referensramen samt gapet och ansåg att semistrukturerade intervjuer snabbt gav oss en djupare 

kunskap samt att en deltagande observation hade varit praktiskt komplicerad. Bryman och 

Bell (2017, s.454) menar att semistrukturerade intervjuer har en flexibilitet, respondenterna 

har möjligheten och uppmuntras att svara på frågorna på deras individuella sätt. Två fördelar 

med att använda sig av semistrukturerade intervjuer är enligt Bryman och Bell (2017, s.454) 

att frågorna till respondenterna inte behöver komma i samma ordning i alla intervjuer och det 

finns möjlighet att ställa följdfrågor. Detta förhållningssätt gjorde det möjligt för oss att ställa 

följdfrågor som är kopplade till de svar respondenterna gav, vilket hjälpte oss att skapa en 

tydligare bild över ämnet. 

Vi befann oss på två olika platser i världen och ansåg det lämpligast att genomföra 

semistrukturerade intervjuer över internet eftersom vi hade begränsad möjlighet att ta oss till 

respondenternas kontor. Fördelarna med att genomföra intervjuerna över internet är att de är 

mer flexibla än traditionella intervjuer och det är bekvämt att bli intervjuad på detta sätt, vilket 

kan leda till att fler accepterar att vara med i undersökningen (Bryman och Bell, 2017, s.623). 

Nackdelen är däremot att det finns en risk att det kan uppkomma störningar över internet och 

försvåra intervjun. Bryman och Bell (2017, s.622) påpekar att nackdelarna med att intervjuer 

online är att det är svårare att skapa en relation till respondenten, det krävs mer motivation och 

engagemang från respondenten för att de ska vilja svara på frågorna samt att det är svårare att 

avgöra om intervjun går bra eller inte. Vi hanterade detta genom att respondenterna ingick i 

våra kontaktnät, det fanns en grundläggande relation. Då vi är två olika individer som tolkade 

intervjuerna betyder det att det fanns en risk till att vi tolkade respondenternas svar olika. 

Sohlberg och Sohlberg (2013, s.81) förklarar att individernas bakgrund och tidigare 

erfarenheter är utgångspunkten för hens tolkningar. Därför gick vi in i analysarbetet med detta 

i åtanke och hade en god diskussion genom hela arbetet för att förhindra två olika tolkningar.  

3.3 Urvalsprocessen 

För att kunna öka förståelsen om taktik och strategi för att skapa förväntan innan en produkts 

premiär har vi använt oss av respondenter som är marknadsförare och produktansvariga med 

vana av produktlansering samt användning av sociala medier som kommunikationskanal. Vi 

använde oss av privata kontakter, vänner samt kollegor. Vi förklarade syftet och frågade innan 

vi bokade in intervjuerna, om en beskrivning av deras befattning för att säkerställa att vi fick 

lämpliga personer för vår studie. Denna metod för att välja ut respondenter kallas för målstyrt 

urval, vilket enligt Bryman och Bell (2017, s.406) innebär att urvalet är inte är utvalt via 
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slumpen, utan urvalet av respondenter genomförs för att de ska passa in för de 

forskningsfrågor som har formulerats. 

Vi har valt respondenter för att få en bred övergripande förståelse av hur olika företag arbetar 

på olika marknader. Åldersspannet är brett och det är hälften kvinnor, hälften män. De är från 

olika branscher med olika karaktär på vad de säljer, både tjänster och produkter. 

Respondenterna är tillverkare, grossister och återförsäljare. Med tillverkare menas i detta 

arbete en person som arbetar åt ett moderbolag som producerar produkter eller tjänster i vid 

mening. Därför innefattas till exempel marknadsförare för hockeyupplevelser på uppdrag av 

en nationell centralorganisation, i detta begrepp. Anledningen till att vi har valt respondenter 

med olika bakgrund är för att vi ska kunna bilda oss en bredare förståelse över hur företag 

skapar förväntan.  

Bryman och Bell (2017, s.413) har framfört att vid urval i kvalitativ forskning är målet att nå 

en datamättnad och teoretisk mättnad, det kan dock vara svårt att veta i förväg hur stort 

urvalet ska vara för att åstadkomma detta. När vi genomförde första intervjun hade vi åtta 

ytterligare enligt oss lämpliga respondenter som godkänt deltagande på intervju, utan att tid 

eller datum var bestämt. Ett iterativt synsätt gjorde att vi “tog en intervju i taget”, vilket 

betyder att vi lämnade frågan om vilka respondenter som var lämpliga, samt antal, öppen i 

inledningsskedet av datainsamlingen. Vi lät sedermera den insamlade datan till viss del 

påverka urvalsprocessen för att kunna besvara syftet tillfredsställande. 

3.4 Kvalitetskrav 

För att hålla en hög nivå på denna studie strävade vi efter att följa ett antal kvalitetskrav. 

Enligt Bryman och Bell (2017, s.380) är de viktiga kvalitetskraven för kvalitativ forskning 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse. Bryman och Bell (2017, s.381) 

förklarar att vi behövde säkerhetsställa att forskningen följer de regler som finns och att vi 

rapporterar till respondenterna och ser till att resultatet och erfarenheterna samt 

uppfattningarna som respondenterna har överensstämmer för att det ska vara tillförlitligt. 

Lincoln och Guba (1985, refereras i Bryman och Bell, 2017, s.382) förklarar överförbarhet 

som att när forskarna lyckas skapa en tät beskrivning av deras arbete, kan det tillhandahålla 

andra personer hjälp för att avgöra om resultatet går att överföra till en annan miljö, i 

metodkapitlet och där det varit lämpligt har vi försökt att noga beskriva studiens 

tillvägagångssätt och fortlöpning.  
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Bryman och Bell (2017, s.382) fortsätter med att förklara att när det kommer till pålitlighet 

behöver forskarna generera en fullständig samt tillgänglig redogörelse av 

forskningsprocessens alla faser för att kvaliteten ska kunna granskas. Alltså är det av vikt att 

det finns information om vilka personer som har undersökts, intervjuutskrifter, beslut 

angående analysen med mera. Vi lät en utomstående person granska arbetet och ge 

återkoppling som resulterade i nya synvinklar. Troligtvis förhöjde detta kvaliteten gällande 

pålitlighet något. Det sista kvalitetskravet handlar, enligt Bryman och Bell (2017, s.383) om 

att våra personliga åsikter eller teoretiska inriktning inte får påverka själva utförandet eller 

slutsatserna av studien. Vi har strävat efter att arbeta i god tro. Intervjuunderlaget grundade 

sig i arbetets teoretiska referensram och vi har ansträngt oss för att inte ställa ledande 

följdfrågor även om vi är medvetna om att detta kan vara en utmaning. Vi har försökt låta 

litteraturen styra arbetets inriktning, empirin och litteraturen styra analys, samt haft diskussion 

utan personliga värderingar.  

Staw (1995) förklarar att relevans som kvalitetsmått betyder ett viktigt faktiskt 

kunskapsbidrag och ökad förståelse, snarare än forskning som fyller ett gap bara för att. Ett 

betydande bidrag kan inbringa ny förståelse, förtydliga eller styrka tidigare forskning. Vi har i 

vår studie haft fokus på att ta fram, för allmänheten, intressanta kunskapsbidrag som bidrar till 

studiens relevans. Kvalitativa och beskrivande studier brukar inte räknas som stringenta, men 

Staw (1995) påpekar att stringens är mer än bara kvantifiering. Staw (1995) förklarar 

stringens som styrkan av slutsatsen som har varit möjlig tack vare en given forskning. När det 

kommer till motsägelsebara och ej uppenbara resultat krävs det en högre nivå av stringens än 

när det kommer till logiska och världsliga resultat. Vi har i detta arbetet försökt vara 

stringenta i Staw (1995) mening, och motivera och argumentera noggrant för våra slutsatser. 

3.5 Tematisk analys 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur företag genom förtroende kan få 

marknaden att känna förväntan inför en produkts premiär, valde vi att genomföra en tematisk 

analys. Denna typ av analys har blivit en av de vanligaste analysmetoderna när det kommer 

till kvalitativ dataanalys (Bryman och Bell, 2017, s.556). Anledningen till att vi valt denna 

metod är för att det är en vedertagen kvalitativ analysmetod som kan hjälpa oss att öka 

förståelsen hur förväntan skapas. Ryan och Bernard (2003) menar att under tiden vi letar efter 

teman ska vi vara uppmärksamma bland annat över upprepningar från respondenterna, 

likheter och skillnader samt saknad data. Bryman och Bell (2017, s.558) förklarar att ett tema 

bland annat är en kategori som är baserad på befintlig data och forskarnas forskningsfokus. 
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Ryan och Bernard (2003) förklarar att vi har hittat ett tema när vi kan svara på frågan; vad är 

detta uttryck ett exempel på? Sohlberg och Sohlberg (2013, s.113) förklarar att det kommer att 

vara de teman som vi tar upp som kommer att skapa sammanhanget för studien.  

3.5.1 Kodning 

Vi läste noga och systematiskt igenom hela transkriberingarna flertalet gånger och antecknade 

ord eller meningar som kunde bidra till vårt syfte i form av något återkommande eller till 

synes meningsfullt, något som rekommenderas av Braun och Clarke (2013, s.210) samt 

Bryman och Bell (2017, s.558). Allt som på något sätt ansågs potentiellt relevant till syftet, 

antecknades som kommentarer i Google docs, resten ignorerades, något som enligt Braun och 

Clarke (2013, s.210) kallar komplett kodning. Den markerade datan bearbetades sedan med 

eftertanke till koder, bestående av ett eller flera ord åtföljda av en kort utveckling, citat eller 

förklaring i parantes. Koder beskrivs som ett ord eller en fras som fångar essensen av varför 

en del av datan anses användningsbar (Braun och Clarke, 2013, s.207). Koderna utformades 

så att de förmedlade innebörden och betydelsen, även efter att de separerats från den 

ursprungliga transkriberingen, något som Braun och Clarke (2013, s.211) beskriver som ett 

kvalitetskrav. Vi använde ett färgkodningssystem för att identifiera vem som sagt vad när vi 

lagt ihop alla koder och sökte efter teman. 

3.5.2 Bildandet av teman 

Förhållningssätt av Braun och Clarke (2013, s.224-225) användes. De beskriver koder som 

individuella tegelstenar och teman som väggar och tak, ett tema har således en organiserande 

roll. De menar att den kvalitativa forskaren skapar mönster, forskaren upptäcker dem inte, 

sålunda är forskarens roll mer som en skulptör än en arkeolog, olika forskare och olika syften 

kommer skapa helt olika teman. Vi sökte mönster och mening i koderna för att först forma 

kandidat-teman (Braun och Clarke, 2013, s.224). Något i datan kan vara viktigt utan att vara 

återkommande, i sökandet efter teman grupperades koder efter mening och relevans till syftet 

snarare än endast fokusering på återkommande frekvens, vilket rekommenderas av Braun och 

Clarke (2013, s.223-224). Teman bör relatera till varandra men inte täcka allt i datan, utan 

främst tilltala syftet, därför kan ett antal koder uteslutas vid bearbetning av kandiderande 

teman. Det handlar om att berätta en specifik berättelse som svarar på syftet, inte berätta allt 

som påträffats i datainsamlingen, samt lyfta det som är relevant och upplevs viktigt, inte det 

som är mest utbrett (Braun och Clarke, 2013, s.230-231). Teman kan enligt Braun och Clarke 

(2013, s.236) också vara av olika storlek och komplexitet. 
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Kandiderande teman bearbetades sedan för att säkerställa att de passade koderna och datan 

väl, i relation till forskningssyftet. Detta var en upprepande process för att kvalitetstesta våra 

teman, något som rekommenderas av Braun och Clarke (2013, s.234). I analysen strävade vi 

efter att inte fokusera på hur många respondenter som använde sig av en viss metod, eftersom 

Braun och Clarke (2013, s.258) rekommenderar att kvalitativ analys hellre ska fokusera på 

mening. 

3.6 Beskrivning av datainsamling 

Vi valde att vid våra intervjuer använda ett tillvägagångssätt beskrivet av Bechhofer, Elliott, 

och McCrone (1984). De förklarar att en intervjuare kan anta en passiv roll som lyssnar, eller 

aktiv roll som leder intervjun. Fördelen med detta är att den som är passiv kan ha en överblick 

och helhetsbild och se till att till exempel de viktigaste områdena faktiskt täcks. Bechhofer et 

al. (1984) förklarar att den passiva intervjuaren annars har möjlighet att ställa spontana frågor 

som styr samtalet eller fokuserar extra på ett vidrört ämne. Författarna menar att om det ska 

ske ett naturligt med ett smidigt ingripande av den passiva intervjuaren krävs uppmärksamhet 

intervjuarna emellan och en del träning på detta. Eftersom vi två skribenter har studerat 

tillsammans sedan tre år, anser vi att vi har den lyhördhet för signaler oss emellan som krävs 

för detta tillvägagångssätt.  

Vi utgick från vår intervjuguide (se bilaga 1) när vi intervjuade våra respondenter. Frågornas 

utformning var förankrade i teman som återfunnits i teorin och litteraturen. Vi skapade 

intervjuguiden med en viss flexibel struktur, med ett begripligt språk samt med öppna frågor. 

Detta är något Bryman och Bell (2017, s.460) anser är de grundläggande råd som forskare 

behöver tänka på vid utformningen av intervjuguiden. Inledningsvis skickades information ut 

till respondenterna, för att i förväg säkerställa att respondenterna var mentalt förberedda på att 

vi skulle spela in intervjun samt vad detta innebar för hen ur ett etiskt perspektiv. De etiska 

regler som har beaktats är enligt Bryman och Bell (2017, s.141) informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, nyttjandekravet, falska 

förespeglingar och att deltagarna inte ska kunna ta skada av undersökningen. Vi säkerställde 

med andra ord, innan intervjun påbörjades, att respondenten förstod vad undersökningen gick 

ut på, att det var upp till respondenten om hen ville genomföra undersökningen. Respondenten 

var medveten att hen kunde avbryta intervjun när som helst samt att informationen som 

samlas in kommer att behandlas med största försiktighet för att skydda respondenten.  
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Samtycke gavs innan intervjuerna spelades in. Inspelning och transkribering har fördelarna att 

de bland annat överkommer minnets naturliga begränsningar och ökar förståelsen för den 

insamlade datan, även om det är ett tidskrävande tillvägagångssätt (Bryman och Bell, 2017, 

s.465). Eftersom vi ville ha goda möjligheter att få full förståelse för den insamlade datan 

valde vi att spela in och transkribera intervjuerna. Detta gjordes för att öka tillförlitligheten 

och pålitligheten i datainsamlingen, till viss del stärka konfirmering, samt för att underlätta 

stringensen. Stor noggrannhet och möda lades på att transkribera samtliga intervjuer för öra 

och hand, ett arbete som delades upp mellan forskarna. Transkriberingarna ökade förståelsen 

för datan vilket bland annat stöttade upp studiens överförbarhet och pålitlighet. 

Efter rekommendation av Bryman och Bell (2017, s.266), genomfördes intervjuerna med 

någon dags mellanrum, så att intervjuguiden kunde testas och vi skulle ha möjlighet att 

utvärdera och eventuellt korrigera eller anpassa den. Mellan intervjuerna diskuterade vi hur vi 

kunde förbättra oss inför nästa. Efter första intervjun ansåg vi oss få bra och intressanta svar, 

men insåg att vi behövde ställa frågan “varför”, “vad” och “hur” vid valda tillfällen för att 

gräva djupare i bakomliggande orsaker för hur förtroende och andra orsaker kan skapa 

förväntan.  

Vi skickade ut transkriberingarna till respondenterna, de läste igenom, somliga lade till små 

kommentarer, sedan godkändes samtliga transkriberingar. Vi skickade även ut vår analys till 

de berörda respondenterna så de fick en möjlighet att kommentera deras egna delar. Detta 

genomfördes för att säkerställa att vi inte missuppfattade eller tolkade svaren på ett felaktigt 

sätt. Under arbetsprocessen har vi varit uppmärksamma på att inte låta våra personliga åsikter 

påverka vårt arbete. Vi har även låtit andra läsa igenom studien för att kunna få en annan syn 

över texten.    
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4. Empiri 

Här presenteras resultatet av datainsamlingen och den tematiska analysen. Våra teman 

beskrivs på ett rakt och enkelt sätt samt relation temana emellan och till syftet, utan 

teorikoppling eller värdering från oss skribenter. 

4.1 Respondenter. 

Respondent 1 (R1), Strategisk kommunikatör, 30 år, företaget säljer och marknadsför 

hockeyupplevelser på central, nationell nivå, kvinna.  

Respondent 2 (R2), PR-och marknadsansvarig, moderbolag, 33 år, företaget tar fram & säljer 

atleters egna varumärken inom träning & hälsa, kvinna. 

Respondent 3 (R3), Marknadskoordinator, grossist, 23 år, företaget säljer värmepumpar och 

ventilationslösningar, kvinna. 

Respondent 4 (R4), VD, Försäljningschef, 30 år, Butiken är återförsäljare av skogs- och 

övriga maskiner, man. 

Respondent 5 (R5), Produktchef, produktutvecklare och artist relations manager i Sverige, 37 

år, företaget är ett moderbolag som tillverkar klassiska musikinstrument, man. 

Respondent 6 (R6), Press- och Marknadschef, 39 år, företaget säljer hockeyupplevelser och 

event, man. 

Respondent 7 (R7), Marknadsansvarig, grossist, 53 år, företaget säljer nätverk och IT-

kommunikationsprodukter, kvinna. 

Respondent 8 (R8), Produktansvarig, grossist/importör 56 år, företaget säljer slagverk, man  

Respondent 9 (R9), Marknadsföringsansvarig och grafisk skapare, 34 år, företaget trycker och 

säljer kepsar, kvinna. 

Respondent 10 (R10), Marknadsföringsansvarig, 29 år, Butiken är återförsäljare säljer 

streetwear, man. 

4.2 Tema 1: “Skapa och förankra planer” 

En grundläggande och övergripande strategi för att skapa förväntan på marknaden och 

undvika att målgruppen blir besviken, är att planera mål och målgrupper i god tid innan 

produktens premiär samt att koordinera företagets organisation inklusive återförsäljare och 

samarbetspartners. 

4.2.1 Organisationen 

R5 förklarar att de förbereder sin produktlansering cirka ett år i förväg; “När det har gått bra 

för oss så har vi förberett oss ganska långt bak i tiden” - R5. Även R1 och R6, som årligen 
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lanserar upplevelser, betonar framförhållning. De förklarar att arbetet med att planera och 

bygga förväntan påbörjas direkt efter en avslutad säsong för att “få folk att längta till nästa 

säsong” - R1. R1 menar att planeringen består av “...att planera på ett vettigt sätt, att verkligen 

titta på varför ska vi lansera en produkt eller vad är det för produkt, vilka målgrupper, att 

verkligen göra grovjobbet” - R1. R3 anser det är viktigt att noga tänka igenom alla steg i 

produktlanseringen och att information är “på plats”, “förbereda produktlansering internt till 

100%” - R3. R3 menar att de grundligt går igenom material från moderbolaget som ska 

presenteras hos återförsäljare och slutligen kund. 

Genomgående betonas vikten av att förankra mål och planer i organisationen och hos samtliga 

samarbetspartners för att möjliggöra förväntan. Det krävs att företaget genomför en 

internutbildning (R7) och att det förankras i hela organisationen vart vi ska och hur vi ska dit 

(R1 och R7). “Alla inblandade ger 100%...Annars lyckas man inte” - R2. R3 menar även att 

hela organisationens samarbete skapar förtroende, “...allt behöver faktiskt funka smärtfritt 

hela tiden” - R3. R4 som är VD hos en återförsäljare ger sitt perspektiv på vad som är viktigt 

vid planeringen innan premiär: “...att liksom hela kedjan funkar, att logistiken är klar 

bakom…” - R4. 

Samtidigt berättar R4 om ett moderbolags agerande för att engagera återförsäljare och aktörer 

i distributionskedjan, vilket ska ha kostat “...hur många miljoner som helst...”. R4 berättar att 

hundratals personer bjöds av moderbolaget på en resa med inslag av samkväm för att bekanta 

sig med de nya modellerna, varav en produktprototyp var uttalat förbjuden att fotografera. 

Enligt R4 gjorde samtliga deltagare detta ändå i smyg, för att sedan vidarebefordra bilderna 

till sina anställda. Sedan när produkten äntligen kom var den inte tillräckligt utvecklad, de 

kunde inte sälja den. “...enorm bad will istället, när kunderna har läst något häftigt test och så 

kommer de och vill köpa den och står med pengarna i handen och så finns det ingenting att 

köpa.” - R4. Vilket beskrivs som: “Det är negativt. Självklart. Kunderna blir irriterad. Att 

komma tre gånger och fråga efter, när kommer den, när kommer den, när kommer den liksom. 

Sen till slut blir de väldigt irriterade” - R4. 

R5 har liknande tankar om planering och förankring innan premiär; “Det ska funka internt, 

alla ska förstå varför de gör som de gör”, “...till återförsäljare kanske man säljer in någonting, 

och förbereder dom, så dom är redo när det väl ska tryckas på knappen“ - R5. R5 berättar 

även följande om artister och deras samarbetspartners; “...att dom syns med produkterna och 

delar online. Det gäller att innehållet är bra och att alla led är med, att det inte saknas någon 
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content, att hemsidor är förberedda, att handlare dvs. återförsäljare är fullt informerade och 

vet om, det kan annars vara en bristled” - R5. Respondenten tillägger att när företaget lyckas 

med sin planering hela vägen kan detta ge en snöbollseffekt “Möter den då förväntningarna så 

är sannolikheten ganska stor och då blir det en spinn-off effekt på det också. Helt plötsligt är 

det en grupp människor där alla börjar köpa en viss produkt och sen är det rullning…”, “...så 

man kan få en väldig snöbollseffekt om det är många som börjar köpa nånting samtidigt och 

är nöjda.” -R5.  

R1, R4, R5, R8 och R10, indikerar att de senaste åren blivit svårare att driva, och få kunder att 

besöka butiker. R4 menar att mässor tappar i relevans. R5 förklarar hur de hanterar detta, 

främst över sociala medier, för att fortsatt kunna arbeta med förväntan. “...försöker mer och 

mer prata med slutkonsument…” -R5. Forskare 1: “Varför gör ni det?” “...vi tycker att våra 

handlare inte alltid gör det så bra, så budskapet blir förvanskat, eller så presenterar man något 

annat, beroende på sina egna intressen, egna varumärken eller vad det kan vara, så väljer man 

att inte prata om vårt varumärke kanske. Då är det viktigare att vi får ut budskapet själva” -R5. 

Han menar vidare att de måste bli bättre på att marknadsföra sig och att konsumenterna 

förväntar sig att företaget engagerar sig mer än vad det gjorde tidigare. R8, berättar att de ser 

en trend i att de får tydligare och tydligare instruktioner från tillverkarna om hur de ska 

marknadsföra produkterna. R8 menar att pga pressade priser genom internet gör att de som 

grossist behöver jobba mer med sociala medier. “... om vi får in slagverk som finns i tio 

utföranden är det bra för oss att nå ut med de utföranden vi har beställt“ -R8. 

4.2.2 Interaktion 

När företaget ska interagera med sina konsumenter anser R1 och R2 att hela organisationen är 

tillmötesgående och visar konsumenterna att de är där för att konsumenterna ska kunna känna 

en närhet till varumärket. Majoriteten av respondenterna menar att det är av stor vikt att 

företaget ger relevant information, “städar upp” när konsumenterna har skrivit fel information 

om produkten, hålla en bra service samt svarar på konsumenternas frågor och funderingar för 

att kunna skapa och underhålla förtroende. R6 framhäver att de arbetar med att alla i 

organisationen ska svara så fort som möjligt på spörsmål från kunder, då blir konsumenterna 

nöjda och det kan skapa engagemang. Väljer organisationen att inte svara kan det istället 

skapas ilska. “Om du inte levererar måste du leverera kommunikativt för att de ska fortsätta 

ha förtroende” - R6. Därför behöver företaget förstå kraften som finns när de svarar på en 

konsuments fråga, då det kan leda till buzz (R2). Sedan påstår R2 och R5 att desto mer 

aktiviteter som sker under ett inlägg i sociala medier, desto högre prioritet får det och hamnar 
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högre upp i nyhetsflödet hos konsumenterna. “Då märker Google eller vem det nu är, Gud, 

märker att det händer någonting och bara, det här måste vi ju lyfta upp.” - R2. Därför behöver 

organisationen vara noga med att inte skriva att en produkt släpps om tre dagar i inlägget, 

“...för då kan den tredagars komma före tvådagars…” - R9 

För att skapa ett förtroendebaserat förhållande med konsumenterna anser R2 och R6 att det 

måste finnas en närhet mellan de båda parterna. Denna relation skapas genom att företaget 

förklarar vad deras mål är, hur de arbetar för en bättre miljö eller vilka de är. R5 anser även att 

det är av stor vikt att företagets budskap når ut till slutkonsumenterna för att minska risken för 

att det ska bli förvanskat. Därför försöker de förmedla sina budskap i alla led, men även direkt 

från moderbolag till slutkund. Genom detta sätt bygger företaget även en tightare relation med 

konsumenten. En del respondenter visar att organisationen går att lita på (R3) och att det finns 

teknisk kompetens samt utbildningar vid produktlanseringar (R7). Enligt R9 är det av vikt att 

svara snabbt på konsumenternas frågor för att kunna skapa ett förtroendebaserat förhållande, 

av samma anledning anordnar R10 Q and A’s, questions and answers, varje månad. 

“...återkoppla så fort som möjligt, för det känns som om man är glad och trevlig och snabb då 

har du redan vunnit…” - R9. 

Om det skulle bli fel eller om något inte skulle kunna levereras i tid anser R2 att den bästa 

strategin är då att kommunicera, för på så sätt kan de vända det negativa till något positivt. 

Enligt R2 skapar detta förtroende hos konsumenterna. R4 och R7 rekommenderar att när det 

uppstår negativa kommentarer eller kritik ska företaget svara den kommentaren en gång 

offentligt och sedan ta resten privat. “Bara för att folk ska se att man tar kritiken på allvar och 

att man svarar liksom är det viktigaste, tror jag.” -R4. 

R6 påpekar att deras strategi för att bygga förväntan inför en match är genom aktiviteter över 

deras kanaler, med fokus på Instagram och deras egna TV-kanal. På deras inlägg kan de då 

lägga till en inlänkningsform som leder till deras hemsida och biljettförsäljning. När företaget 

lyckas överraska sina konsumenter med nyheter anser R6 att det leder till större buzz och 

förväntan. R1, R2 och R3 anser även att genom att dela kundernas produktbilder och visa 

uppskattning för deras lojalitet skapas förväntan, då det är målgruppen som skapar själva 

varumärket. ”Folk blev så glada att företaget hade uppmärksammat just dem! Det är verkligen 

något som följare uppskattar.”- R2. Genom att skapa material som är öppet, transparent och 

intressant för konsumenterna leder det, enligt R6, till att köpbenägenheten ökar. Det är därför 

de framförallt använder sig av sociala medier, under säsong använder de “Instastory” (en 
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funktion i det sociala mediet Instagram) runt fem gånger per dag. Där får bland annat 

konsumenterna rösta, se bakom kulisserna och följa med under uppvärmningen. 

Alla respondenter svarar på konsumenternas frågor som kommer in över deras olika kanaler. 

Flertalet respondenter berättar även att deras interaktion med konsumenter har mål som är 

dolda för mottagaren. För att fånga konsumenternas intresse har respondenterna olika tankar. 

R1 förklarar att hon skapar “bollar” som rullas ut på organisationens kanaler som är tänkt att 

konsumenterna ska “bolla mellan sig”. Hon tar ett exempel där en video med tuffa tacklingar 

engagerar målgruppen, då den läggs upp i samband med någon ny regel om tacklingar. Det 

dolda målet med kommunikationen är dock att få målgruppens tankar till den kommande 

säsongspremiären. De dolda målen kan också vara att få konsumenterna att dela bilder på sig 

själva och produkten för att hylla någon (R2) eller starta en live-chatt för att kunna skapa mer 

“snackis” och engagemang (R5). R6 påpekar dock att när det är ett högt engagemang bidrar 

det till att förväntan ökar och att den kan bli på så sätt omöjlig att överträffa. R4 använder sig 

av tävlingar som strategi för att fånga uppmärksamheten, de sprider information genom 

ambassadörer och tester om produkten samt att de skapar demo-event. “Man kan komma hem 

och se grejerna live hemma hos en användare. Det var ganska populärt.” - R4. 

4.2.3 Buzz-agenter  

Ett medel för att skapa förväntan inför en produkts lansering är att använda sig av 

“advocators”, ambassadörer, vanliga svensson med inflytande, eller för målgruppen kända 

profiler. Detta används av R1, R2, R4, R5, R6, R9 och R10. Vid användningen av buzz-

agenter krävs det att det att de rimmar med företagets planer samt att buzz-agenten har rätt 

ålder och är klanderfria för målgruppen (R1, R4 och R6). Om buzz-agenten visar ett stort stöd 

för produkten till exempel har en utbildning som intygar att hen vet vad hen gör eller 

konsumenterna vet att detta är en av buzz-agentens stora passioner i livet blir förväntningarna 

skyhöga på produkten (R2). “Att de sprider budskapet är bra, men optimalt är artisten kunnig 

på produkterna också.” -R8.  

Sedan vill företaget att det ska bli buzz om buzz-agenten, vilket R1 påpekade. “För det blev 

ett hur stort snack som helst [när han kom] och då såldes jättemycket merchandise för att han 

var, wow, värsta NHL-fightern.” -R1. R1 förklarar vidare att en profil ska skapa snack och 

surr runt fikabordet, bidra till att ett inlägg delas över sociala medier och att man skapar en 

wow-faktor. R5 skickar en produkt till sina advocators, som de får testa och göra en video om 

produkten utan att företaget ger några riktlinjer. Sedan får advocatorn ge sina egna ärliga 
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åsikter till sina följare samt svara på deras funderingar och önskemål. Till skillnad från R5, så 

skapar R2 allt material till deras buzz-agenter. Anledningen är att R2 har den bästa kunskapen 

för att presentera på ett attraktivt sätt för målgruppen. För även om buzz-agenten har kunskap 

om att det är en bra produkt, kan hen inte vara helt säker på att det kommer bli en 

framgångsrik lansering (R2). Bra buzz kan även skapa en så pass stor förväntan att 

konsumenterna väljer att inte köpa från de konkurrerande varumärkena (R5). 

R4 och R5 förklarar att konsumenter kan förkasta en produkt på grund av att de har fått 

felaktig information från andra personer, vilket kan leda till att fel personer köper fel 

produkter. R9 menar att profiler som passar konsumenterna får bättre påverkan på 

konsumenterna, “...det är det lokala området vi är ute efter så är det ganska gött att använda 

sig av de lokala profilerna...” -R9. Användning av buzz-agenter kan bli negativt om företaget 

inte hittar rätt person för produkten (R5). R5 menar att de negativa personerna vill höras och 

om “... fem personer som bara skriver negativa kommentarer, så är hela live-streamen 

förstörd”. Därför menar respondenten att live-stream med en advocator är väldigt svårt, för det 

går inte att bemöta eller hålla kritiken under kontroll, eftersom det går så pass snabbt. R6 

menar däremot att det inte finns något negativt med buzzet som kan skapas, eftersom om 

konsumenterna pratar negativt finns det en förväntan att det ska gå bättre för laget. Han menar 

även att om någon skulle uttala sig felaktigt är det tillfället för företaget att kliva in i 

diskussionen och förklara hur det verkligen ligger till.  

4.3 Tema 2 “Nå och förstå målgrupp” 

Företagen framhäver att för att kunna skapa förväntan är det viktigt att ha en stor förståelse 

vem det är som ska känna den. Genom riktad kommunikation kan de utifrån målgruppen få 

fördjupad insikt om denna samt potentiella målgrupper. 

4.3.1 Målgrupp  

R1 anser att det är viktig att genomföra analyser för att förstå sin målgrupp och för att kunna 

ta bättre beslut samt spara och tjäna pengar. Företaget behöver föra fram ett för målgruppen 

relevant kärnbudskap om produkten för att kunna skapa förståelse hos konsumenterna enligt 

R3, och det sker genom att företaget hanterar processen att hitta målgruppen parallellt med 

produktutvecklingen (R5). R8 tillägger att en befogad produkt med utrymme på marknaden 

får medvind för förväntan “...folk är mer pigga på att hooka up med all info man får och man 

får medvind i alla delar. Man vågar köpa hem, och vågar satsa tuffare” -R8. Därför använder 

sig R1, R2, R3, R5 och R6 av riktad kommunikation. Genom riktad kommunikation skapar 
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företaget en förståelse om sin målgrupp och kan skicka ut rätt information till rätt personer då 

de vet vart konsumenterna finns över sociala medier (R1, R2, R3, R5 och R6), vad de gillar 

eller har för intressen (R1 och R5). “Man segmenterar upp hur situationen ser ut för den tänkta 

målgruppen” - R5. 

När det finns en förståelse för målgruppen kan företaget skapa till exempel tre olika varianter 

av produkten för tre olika segment (R5) eller använda sig av en kampanj men med olika 

utförande mot olika målgrupper (R1 och R3). På så sätt uppfyller företaget konsumenternas 

behov att bli sedda som individer och inte som en målgrupp (R1). Genom riktad 

kommunikation kan även företaget skapa sig en förståelse över vad konsumenterna har för 

krav på produkten (R2). Med denna förståelse kan företaget pricka hjärtat på konsumenterna. 

“...med att pricka hjärtat menar jag att du behöver känna din målgrupp, du måste veta vem du 

pratar med och hur du ska prata med den personen, så det inte blir “allt-till-alla”-

kommunikation, som jag kallar det” -R1. 

Genom att använda sig av riktad kommunikation och samtidigt skapa ett relevant innehåll för 

målgruppen, anser R1 att det leder till att konsumenterna får förtroende och samtidigt fångas 

konsumenternas intresse.  “Det är bättre att nå 100 pers och 98 av dom tycker det är intressant 

än att nå 1000 pers, där bara två personer bryr sig” - R1. Även R3 och R5 påpekar att det är av 

vikt att materialet som delas är relevant för konsumenterna för att kunna skapa förtroende och 

fånga deras uppmärksamhet. R1 använder av en strategi där hon testar rulla ut “bollar” till en 

riktad målgrupp, där bollen innehåller relevant information. Genom detta sätt är det möjligt att 

se om konsumenterna går in på hemsidan, vilka det var som tittade och inte tittade. Av den 

informationen finner hon data åt nya kampanjer med riktat innehåll. R2 vet var de trogna 

konsumenterna befinner sig över sociala medier och då kan hon skapa förväntan genom att 

släppa förhandsinformation till den målgruppen. “Hurrni! Nästa vecka går vi ut med det här så 

passa på nu. Vill ni få tag på en flaska så var beredda” - R2. 

När det kommer till vilka företaget ska satsa på, befintliga eller nya målgrupper, för att 

förvalta förväntan eller bredda den, kommer det olika bud från respondenterna. R3 och R5 

påpekar att det vore optimalt om de kunde satsa på både befintliga och nya. Det är viktigt att 

behålla de som redan betalar, då de kan bli advocators, men på grund av att människor åldras 

och inte har samma lust att köpa nya produkter behöver man söka efter en yngre målgrupp 

(R5). Samma anledning har R6 till varför det är av stor vikt att söka efter en yngre målgrupp. 

“Vår utmaning är ju de som inte är här, de som inte följer oss på Instagram. Hur ska vi nå 
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dem, hur ska vi annonsera mot dem, hur ska vi få in dem?” - R6. Bland annat genom att 

spelare åker ut till skolor försöker R6 locka till sig en yngre målgrupp. R1 menar däremot att 

det är dyrt att hitta en ny målgrupp och framförallt är det dyrt att rikta sig mot fel målgrupp, 

det är därför bättre att fokusera på den befintliga målgruppen. R7 är av samma åsikt, “Det är 

lätt att förlora en kund om man inte underhåller på rätt sätt. Det är dyrare att tappa en befintlig 

kund…” - R7. R4 förklara att i och med generationsskiftet som sker kommer företaget behöva 

ställa sig frågan om de behöver byta produktsortiment eller nischa sig mot de som vill laga, 

underhålla och ”greja” med produkten. Men oavsett så är det viktigt att bearbeta de som redan 

är på gång. “Det är det solklart mest effektiva om man säljer en bil.” -R4. 

4.3.2 Mervärde  

När det kommer till målgruppen behöver det levereras mervärde enligt respondenterna. R1 

påpekar att det är speciellt viktigt när det inte finns någon produkt att ta på, då måste det finns 

andra ”touch points” som bevis och värderingar än bara ”puck och klubba”. Hon nämner 

bland annat att de anpassar olika aktiviteter för de olika målgrupperna, som familjedag med 

ansiktsmålning för målgruppen med barn. R6 marknadsför att det finns en restaurang och att 

det sker event i företaget som mervärde. Fast det är en produkt är det viktigt att skapa 

mervärde kring produkten (R2 och R5). R2 förklarar att det också kan handla om att skapa så 

kallad “kring-fakta” åt konsumenten, till exempel “Person 4 älskar den smaken och därför 

ville han göra en produkt med den. Sen att den har hälsoeffekter är ett plus”- R2. Genom att 

erbjuda mer än själva produkten, som långa garantitider, hög kvalité och att organisationen 

backar upp proffsstämpeln skapas även förtroende hos konsumenterna (R4 och R5). R7 anser 

att det är möjligt att skapa mervärde genom att ge utbildning till konsumenterna eller finnas 

där som ett stöd vid projekteringar, “...en kunskap på företaget som man kan luta sig mot.” - 

R7. Både R3 och R7 betonar vikten av att ha en kunnig säljkår, eftersom det är de som skapar 

förtroende hos konsumenterna, särskilt när produkterna har en komplicerad karaktär. 

4.3.3 Autenticitet 

När det kommer till att kommunicera med målgruppen är en strategi att företaget håller en 

transparent och öppen kommunikation, eftersom detta skapar förtroende då det inte finns 

några hemligheter (R6). R6 fortsätter med att påpeka att även om man håller inne information 

brukar det komma ut och då är det bättre att de äger den konversationen och berättar allt. “Det 

här har hänt, vi gjorde bort eller ja det här är fel, det här gör vi för att det inte ska hända igen.” 

- R6. Det organisationen väljer att dela med sig av till konsumenterna behöver upplevas vara 

autentiskt och inte för producerat (R6). R1 hävdar att konsumenter förväntar sig att bli sedda 
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av organisationen, detta samklingar med bland annat R8, grossist, som menar att den ökade 

kontrollen från tillverkarna får oväntade effekter. Om inläggen över sociala medier blir för 

proffsigt, “Kallt”, utan nerv, och det upplevs som att en ekonomiavdelning har tillsatt en 

marknadsavdelning som presenterar något, får det inte fäste i sociala medier enligt 

respondenten. Han förespråkar kommunikation som är mer personlig, “Här och nu och för 

dig” -R8. “Du ska presentera lite mer objektivt vad det är för något, man får ju försöka få 

saker att låta så bra som möjligt och se enkelt ut och är smidigt, men du får aldrig berätta att 

den här är bättre än någonting annat, iallafall inte i Europa.” -R5. R8 förutspår att personlig 

kommunikation kommer vara än viktigare i framtiden och att tillverkarna kommer gå än mer 

mot slutkonsument. “Ett företag X, som är väldigt duktiga på det där, där känner folk att de är 

del av en familj och det är ju det man vill skapa. Sudda ut det privata kontra en kall 

marknadsföringsdel” -R8 “...den ena trenden är att vi kommer flytta ut än mer på sociala 

medier, och den andra är att man börjar ifrågasätta sociala medier mer, eller tar det där det 

funkar bra” -R8. 

4.4 Tema 3 - “Vad, När, Vem?” 

I tema tre beskrivs ett antal taktiker för att med förankrade planer och insikt om målgruppen 

slutligen skicka ut budskap och marknadskommunikation. Detta tema visar att företagen anser 

det vara en balansgång vad som är lagom löften, när information ska sändas ut och hur 

effekten på förväntan påverkas av vem som förmedlar informationen. 

4.4.1 Informationsinnehåll och löften 

När det kommer till vad inläggen ska innehålla och vad organisationen ska lova är majoriteten 

av respondenterna överens om vilken taktik som ska användas. R1, R2, R5, R6, R9 och R10 

anser att organisationen behöver lova lagom och inte överdriva. R5 menar att det gäller att 

hitta rätt balansgång med rätt information och att det inte överdrivs. Men R1 förklarar att “det 

kan ju ses som charmigt om en 17-årig, ny kille i laget, Växjö, hoppar in och är så skönt 

kaxig.” - R1. Det gäller att företaget tänker igenom hur konsumenterna kommer att reagera 

(R1). R4 påpekar att om produkten inte lever upp till det som har lovats “så är det vanligt att 

man som konsument vill göra ett jättekrig av saker och ting så att man kanske inte alltid har 

konsumentköplagen på sin sida men man försöker utpressa sig till fördelar genom att rata ner 

på nätet och skriva skit på forum på nätet.” - R4. R4 fortsätter att det är väldigt negativt för 

företaget och irriterande för konsumenterna när det finns information och tester om en hyllad 

produkt, men den klarar de inte av att leverera produkten på det lovade datumet. R8 menar att 
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tydlig och ärlig kommunikation, kan vara ett sätt att undvika att förväntan slår över till 

missnöje vid premiär. “...på sociala medier så kan folk fråga vad tycker ni om den här 

produkten och någon som fått ett budskap, där produkten har marknadsförts för brett kan säga 

nej, de funkar inte alls. Då uttalar han sig om produkten, men produkten var inte för honom 

egentligen”. R2 förespråkar en trovärdighet mellan företaget och produkten, som skapas 

genom att företaget håller vad det lovar. 

4.4.2 Andrahandsinformation 

Fördelen med att använda sig av buzz-agenter som sprider informationen vidare är att det 

skapar ett större effekt hos konsumenterna (R5, R6 och R10). “Jag tycker det funkar oftast 

bäst när budskapet kommer ifrån någon annan än oss.” - R5. Han menar vidare att individer är 

mer benägna att ta till sig uttalanden om en produkt när det görs av någon utanför företaget 

samt att det även är mer förlåtligt när dessa hyllar en produkt mer än vad som är befogat. 

Genom att använda sig av citat från en nyckelperson eller buzz-agent skapar man mjuka 

värden, vilket enligt R2 gör att produkten blir mänsklig. När informationen eller en reviews 

kommer från till exempel en youtuber blir budskapet ännu starkare (R5) samt skapar de en 

åtrå hos konsumenterna (R10). Uttalanden eller citat väger tyngre när det kommer från en 

person som är kunnig, R6 menar att tränarens uttalanden slår VD:s eller sportchefens 

uttalanden. “...det är ju sporten som folk är intresserad av.” - R6. R4 anser att denna typ av 

taktik tar bort den aggressiva reklamen och skapar istället en känsla att konsumenten får ett 

tips. “Det de [ambassadörerna] säger om produkterna väger jättetungt tror jag.” - R4. R6 har 

god kontakt med “vanliga Svenssons” som har stort inflytande på andra, som sedan kan svara 

på oroliga konsumenters frågor eftersom de lyssnar mer på dem än på företaget. “...om någon 

annan säger det, som de har förtroende för, då funkar det.” -R6. 

4.4.3 Informationsflöde 

R5 anser att den bästa taktiken är att leverera all information på alla kommunikationskanaler 

samtidigt, för att skapa en wow-faktor. Men precis som R6 menar R5 att det lätt blir 

informationsläckor och då tappas wow-faktorn vid informationsdelningen. Men om företaget 

har tur kan läckorna bli en snackis, “kolla här vad klantiga det här företaget var” -R5. Men det 

är av vikt att företaget ser över hur mycket information de publicerar eftersom det kan leda till 

att konsumenterna förväntar sig ännu mer nästa dag (R6) och när de publicerar det, då det kan 

leda till en minskning på efterfrågan på de befintliga produkterna (R3 och R7). R9 förklarar 

att det finns en risk att det blir tjatigt vid för täta uppdateringar samt att företaget inte kan 
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skriva för mycket under ett inlägg, “För oftast sitter du bara och skrollar och trycker aldrig på 

läs mer.” -R9. Det bör enligt respondenten vara kort och koncist samt med en länk till 

hemsidan.  

R1 och R6 anser att hålla uppe förväntan och intresset hos konsumenterna kräver att de följer 

en taktik där de uppdaterar deras kommunikationskanaler dagligen, med relevant, tydlig och 

mycket information. Genom täta uppdateringar skapas det ett buzz eftersom konsumenterna är 

otroligt intresserade, “Det är en hög förväntan att det ska hända något nästan, ja varje dag ska 

det hända någonting.” - R6. R6 anser även att de skapar förväntan genom att uppdatera ofta 

innan en match, till exempel vem det är som står i kvällens match eller hur uppvärmningen ser 

ut. R2 och R4 förklarar taktiken less-is-more, där företaget inte ska publicera för mycket 

information om produkten eftersom då kan förväntan försvinna hos konsumenterna. “...ger 

man bort för mycket kan de fastna i ett jämförelseträsk istället.” -R5.  Enligt R7 räcker det att 

man använder sig av fyra eller fem punkter som lyfter fram de unika egenskaperna och 

fördelarna för konsumenten. R10 påpekar att företaget behöver “...släppa tillräckligt mycket 

information till folket så de kan skapa en diskussion.” - R10. 

Om företaget väljer att teasa om en produkt eller tjänst innan premiär är det “...ett finlir, för de 

vill ha dagliga uppdateringar men samtidigt kan företaget inte teasa för mycket för då blir 

konsumenterna less” -R2. R10 använder sig av den fulla bilden på produkten men gör bilden 

suddig för konsumenterna, medan R9 använder sig av bilder som visar lite av produkten. Det 

är bäst att teasa max två till tre gånger innan produkten lanseras (R2 och R7). R5 menar att 

företaget behöver hitta en balans när de ska teasa eftersom en för stor förväntan kan göra 

konsumenterna besvikna. “Så då kan det få en negativ effekt om inte nyheten är tillräckligt 

stor, så det är en balansgång hur mycket man ska håsa upp någonting i förväg.” -R5. R6 anser 

att när det kommer till användning av teasing ska företaget som tidigast publicera det dagen 

innan med en bild som är helt omöjlig att lista ut. “Lägger vi ut en bild på en klubba på en 

spelare, listar folk ut vem det är inom tre timmar” - R6. 

4.4.4 Meriter 

R1, R2 och R6 menar att företaget kan använda sig av gamla meriter för att skapa förväntan. 

R2 berättar om ett årligt produktsläpp: “Eftersom man gjort det två-tre år i rad förväntar sig 

målgruppen att ”det ska väl komma en till nu!?” - R2. Genom att R2 inte bekräftar ryktet 

börjar konsumenterna att spekulera. R1 och R6 menar att framförallt statistik från tidigare 

matcher eller säsonger skapar förväntan hos konsumenterna. ”...de senaste 10 gångerna vi har 
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spelat mot HV har vi vunnit, vinner vi igen?” - R1. företaget behöver undvika att falla i fällan 

och leverera till exempel samma utförande, som smak, varje år. “Först förväntar man sig 

något, sen förväntar man sig något, sen bara ”NEEEJ, inte en till med den smaken!” - R2. R2 

behöver då tänka på vilka smaker (gamla meriter) de har haft och tänka om för att behålla 

förväntan. R1 fortsätter med att förklara att bland annat statistik och interaktion med 

målgruppen bygger både förtroende och förväntan och R3 förklarar att företaget hela tiden 

behöver leva upp till det som tidigare har sagts. Enligt R4 är testerna som genomförs av M3 

eller Teknikens värld viktiga för att konsumenterna har stort förtroende för dessa källor. 
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5. Analys/Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att öka förståelse för hur företag arbetar med både strategi och 

taktik för att skapa förväntan på marknaden innan en produkts premiär. Särskilt R1, R2, R5 

och R6 betonar vikten av framförhållning och att skapa planer och förankra dessa inom 

organisationen för att möjliggöra förväntan, och R1, R2, R5, R6, R8 svar betonar särskilt en 

förståelse av målgruppen. Nedan beskrivs hur vi har analyserat empirin för att forma de teman 

om strategier och taktik som vi anser vara relevanta för att skapa förväntan på marknaden. 

Kopplingar görs för att visa hur resultaten relaterar till den befintliga litteraturen. 

 

                  

Figur 2. Hur företag skapar förväntan. 

Med Figur 2 ämnar vi förklara våra val av teman i en illustrering för hur företag arbetar med 

att skapa förväntan. Tema 1 (skapa och förankra planer) i pyramiden är att det finns en stabil 

grund och med det menar vi att företaget har mål och planer kring lanseringen, samt att de 
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behöver arbeta tillsammans och ha en förståelse till varför de agerar på ett visst sätt. Alla 

berörda parter behöver enligt företagen vara införstådda om vad som komma skall, hur och 

varför de ska interagera med sina konsumenter med mera. Simultant som planering och 

förankring sker Tema 2 (nå och förstå målgrupp). Där företaget skapar sig en förståelse för 

den målgrupp de vill nå ut till. För att effektivt kunna använda sig av den riktade 

kommunikationen i Tema 2 strävar företaget efter att förstå vad målgruppen vill ha, hur de ska 

kommunicera med dem samt vad de vill ha utöver produkten. Tema 3 (vad, när, vem?) är det 

sista steget och nu har planerna förankrats och det finns en förståelse om målgruppen, nu 

handlar det om att leverera information. Företaget kan inte lova för mycket med 

informationen, dela information genom buzz-agenten stärker förtroende hos konsumenterna 

och de behöver bestämma hur ofta de ska uppdatera konsumenterna med information. 

5.1 Tema Skapa och förankra planer 

Tema 1 har vi döpt till “Skapa och förankra planer”. Det var ett för oss något oväntat, men i 

efterhand ganska uppenbart tema. Respondenterna beskriver hur förväntan på marknaden kan 

skapas av misstag eller slump, men att så sällan är fallet. Lika mycket som de upplever att det 

är viktigt att skapa och främja förväntan, beskriver de att även aktiviteter för att parera det 

som förgör den, kan initiera än mer förväntan. Detta görs bland annat genom planering och 

kontroll; att skapa och förankra planer. Respondenterna beskriver att fördelen med detta är att 

budskapet som sprids innan premiär blir enhetligt vilket blir mer slagkraftigt och löften hålls 

även lättare. 

Litteraturen (Schatzel och Calantone, 2006; Vichiengior et al., 2019; Houston et al., 2018 med 

fler) framhäver att förväntan har positiva samband med en produkts framgång vid premiär. R5 

menar att när planerna utspelar sig som beräknat och det till följd råder höga förväntningar 

som möts vid premiär kan detta ge “en väldig snöbollseffekt”, vilket samklingar med 

litteraturen, bland annat Bass (1969) diffusionsmodell, nya produkters framgång och livscykel 

beror på det initiala mottagandet. Det litteraturen i vår vetskap inte nämnt, är att förväntan 

även kan vara ett sätt att blockera produktsläpp från konkurrenter, vilket hävdas av R5. 

För att kunna genomföra en framgångsrik lanseringsstrategi pekar Talke och Hultink (2010) 

forskning på att företaget behöver ha ett tydligt internt förhållningssätt. Vikten av detta lyser 

igenom i flertalet fall hos respondenterna. R1, R5, tillverkare, R8, grossist och R4, R10, 

återförsäljare, berättar att det blir svårare att driva konsumenter till butiker på grund av den 

ökande tillgängligheten via internet, och därför sker en tilltagande konkurrens. Vilket vi tolkar 
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som att det i sin tur ställer krav på internt förhållningssätt och kontroll av organisationen för 

att få ut rätt och ett enhetligt budskap, för att kunna driva in kunder. R8, grossist, framhäver 

att de i takt med, och på grund av digitaliseringen, får mycket tydligare instruktioner från 

tillverkarna än tidigare gällande hur produkter ska marknadsföras, vilket är ett exempel på 

företagens strävan efter synkronisering. En baksida av detta är att kommunikation tenderar att 

bli opersonlig, vilket då inte får lika stor effekt, detta nämns mer i tema 2. 

Danaher och Rossiter (2011) har förutspått att de traditionella kanalerna kommer att tappa mot 

de snabba elektroniska kanalerna. Detta återspeglas i empirin genom att nästan samtliga 

respondenter lyfter vikten av att dessa kanaler, eftersom detta ger högre ställda krav på 

företagen när konsumenter blir allt mer digitala. Här sticker företagen med tekniska produkter 

ut som ett undantag till detta, dessa respondenter menar att “det inte finns något roligt att 

säga” om deras produkter samt är svåra att framstå som intressanta eller underhållande i 

sociala medier. Vi tror även att detta kan bero på att det är svårt att mäta hur effektiva de 

kommunikationskanalerna är för dessa företag och då väljer de att satsa på säljkåren för att 

skapa förväntan istället. Som kontrast menar R1 att hon arbetar aktivt med att få sin produkt 

att verka intressant ur många olika vinklar för att på så sätt skapa förväntan inför premiärer. 

Venciūtė (2018) menar att interaktion över sociala medier kan skapa konkurrensfördel genom 

att bland annat förbättra relationen med kunderna. Detta relaterar till hur respondenterna 

arbetar med interaktion med slutkund för att hantera den ökade konkurrensen och samtidigt 

möjliggöra att förväntan skapas på marknader. Detta relaterar även direkt till Vichiengior et 

al. (2019) forskning om att involvering kan öka förväntan hos konsumenterna. Vi menar att 

desto högre interaktion mellan företaget och konsument, ju mer involverade blir de och på så 

sätt kan förväntan skapas. Dutta och Bhat (2016) menar att på grund av att det finns stora 

osäkerheter kring transaktioner över internet, är förtroende viktigt för konsumenter i den 

digitala världen. Detta arbetar respondenterna med genom interaktion, att inte lova för 

mycket, vara öppen och ärlig (Coelho et al., 2017) samt ge snabba svar. Att hela 

organisationen svarar och interagerar med konsumenterna skulle kunna vara ett exempel på 

Bertsch et al. (2017) definition av förtroende, bland annat Välvilja, de vill hjälpa kunderna till 

exempel då en försening skett så har de bra och öppen kommunikation kring detta, 

Kompetens, de utbildar och informerar, Identifiering, de strävar efter att påverka konsumenter 

till att få högre förståelse för och identifiera sig med företaget.  
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Nästintill samtliga respondenter indikerar att de strävar efter att kommunicera direkt med 

slutkund, oavsett plats i distributionskedjan. Tillverkarna menar att det är för att undvika att 

deras budskap förvrängs längs vägen på grund av bland annat ökad konkurrens. R1, R5 och 

R6 menar att slutkonsumenter förväntar sig mer av företagen i form av service, mervärde och 

interaktion. Interaktion över sociala medier är kostnadseffektivt, ger snabb spridning och 

bygger varumärkesmedvetenhet (Hofacker och Belanch, 2016; Bilgin, 2018; Selin, 2018), 

vilket stöds av respondenterna. Trots olika fördelar tyder resultaten på att det slutliga målet är 

att öka försäljning, vilket även påtalats i litteraturen (Bilgin, 2018). R1 och R7 belyser särskilt 

att planer för förhållningssätt för interaktion måste förankras i hela organisationen. Det verkar 

som att tillfredsställande interaktion med slutkonsument i syfte att skapa förväntan i sig ställer 

krav på företagets organisationella synkronisering av planer och mål. 

Talke och Hultink (2010) menar att lanseringsstrategier ofta definieras som långsiktiga 

resurskrävande beslut rörande bland annat mål, målmarknad och positionering, vilket 

korrelerar med respondenternas berättelser om att skapa förväntan. Vi ser dock hur 

respondenterna förhåller sig olika till detta beroende på vilken position de har i 

distributionsskedjan. Respondenterna som betonar dessa aspekter mest har gemensamt att de 

är tillverkande företag eller moderbolag. R5 har störst framförhållning, cirka ett år inför 

lansering efter det att produkten är utvecklad. R5 är dessutom anställd på det största och mest 

globala företaget av respondenterna. Schatzel och Calantone (2006) menar att 

marknadsledande företag har lättare för att skapa förväntan på marknaden eftersom de har ett 

starkt rykte, kompetens och resurser för produktutveckling. R5, som bland annat är 

produktchef och produktutvecklare, styrker detta men menar att trots kompetent personal och 

stora resurser behöver han arbeta aktivt med att synkronisera den interna organisationen 

inklusive samarbetspartners i alla led vid produktlansering. Han menar att en stor organisation 

har svårare att koordinera för att inga misstag ska begås och detta sedermera ska sänka 

förväntningarna på marknaden. Till skillnad från R5 så lägger R9 ingen vikt på planering för 

att skapa förväntan, vilket kan bero på att de är ett litet, lokalt företag med små resurser.  

Planering är dock viktigt för att skapa förväntan enligt övriga respondenter, men lika viktigt är 

det att förankra planerna. Schatzel och Calantone (2006) menar att förväntan kan skapas av att 

engagera intressenter, återförsäljare med mera. R4, VD på ett återförsäljande företag, berättar 

om ett påkostat försök av en tillverkare att öka förväntningarna hos R4 som återförsäljare och 

dennes personal. R4 förtydligar vikten av planering, eftersom förväntningarna hos 
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återförsäljaren ökade deras engagemang för att sprida tillverkarens budskap, men när 

premiärdatumet närmade sig fanns inte produkten tillgänglig vilket, enligt R4, sänkte 

förväntningarna på marknaden och kunderna blev irriterade. Detta tyder på att planering och 

framförallt intern synkronisering och förankring är viktigt även hos stora företag. 

De tillfrågade organisationerna belyser vikten av ett internt förhållningssätt i hela 

organisationen inklusive samarbetspartners, för att sända ett enhetligt budskap och skapa 

förtroende hos konsumenter. Att hela organisationen fungerar smärtfritt beskrivs ha en direkt 

påverkan på förtroende och förväntan hos konsumenterna. Precis som Zamudio (2015) 

påpekar R4, R5 och R9 att när det kommer till användning av buzz-agenter behöver de hitta 

en person som passar företaget och företagets mål, för annars kan buzzet bli negativt. 

Respondenterna menar att de behöver välja en buzz-agent som rimmar med produkten och är 

perfekt i målgruppens ögon, eftersom konsumenterna kommer att döma produkten utifrån 

buzz-agenterna. Tillverkarna vill ha full kontroll över organisationen, men ett undantag är då 

R5 skickar en prototyp till en buzz-agent. R5 menar att dessa då får fria händer att utforska 

produkten och göra en video om produkten utan riktlinjer. Vi tror att detta fungerar för 

företaget eftersom de då har valt ut en buzz-agent med omsorg som på så sätt är i linje med 

företagets och produktens intentioner.  

Respondenternas utsagor antyder att tema 1, planering och intern organisationell 

synkronisering av hela kedjan från tillverkare till slutkund, är en strategi som har stor effekt 

på initieringen av förväntan på marknaden som i slutändan påverkar produkten eller tjänstens 

framgång positivt. För att sätta upp rätt mål och möta ökad konkurrens och skiftande 

konsumentbeteenden i och med en ökande digitalisering, ser vi ett annat tema i hur företagen 

arbetar med strategi och taktik för att skapa förväntan innan premiär. 

5.2 Tema 2 Nå och förstå målgrupp 

Tema 2 behandlar målgrupper och den har vi döpt till nå och förstå målgrupp, med andra ord 

riktad kommunikation då detta kräver och skapar förståelse om målgrupper. Resultaten 

antyder att planerna som skapas under tema 1, och det som ska förankras i organisationen, bör 

utgå från målgruppen för att möjliggöra att förväntan skapas. Vid en strategisk lansering är 

beslut rörande vilken målgrupp företaget ska rikta sig mot ett av de mest kritiska (Danneels, 

2004; Slater och Mohr, 2006, refererad i Talke och Hultink, 2010). I resultatet återfinns 

exempel på att när rätt budskap når till fel målgrupp påverkar det förväntan på marknaden 

negativt. När fel budskap, som inte talar till målgruppen, når en potentiell målgrupp, så når 
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inte budskapet fram och det skapas ingen förväntan. Resultaten antyder att rätt budskap till 

rätt personer är det tillvägagångssätt som organisationerna upplever vara effektivast för att 

initiera en förväntan på marknaden. 

Riktad kommunikation innebär att utnyttja de digitala möjligheterna till att adressera en 

mottagare. Respondenterna lyfter detta som ett billigt och effektivt sätt att nå målgruppen 

jämfört med traditionella medier, vilket även lyfts av Venciūtė (2018); Hofacker och Belanch 

(2016); Bilgin (2018) och Selin (2018). Vinerean (2017) menar att kommunicera med och 

skapa en relation till olika kundsegment skapar en konkurrensfördel inom dessa. Särskilt R1, 

R3 och R5 påtalade effektiviteten i Vinerean (2017) tankar om att inte bara nå rätt målgrupp, 

utan fördelar såsom att effektivt kunna positionera sig olika för olika segment genom riktad 

kommunikation i sociala medier. 

Tillverkarna är övertygade om sociala mediers effektivitet som verktyg för att nå och 

interagera med målgruppen, vilket påtalats av Vinerean (2017) och Balakrishnan et al. (2014). 

Däremot visar det på grossistnivå en lätt tveksamhet om vad marknadsföringen över sociala 

medier egentligen ger för faktiska försäljningseffekter, medan litteraturen nämnt att så mycket 

som 78% av konsumenternas köpbeslut påverkas av sociala medier (Selin, 2018) och har fyra 

gånger större effekt än traditionell marknadsföring (Kumar et al., 2017). Det tycks finnas en 

högre kompetens och förståelse för marknadsföring i sociala medier hos tillverkarna. Övriga, 

(utom R3, R7) talar om att det är viktigt för att kommunicera med marknaden och på så vis 

skapa förväntan, även om kompetensen skiftar. Möjligtvis är tillverkarna mest beroende av att 

nå och skapa förväntan och efterfrågan hos slutkunder på grund av ökad konkurrens, till följd 

av digitaliseringen. Det är tänkbart att tillverkarna blivit mest påverkade och därmed snabbast 

anpassat sig efter de digitala möjligheterna. Det är genomgående i resultatet, att de fysiska 

försäljningspunkterna såsom hockeyarenor, trädgårdsbutiker och musikaffärer har svårare att 

driva in kunder. Tänkbart är att tillverkarna som traditionellt varit längst bort från 

konsumenter i distributionskedjan (enligt bland annat R8), har större behov att påverka 

slutkund när kommunikation genom grossist och sedermera butik blir svårare eftersom dessa 

har ökade inslag av selektiva självbevarande prioriteringar gällande vilka produkter de lyfter 

fram.  

Forskare har påpekat att företaget behöver en tydlig uppfattning om hur konsumenternas 

uppfattade och önskade bild är (Duralia, 2018) för att skapa en framgångsrik kampanj i en 

föränderlig digital miljö (Islam och Rahman, 2016) för att påverka köpbenägenhet (Pentina et 
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al., 2013). Resultaten pekar på att riktad kommunikation är ett uppskattat verktyg för att inte 

bara nå, utan att även effektivt öka förståelsen för målgruppen och potentiella målgrupper 

genom att dra slutsatser av dess utfall, vilket tidigare påtalats av bland andra Vinerean (2017); 

Bilgin, (2018), men i denna undersökning förtydligas. Bland annat visar det sig att R1 

använder sig av “bollar” som hon skickar ut till målgruppen för att kunna skapa ännu bättre 

förståelse vad de är intresserad av. På detta sätt kan hon sedan leverera ännu bättre och 

tydligare riktad kommunikation till målgruppen.  

Hofacker et al. (2016) menar att den data om konsumentbeteenden som finns tillgänglig i 

sociala medier ger stora möjligheter för företag, men de menar att det behövs mer forskning 

för att få djupare förståelse för psykologiska mekanismer bakom konsumentbeteenden i 

sociala medier. Detta relaterar till hur respondenterna beskriver möjligheterna med riktad 

kommunikation för att skapa förväntan. Respondenterna beskriver en typ av psykologisk 

mekanism hos konsumenter som innebär att de vill bli sedda som individer i sociala medier 

och inte en massa eller målgrupp, som inte vi inte påträffat litteraturen.  

Coelho et al. (2017) har påtalat fördelar med öppen och ärlig kommunikation vilket särskilt 

lyste igenom hos R6 och R2 som ett effektivt sätt att skapa förtroende. Detta relaterar till 

Swift och Hwang (2013) som hävdat att individens interaktion beror på förtroende, vilket i sig 

är beroende av individens uppfattning om informationen kommer gynna eller skada 

individens intresse. R6 menar att när organisationen svarar på konsumenternas frågor, oavsett 

vad det är för fråga, skapas förtroende, eftersom det inte finns några hemligheter mellan 

parterna. Vi kan även se en liknelse till R5 när denne låter buzz-agenten göra egna videos om 

produkten med mer eller mindre fria händer. Troligtvis för att det ska bidra till en autenticitet 

och undvika att framhäva företagets vinstdrivande motiv. Claro och Bortoluzzo (2015) har 

tidigare menat att detta är nödvändigt för buzz-agenter. Om kommunikationen blir för 

“proffsig”, “kall” (R8) eller “säljande” (R5) har respondenterna svårare att fånga konsumenter 

i sociala medier. Vi relaterar detta som en indikation att konsumenternas önskan att bli sedda 

som en individ och inte en målgrupp vilket direkt påtalats av respondenterna. Detta kan vi i 

sig även relatera till att företaget har misslyckats med att nå och förstå sin målgrupp (tema 2). 

Samtidigt finns det en tanke från oss om att tema 1, skapa och förankra planer, kan få negativa 

effekter om tillverkaren försöker tvinga budskap med för hårt kontroll till övriga 

distributionsled, vilket då kan göra att kommunikation blir opersonlig, eller med andra ord 

inte tilltalar konsumenterna som individer. 
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Företagen uppger att riktad kommunikation är ett effektivt sätt att skapa förväntan. Vår analys 

är att om vi utgår ifrån att konsumenter i sociala medier får sitt behov att bli sedda som 

individer uppfyllt, ökar deras benägenhet att interagera med företaget och därmed sker en 

sorts involvering, vilket enligt Vichiengior et al. (2019) är en direkt inducering till förväntan. 

Coelho et al. (2017) har påtalat vikten av samspel i dessa kontexter och definierat sociala 

medier som interaktion och relation mellan en individ och en grupp. I samband med att de 

sociala medierna låg i sin vagga bevittnade Carpignano (1999) att folket hade fått en röst att 

uttrycka sig med. Att resultaten pekar på att målgrupper vill bli sedda som individer kan 

härledas till de förhöjda förväntningarna och kraven på företagen som Coelho et al. (2017) 

menade var ett resultat av omställningen från traditionell marknadsföring. Vi ser ett möjligt 

samband mellan växande sociala medier (Coelho et al., 2017), att individer har fått en röst och 

deras förväntan på att bli sedda som individer (R1) och sedermera vilja att använda den. Detta 

kan också delvis vara en av orsakerna till varför företagen väljer att arbeta med riktad 

kommunikation. 

Andra förväntningar från konsumenter är krav på mervärde, vilket företagen bemöter på olika 

sätt. Kimmel (2010, refererad i Kimmel, 2015) har påtalat att en utmaning för att få individer 

att skapa förväntan är att lyckas få kommunikationen att vara tillräckligt utmärkande. 

Gemensamt i resultaten är att de utgår ifrån målgrupper och potentiella målgrupper för att 

hitta ytterligare punkter som är relevanta för, och fångar målgruppers uppmärksamhet och 

intresse, annat än “puck och klubba”. Detta är särskilt utmärkande hos de som säljer tjänster, 

men även de produktsäljande företagen visar samma tendenser. Möjligtvis gör produkterna i 

sig att dessa organisationer blir lite begränsade av, eller blinda för, möjligheter med att skapa 

och förmedla fördelar och argument runt omkring produkten. Mervärde genom “touch points” 

(R1) relaterar även till hur Karniouchina (2011) beskriver att buzz om en filmstjärna (buzz-

agent), som inte är direkt relaterat till filmen (produkten) har en indirekt positiv påverkan på 

biljettförsäljning under öppningsveckan. Företagen skapar således synergier i förväntan, som 

har potential att nå en bredare målgrupp genom att skapa och lyfta fram andra fördelar och 

aspekter av produkten eller tjänsten. Kanske har produktföretagen något att lära här från 

företagen utan produkter, vilka är noga och aktivt lyfter fram mervärde för att hitta olika 

punkter som skapar förväntan. 

En kommunikation från en synkroniserad organisation, som är anpassat för målgruppen har 

till synes goda möjligheter att skapa förväntan på marknaden enligt respondenterna. Men 
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resultaten antyder samtidigt, att reaktionen hos den tilltänkta målgruppen bör tänkas igenom 

avseende vilken information som ges när, och av vem. Detta handlar tema 3 om. 

5.3 Tema 3 - Vad, När, Vem? 

Efter planerna har förankrats inom organisationen, tema 1, och de har hittat och förstått 

målgruppen och hur företaget ska kommunicera till den enligt tema 2, ska företaget se över 

vad, när och vem information ska levereras ifrån. Vid produktlanseringar menar Talke och 

Hultink (2010) att taktiker för lansering är vanligen likställda med marknadsmixen, vilken 

bland annat innefattar påverkan och promotion. Eftersom detta tema går ut på hur 

organisationen ska skapa förväntan genom att slutligen bestämma vad som ska 

kommuniceras, är denna del att jämföra med lanseringstaktik. Liao et al. (2015) har påtalat 

komplexiteten i att genomföra en lyckad lansering, men med de första två pusselbitarna på 

plats har företagen till synes bättre förutsättningar att skapa förväntan. Detta tema är det som 

är mest mångfacetterat bland respondenternas tankar kring att skapa förväntan innan en 

produkts premiär, vilket kan bero på respondenternas breda bakgrund och olika målgrupper. 

Houston et al. (2018) påpekar att vid produktpremiär förses konsumenter med nya signaler 

från de som fått möjlighet att uppleva produkten. Om företaget har skapat för höga 

förväntningar gällande produktkvalitet finns risk för att konsumenterna ska bli besvikna vid 

produktpremiär (Houston et al., 2018; He et al., 2019; Vichiengior et al., 2019). R8, 

produktansvarig hos en grossist, ger exempel på vikten av intern synkronisering i 

organisationen då en produkt som innan premiär marknadsförts med för breda 

användningsområden. Förväntan på produkten var för hög vid premiär och skapade sedermera 

negativ buzz när produkten släpptes, då den inte levde upp till det som hade utlovats. Detta 

kan relateras till det respondenterna belyser om att skapa och förankra planer i organisationen 

(Tema 1) och att de inte kan lova för mycket (Tema 3). Detta relaterar vi även till att företaget 

inte underhåller konsumenternas förtroende och då kommer det att påverka det 

förtroendebaserande förhållandet med företaget (Lagrosen och Lagrosen, 2012; Choi och Jin, 

2015). Vi anser att detta även påverkar förväntan negativt, eftersom det påverkar den 

känslomässiga (besvikenhet) och erfarenhetsmässiga (minns produktens prestanda) mentala 

processen av förväntan enligt Vichiengior et al. (2019) definition. R6 påpekade även att om de 

delar för mycket information ena dagen, förväntar sig konsumenterna mer information nästa 

dag, vilket också kan relateras till att för hög förväntan skapar besvikna konsumenter 

(Houston et al. 2018; He et al. 2019; Vichiengior et al., 2019). 
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Vichiengior et al. (2019) menar att involvering och att uppmuntra nöjet med förväntan, samt 

att behålla en viss nivå av osäkerhet om produktens faktiska utförande och fördelar kan skapa 

ytterligare förväntan. Författarna menar genom att taktiskt erbjuda delvis med information, 

kan företaget skapa en nyfikenhet hos konsumenterna och därigenom stärka förväntan. 

Majoriteten av respondenterna håller med Vichiengior et al. (2019) eftersom om de delar för 

mycket information kan det påverka försäljningen på det befintliga produktsortimentet samt 

det kan upplevas tjatigt. Det är alltså av stor vikt att företaget planerar när de ska dela 

informationen för att det inte ska bli en negativ effekt på det befintlig produktportfölj. 

Intressant är dock att förväntan kan vara ett sätt att blockera släpp från konkurrenter, vilket 

hävdas av R5. Men R1 och R6 anser att företaget behöver dela mycket information för att 

kunna skapa förväntan. Anledningarna till att dessa respondenter skiljer sig från de andra kan 

bero på att de säljer en tjänst och inte en produkt samt en tjänst tycks behöva mer information 

för att kunna skapa förväntan då den spelar på de sociala och känslomässiga mentala 

processer de förväntas förfoga till sig själva enligt Vichiengior et al. (2019) definition av 

begreppet. Å andra sidan kan vi tänka oss att det finns ett latent mått av osäkerhet hos tjänster 

eftersom individen inte kan veta helt säkert hur upplevelsen eller tjänsten kommer utspela sig, 

till exempel resultatet i en hockeymatch. 

Teletov och Hryhorenko (2018) förklarar att konsumenten brukar få ett emotionellt nöje av att 

använda samma produkt som en kändis, eftersom de känner att det finns en illusion av 

förbindelse mellan dem själva och kändisen. Detta kan vara en anledning till att 

respondenterna använder sig av buzz-agenter, R10 menar till exempel att det skapar åtrå, 

något som kan relateras till en känslomässig mental process, viktig komponent i i förväntan 

(Vichiengior et al., 2019). Respondenterna påpekar även att om en buzz-agent säger något har 

konsumenterna mer förtroende för denna person än för företaget. Speciellt om det är en person 

som har kunskap inom området. Detta backas upp av Bertsch et al. (2017) som menar att 

kompetens och integritet är erkända komponenter i förtroende och även Khaire och 

Wadhwani (2010) som beskriver hur uttalanden från förtroendeingivande källor gav 

marknaden en grund för att kunna jämföra värdet. R5 hävdar att det är mer förlåtligt om en 

buzz-agent skapar mer förväntan än vad som är befogat gentemot produktens egenskaper. 

Detta indikerar en stark fördel med buzz-agenter som vi ännu inte påträffat i litteraturen, även 

om det inte är klarlagt hur detta fungerar eller potentiella negativa effekter av detta.  

Houston et al. (2018) framhäver att konsumenter endast kan initiera förväntan innan 

produktpremiär på informationssignaler ifrån företaget eller recensenter, konsumenterna har 
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själva ingen annan informationskälla i det skedet. Schatzel och Calantone (2006) förklarar att 

frekvent information genom olika marknadskanaler har en positiv relation till förväntan. 

Därför använder sig respondenterna av så kallade “teasers” för att väcka förväntan hos 

konsumenterna. De påpekar dock att det är viktigt att inte använda det för ofta, då minskar 

förväntan, med lite och relevant information under bilden samt att bilden ska vara omöjliga 

för konsumenterna att lista ut. Det är tydligt att precis som Parson och Lepkowska-White 

(2018) påpekade att det finns många olika alternativ till hur organisationen bäst ska hantera 

sociala medier. Respondenterna har taktiskt valt de kommunikationskanaler som de kan få 

bäst användning av och är anpassade efter deras målgrupper, tidigare nämnt av Coelho et al. 

(2017), för att kunna uppfylla konsumenternas behov, tidigare framfört av Danaher och 

Rossiter (2011). Respondenterna har olika taktiker när det kommer till mängden 

uppdateringar. Majoriteten anser att de ska uppdatera sina konsumenter dagligen för att 

konsumenterna inte ska tappa förväntan, medan några anser att det är bättre att uppdatera 

någon gång då och då med några viktiga punkter om produkten. Genom att uppdatera 

dagligen anser respondenterna att det är lättare att skapa förtroende och en längtan att tillhöra 

det specifika sociala nätverket vilket relaterar till forskning av Swift och Hwang (2013). 

Eftersom då kan företaget lägga upp bilder enbart för att konsumenterna ska kunna diskutera 

tillsammans med fakta-bilder. 

R1 påpekade att när företaget interagerar med konsumenterna använder de sig av statistik från 

tidigare matcher/säsonger för att öka förtroendet och förväntan. Dutta och Bhat (2016) menar 

att konsumenternas förtroende för ett företag bland annat påverkas av den uppfattade risken 

som finns för konsumenten. Vi anser att R1 använder statistiken för att minimera risken att 

konsumenterna ska bli besvikna, eftersom en bättre statistik indikerar på att det kommer gå 

bra återigen. Denna taktik används av flera respondenter, det vill säga att presentera eller lyfta 

fram meriter för att skapa förväntan. R2 lyfter att de släpper en typ av årsprodukt, vilket 

skapar en löpande automatisk förväntan. Detta tycks av oss vara ett effektivt sätt att skapa 

förväntan, jämfört med en helt ny produkt utan föregångare. Dock verkar det som att det är 

viktigt att "löftet" infrias, det vill säga att företaget släpper en produkt som är avvägd mot 

målgruppen. Det går även se likheter till Vichiengior et al. (2019) definition av förväntan, då 

respondenterna riktar sig mot konsumenternas erfarenhetsmässiga mentala process. 
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6. Slutsats 

En kvalitativ studie genomfördes för att öka förståelse för hur företag arbetar med strategi och 

taktik för att skapa förväntan på marknader innan en produkts premiär med fokus på sociala 

medier. Detta arbete ger en unik överblick som stödjer och kompletterar den tidigare 

forskningen samt reser några förslag till framtida forskning. Att skapa och utföra strategi och 

taktik för att framgångsrikt utveckla förväntan inför en produkt eller tjänsts premiär på 

marknaden framställs i denna studie som ett komplext problem som innefattar mycket mer än 

ett PR-trick av en kreativ marknadsavdelning. 

Företagen börjar lanseringsprocessen med att planera hur de ska interagera, om de vill 

använda buzz-agenter och sedan förankrar dessa planer i hela organisationen inklusive 

samarbetspartners (Tema 1, skapa och förankra planer). Det vi kan se är att det inte spelar 

någon roll vad företagen säljer, vilken målgrupp de riktar sig mot, om företaget är B2B eller 

säljer till slutkund. Planering är lika viktig oavsett. Genom att skapa och förankra planer 

skapas förväntan på marknader eftersom budskapet presenteras enhetligt och slagkraftigt samt 

konsumenter blir bemötta likvärdigt av hela företaget. När hela organisationen svarar på 

negativa kommentarer ökar det förtroendet hos konsumenterna, vilket leder till ökad 

förväntan. Vi ser hur all interaktion mellan slutkonsument och företagen kan skapa förväntan. 

Samtidigt som strategisk planering utförs väljer organisationerna ut vilken målgrupp de vill 

nå, skapar sig en förståelse för den och bestämmer hur de kommunicerar med målgruppen 

(Tema 2, nå och förstå målgrupp). Företagen ser riktad kommunikation i sociala medier som 

ett effektivt medel att nå och också skapa sig förståelse för deras målgrupp och potentiella 

målgrupper. Tack vare denna typ av strategi kan företagen skapa förväntan hos konsumenter.  

Det sista företagen gör är att bestämma taktiker för hur de ska leverera information, vad och 

hur mycket de kan informera, hur ofta de ska uppdatera samt vad de ska dela genom buzz-

agenter (Tema 3, vad, när, vem?). När företagen har gjort detta kan de, precis som Figur 1 

förklarar, sprida informationen över sina kommunikationskanaler. Om de har följt strategierna 

och taktiken skapas förtroende hos konsumenterna, vilket sen möjliggör att förväntan skapas 

inför företagets kommande produktpremiär.  

I intervjuguiden inkluderades två frågor av historisk och framåtblickande karaktär för att 

införa ett visst mått av hållbarhet i studiens resultat. Trots detta är sociala medier enligt 

litteraturen ett dynamiskt fenomen, likaså ändras samhället i en allt snabbare takt. Det är 

därför troligt att förutsättningarna ändras över tid. Förändringens vindar fortsätter att virvla. 
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6.1 Kunskapsbidrag 

Denna studie ger insikt och översikt hur företag arbetar med strategi och taktik för att skapa 

förväntan på marknader innan en produkts premiär. Tre teman har skapats utifrån hur 

företagen arbetar med detta. En illustration av det huvudsakliga kunskapsbidraget syns i Figur 

2 i föregående kapitel. 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Bidraget inbringar ny förståelse, förtydligar och styrker tidigare forskning på flertalet punkter. 

Denna undersökning ger ett unikt tidsperspektiv på hur företag arbetar med att skapa 

förväntan. 

Tidigare litteratur påpekade att det krävs mer forskning om hur förväntan kan skapas av 

företag (Houston et al., 2018; Karniouchina, 2011) samtidigt som för hög förväntan kan skapa 

besvikna konsumenter (He et al., 2019; Vichiengior et al., 2019). Vid produktlanseringar 

menar Talke och Hultink (2010) att företag behöver strategiska och taktiska förhållningssätt 

för att skapa konkurrensfördelar. Vår studie finner flertalet strategier och taktiker för hur 

företag går tillväga för att skapa förväntan. Studien visar att produktsläpp med förutbestämda 

tidsintervall kan vara ett effektivt sätt för företagen att skapa förväntan, en strategi som vi inte 

funnit stöd för i litteraturen.  

Buzz-agenter har av den befintliga litteraturen (Wu och Lin, 2017; Sultana och Hameed, 

2018; Kotler et al., 2011, s.384; Claro och Bortoluzzo, 2015) lyfts fram som ett effektivt 

marknadsföringsverktyg. Vårt resultat bekräftar detta och sätter det i relation till att det även 

är ett effektivt verktyg för företagen att skapa förväntan. Denna studie bidrar särskilt med att 

tillägga att förväntan som skapas genom buzz-agenter är mer förlåtande av konsumenterna om 

produkten vid premiär inte lever upp till den faktiska förväntade nivån, än om organisationen 

hade gått ut med det, något som vi inte påträffat i litteraturen. Detta fynd kan vara något som 

ifrågasätter Houston et al. (2018) tankar att om förväntningarna innan premiär inte 

överensstämmer med den faktiska upplevelsen vid premiär, kan förväntan ge upphov till 

negativa effekter för produktens framgång. Detta samband är dock inte helt klarlagt och hur 

detta fungerar eller potentiella negativa effekter av obefogad förväntan skapad av buzz-

agenter är ett föremål för vidare forskning. Vichiengior et al. (2019) forskning om att 

involvering skapar förväntan får stöd av denna studie då företagen lyft interaktion som ett sätt 

att skapa förväntan på marknader innan en produkts premiär. 
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Studien belyser hur skapande av förväntans sker hos olika typer av företag vilket ännu inte 

helt kartlagts i vår mening. Schatzel och Calantone (2006) har menat att olika företag har 

olika förutsättningar att skapa förväntan, bland annat har de med konkurrenskraftigt kapital en 

fördel. Denna studie stödjer detta och belyser skillnader mellan olika typer av företag. Studien 

indikerar dock som tillägg till Schatzel och Calantone (2006) forskning, att organisationell 

förankring av planer är en utmaning även för stora företag på grund av att större företag har 

större koordinationssvårigheter. 

Ny förståelse har även inbringats om fördelarna med att skapa förväntan på marknaden. 

Litteraturen menar att förväntan på marknaden inför en produkts premiär medför stora 

fördelar för produktens framgång (Houston et al., 2018; Freedman, 2015; Divakaran et al., 

2017; Karniouchina 2011). Vår studie indikerar ett stöd för denna forskning. Vår studie 

indikerar även på att om förväntan är tillräckligt stark kan det hindra framgång för 

konkurrenters produktlanseringar, något som ej återfunnits i litteraturgenomgången. Litteratur 

om marknadsföring i sociala medier förtydligas genom att de placeras i ett sammanhang och 

förklarar hur sociala medier kan brukas till att skapa förväntan. Hofacker et al. (2016) påpekar 

att det saknas forskning om de psykologiska mekanismerna bakom konsumentbeteenden i 

sociala medier. Vår studie har bidragit till detta genom att belysa att konsumenter vill bli 

sedda som en individ i organisationens ögon, inte som en målgrupp. För att uppfylla detta 

behov har respondenterna i denna studie använt sig av riktad kommunikation. Vi hävdade 

inledningsvis att sociala medier är en intressant kommunikationskanal för att undersöka 

initierandet av förväntan, på grund av dess kontakt mellan individer och möjlighet till effektiv 

spridning av budskap. Venciūtė (2018) har hävdat att det behövs mer kompetens inom 

marknadsföring i sociala medier. Studien belyser att företag ser stor nytta av dessa digitala 

kanaler för att skapa förväntan på marknader. Det som stack ut var dock att företagen med 

tekniskt komplicerade produkter förlitar sig mer på säljkåren än på sociala mediers möjlighet 

till att att skapa förväntan. 

6.3 Praktiskt bidrag 

De som har praktisk användning av detta bidrag är personer som arbetar inom marknadsföring 

eller produktutveckling, med denna kunskap kan de utöka sitt strategiska tänk kring 

produktlanseringar och öka chanserna att skapa förväntan som bidrar till produktframgång. 

Följande är några praktiska råd till marknadsförare och produktutvecklare.  



46 

 

1. Börja planera i tid och förankra planerna i organisationen. Genom denna strategi 

kommer hela organisationen förstå vad målet med produktlanseringen är samt det 

kommer minska risken att det uppstår komplikationer under vägen. När alla är på 

samma våglängd är det lättare att skapa förväntan hos konsumenterna. 

2. Skapa dig en god förståelse för den önskade målgruppen. När det finns en god 

förståelse för målgruppen vet du vad de förväntar sig och vad deras behov är för att 

förväntan ska bli uppfyllda. Riktad kommunikation i sociala medier har fördelen att 

kunna nå, skapa en relation med och ytterligare skapa insikt om lämpliga målgrupper.  

Den inte bara stärker egen produktframgång utan kan hämma konkurrenters 

marknadsutveckling. 

3. Använd dig av buzz-agenter och håll det du lovar. Konsumenterna har större 

förtroende för rätt buzz-agenter än för företaget och om du håller vad du lovar ökar 

förtroendet. När buzz-agenten då publicerar något och berättar om hur bra produkten 

är kommer det att skapas en förväntan hos konsumenten, då de litar på det buzz-

agenten skriver. Om produkten inte uppfyller det som har utlovats kan det påverka 

förväntan på företagets framtida produkter, då konsumenterna inte litar på att 

produkten kommer uppleva förväntningarna. 

4. Mät effekterna av marknadskommunikation i sociala medier. Vi fann att de företag 

som hade svårt med detta var de som värdesatte detta minst. Med en kunskap om hur 

detta skapar förväntan och sedermera faktisk ökad försäljning blir det lättare att få 

företaget att allokera resurser och öka kompetens till än mer effektiva strategier och 

taktiker.  

6.4 Studiens begränsningar 

Av denna studie är det svårt att genomföra en generalisering. Vår studie har gett värdefulla 

och explorativa insikter men slutsatserna kan inte appliceras på företag i allmänhet eftersom 

respondenterna är begränsade till antalet, samtliga är ifrån Sverige, kommer från ett begränsat 

antal branscher och har olika förutsättningar. Bryman och Bell (2017, s.393) menar att 

kvalitativa studier inte kan generaliseras till andra miljöer. Det behövs därför genomföras en 

större undersökning för att ytterligare fastställa och precisera det vi har kommit fram till i 

slutsatserna. 
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Syftet i detta arbete utgår ifrån ett företagsperspektiv på ett ämne som har stor påverkan ifrån 

konsumenters perspektiv och beteenden. Detta medför att även om uppsatsen ökar förståelsen 

för hur företag arbetar, så medför studiens slutsatser av dessa skäl brister. 

I studien har vi genomfört en tematisk analys av vår data vilket vi sedan grundat våra 

slutsatser på. Eftersom det är vi forskare som utifrån våra förutsättningar och skevheter skapat 

temana måste det göras medvetet att resultatet, med all säkerhet, skulle blivit annorlunda om 

studien utförts av andra forskare.  

Vi har strävat efter ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt, men då vi har intervjuat vad som 

kan anses vara experter inom produktlansering har vi lagt en viss tillit till respondenternas 

utsagor, även om det i vissa situationer givit oss begränsningar eftersom vi själva inte besitter 

deras erfarenhet och kunskap. 

6.5 Förslag till vidare forskning 

-Målgrupp eller människor? Denna undersökning har ämnat öka förståelsen ur företagens 

perspektiv. Trots detta har företagen gett insikt om konsumenters beteende och behov. Vi vill 

lyfta att respondenterna påpekat att konsumenter förväntar sig mer av företagen i form av 

service, mervärde och interaktion, samt att de vill ses som individer. Carpignano (1999) 

bevittnade hur den sociala tekniken i sin linda, gav folket en röst, med vilken de skapade en 

imaginär gemenskap. Individers vilja att använda sin röst kan anses vara en av grundstenarna 

för att skapa sprida smittsam förväntan på marknaden. Att ytterligare undersöka 

konsumenternas perspektiv om detta ämne och deras vilja att använda sin röst är därför en 

rekommendation till vidare forskning. 

-De positiva effekterna av negativ buzz innan premiär. Är all buzz bra buzz? Negativa 

händelser såsom försenad distribution och otillgänglighet att köpa produkten vid utsatt datum 

beskrivs av respondenterna som ett irritationsmoment hos kunderna, men det kan ge upphov 

till buzz. R6 uppger till exempel att all buzz, även negativt laddad, är bra buzz så länge den 

bemöts. Att undersöka hur negativ buzz genom till exempel incidenter som ger upphov till 

osäkerhet, tvekande och negativa toner på marknaden faktiskt i slutändan ändå bidrar till 

produktframgång är ett intressant kunskapsbidrag. Det framkom bland annat att det är mer 

förlåtligt om en buzz-agent skapar mer förväntan än vad som är befogat gentemot produktens 

egenskaper. Däremot är det inte i vår mening klarlagt hur detta fungerar, eller vad de 

potentiella negativa effekterna skulle kunna bli. 
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-Varför finns det skillnader i kompetens och förståelse för strategier för att skapa förväntan 

genom sociala medier mellan tillverkare och olika typer av grossist och butik? Det 

framkommer av denna studie att olika företag har olika ambitioner att skapa förväntan på 

marknaden genom sociala medier. Tillverkare har till synes en stark strävan att kommunicera 

direkt med slutkund. Vi ser en möjlighet att fler led i distributionskedjan kan skaffa fördelar 

för sina tillhandahållna produkter innan premiär genom att applicera de tre stegen förstå och 

förankra planer, nå och förstå, vad, när, vem? och sedan nå ut genom sociala medier. Borde de 

satsa mer resurser på detta? Är det mest naturligt för tillverkarna att få ut sin produkt? Förlitar 

sig grossist och butik på tillverkarnas kompetens och därmed hämmas deras strävan efter 

utveckling? 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Syftet med intervjun är att vi vill veta mer om hur företag genom förtroende skapar förväntan 

på marknaden inför en produktpremiär. Först vill vi informera om ett par punkter. Vi 

behandlar det du säger med diskretion, uppgifterna behandlas med andra ord på ett sätt som 

gör att obehöriga inte kan ta del av dom. Vi kommer endast använda informationen i 

forskningssyfte och det som sägs kommer inte analyseras för kommersiellt bruk. 

Denna intervju är helt frivillig och du kan välja att avsluta när du vill. Du får vara anonym 

om du vill. Innan vi börjar själva intervjun vill vi bara kolla om det är okej för dig om vi 

spelar in intervjun, det är som sagt endast till för oss två och är ett väldigt hjälpsamt verktyg 

för oss när vi ska analysera materialet. 

Inleder med att säga att vi fokuserar på en kontext av sociala medier. 

1. Vad är ditt yrke, ålder, utbildning? 

2. Vad är din befattning och hur kommer det sig att du började jobba med detta? 

3. Vad säljer ni och vad gör ert företag 

4. Hur skulle du med egna ord beskriva en lyckad produktlansering så att säga från Ax 

till Limpa. 

5. Om du tänker högt, vilket är det enskilt viktigaste att tänka på vid marknadsföringen 

av en ny, kommande produkt? 

6. Hur ofta uppdaterar ni era sociala medier? 

7. Vilka sociala medier använder ni er av? 

8. Vad gör ni / hur gör man för att skapa förväntan på marknaden och få kunder att “börja 

snacka” om en produkt inför dess premiär? 

9. Hur fångar man målgruppens uppmärksamhet? 

10. Hur tydlig eller mycket information bör man offentliggöra innan en produkts premiär 

för att väcka nyfikenhet och förväntan? 

11. Vilka potentiella negativa effekter av att försöka skapa förväntan på marknaden?  

12. Förvalta förväntan. Ska man uppvakta de som redan är upptrissade, intresserade, eller 

är det bättre att hitta nya kunder att känna förväntan?  

13. Hur skapar ni ett förtroendebaserat förhållande med era konsumenter? (Hur får man de 

att lyssna på budskapen som man vill få ut) 

14. Hur kan förtroendeingivande uttalanden/citat eller annat öka förväntan på marknaden?  
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15. Använder ni er av buzz-agenter? Hur, varför / varför inte? 

16. Finns det en gräns hur förtroende kan användas för att bygga förväntan vid 

produktlansering och vart går den? 

17. Hur interagerar ni med konsumenterna över sociala medier? Varför? 

18. Hur ofta behöver ni uppdatera era sociala medier (eller buzz-agentens) för att hålla 

uppe förväntan och PRCB?  

19. vad anser ni är fördelen och nackdelen med att konsumenter snackar om en produkt 

inför premiär? 

20. Historiskt: hur var det förr? har det ändrats? 

21. Med tanke på vad vi pratat om idag, vad tror du kommer ha ändrats i framtiden eller 

blir viktigare att tänka på? 
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Bilaga 2. Intervju, Respondent 1 

Vad är ditt yrke, ålder, utbildning? 

Yrke är lite svårt då det finns många olika områden som man kan jobba med egentligen 

samma sak men rollen kan heta annorlunda. Digital kommunikatör, är väl det som riktar sig 

mest mot sociala medier. Digital strateg är jag också, men i grunden är jag civilekonom. Det 

är det som är min utbildning med service management som inriktning och jag är 30. 

Vad är din befattning och hur kommer det sig att du började jobba med detta? 

Som sagt är det kommunikation av olika slag det jag jobbar med, men strategisk 

kommunikatör skulle jag kunna säga övergriper allt som jag jobbar med och har jobbat med 

tidigare och kommer jobba med framåt. Jag kom in på det för att jag kände att det fanns 

väldigt mycket att göra i idrottsvärlden och man kunde göra det med sociala medier. För det 

var 2013 och då började sociala medier bli det de är idag, för det var inte stort då. Det finns 

mer att göra, man kan använda kommunikation i sociala kanaler och då kände jag att jag 

kunde vara en del av det. 

Vad säljer ni och vad gör ert företag? 

Företaget jag jobbar på nu är Svenska Hockey Ligan, så det är ju hockeyupplevelser som är 

produkten eller upplevelsen som säljs. Eftersom jag jobbar på liganivå så är det väldigt 

mycket att samordna och hantera försäljningen av den upplevelsen ute bland klubbar, så vi 

säljer inte upplevelsen direkt, utan vi samordnar den. 

Hur skulle du med egna ord beskriva en lyckad produktlansering så att säga från Ax till 

Limpa. 

En lyckad lansering handlar ju jättemycket för mig om tre olika grundstolpar och de handlar 

om interna processer, externa processer och interaktiva processer. De interna processerna 

handlar ju om att möjliggöra det man vill göra i en sån kampanj eller en leverans eller vad 

man nu vill kalla det. Det kan handla om att planera på ett vettigt sätt, att verkligen titta på 

varför ska vi lansera en produkt eller vad är det för produkt, vilka målgrupper, att verkligen 

göra grovjobbet. Att titta på behov, att titta på vart i marknaden finns det en lucka som vi kan 

tjäna pengar på, för i slutändan handlar allt om pengar. Det låter så otroligt tråkigt, men det är 

ju verkligen det de handlar om på olika sätt och som marknadsförare vill man ju omvandla 

pengar till värden. Så då måste man verkligen titta på varför ska den här produkten ut, vilken 

produkt är det. Ibland vet man att den här produkten ska ut, då får man hantera den interna 

processen så att hur ser vi till att skapa behov med den här produkten eller så handlar det om 

att vi har en målgrupp Y, vad behöver den. Så nånstans måste man välja vilket fokus man 

har, jobbar man innefrån och ut eller utifrån och in, det måste man bestämma först internt för 

att det ska bli lyckat. Sen när man har gjort det måste man känna till dom man ska prata med 

externt. Vad triggas dom av, vilka känslor vill vi att personen ska få när man ser den här nya 

produkten eller upplevelsen eller tjänsten? Vilka ska känna något, vad ska man känna och hur 

konverterar man? Det vill säga gå från jag vill ha en ny iphone x t, då måste man veta vad 

som triggar folk för att faktiskt köpa den produkten.  Då gäller det att göra kreativa 

kampanjer många gånger, inte minst om det är om någonting till våran ålder, allt från 25-40 

år, som har levt med internet, vi har ju ett visst typ av behov för att vi ska känna att vi triggas 

av nånting. Till exempel, många målgrupper från den yngre generationen, då vill man inte att 

det ska vara masskommunikation, utan man vill känna sig speciell och vi är beredd att betala 

för att det är en riktad kommunikation. Så det är jätteviktigt att göra en sån research externt 

och se om vi ska prata med 100 personer, hur ska vi prata med dom då? Istället för att prata 

med 1 000 och det bara är två personer som bryr sig. Det tror jag är jätteviktigt i den externa 

delen.  Sen handlar det om interaktiva delen, om man lanserar något i en kampanj på sociala 
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medier, vad vill man ha? Vill man att folk ska sprida det och hoppas på konvertering? Att få 

en miljon att ta del av kampanjen så kanske 100 000 köper de eller vill man hitta en 

interaktion som man verkligen pratar direkt till en målgrupp som man känner till redan? Då 

kanske det räcker med att en kampanj går ut till 100 000 personer och så kanske du ändå 

lyckas få 90 000 av dom att köpa det du säger och faktiskt vara med och skapa ditt varumärke 

genom interaktion. Dom är som med, dom lever med dig, man fattar varandra. Lyckas man 

med dom tre pelarna, så tror jag man har en fantastisk bra möjlighet till att göra en bra 

kampanj eller lansering. 

Kan du utveckla interna och externa processer?  

Om du tänker dig en triangel och högst upp finns varumärket, med en massa strategier, mål 

och värderingar. Styrelsen, VD och alla beslutande organ finns där, här finns värdet i 

varumärket. De interna processerna de handlar om att möjliggöra de löften som man ger 

externt. Så om du tänker på triangel igen har du på vänster sida de interna, på höger sida har 

du det externa. På den interna sida möjliggör du det du har lovat på högra sidan. Extern 

kommunikation handlar om att få kunderna att komma till oss, köp biljett, vi ska vinna guld, 

det är premiär, hej och hå! Mottagaren är lägst ner till höger i triangeln, och mottagaren 

uppfattar det som sägs som ett löfte, om man inte har interna processer i till exempel en 

kampanj och vet vad mottagaren vill höra och se och att man inte strukturera upp sin 

organisation på ett sätt som kan göra att man kan infria det man lovar, då krackelerar det 

högst upp. Interaktionen längst ner till medarbetarna till vänster.  Jag ska be er googla det här, 

för det här är naturligtvis inget jag har kommit på utan det är Grönroos service management 

triangel som är typ grunden för alla oss som har pluggat det och på något sätt jobbat med 

tjänster. Och det här är just för att det inte finns någon produkt som är kärnan. Det är det som 

är grejen, interaktionen blir så viktig också alltså hur man då i sociala medier, det är därför 

som sociala medier blir så otroligt viktig, för där sker så himla mycket interaktion och där 

infriar du många löften. Så du har möjliggöraren i intern kommunikation, du lovar med 

extern kommunikation och så infriar man allt med det interaktiva, att man går på match man 

mailar med någon i klubben. Men sociala medier blir det så tungt med interaktionen, där 

finns alla möjligheter att bygga och samskapa sitt varumärke. Du har också stora möjligheter 

att förstöra på den sidan. Denna triangel är jättecentral i det jag jobbar med, då man hittar ett 

sätt att stötta upp kommunikationen kring något som inte finns. Man måste möjliggöra att 

man ska kunna infria det man lovar och sen måste man infria det man lovar. Det är egentligen 

det de handlar om och där du blir bedömd någonstans. För en iphone x är mycket lättare att 

bedöma, är den bra eller dålig kamera? Det är mycket lättare. 

Hur ofta uppdaterar ni era sociala medier? 

De 14 olika klubbarna uppdaterar flera gånger per dag, speciellt före, under och efter match. 

Allting som hockeyn gör, handlar om före, under och efter, och den cykeln, man brukar säga 

att en matchdag börjar två timmar innan match. Då är det precis före matchen. Men innan 

dess så marknadsför man jättemycket själva matchen. Så före, under och efter blir någon typ 

av evighetskarusell. Det uppdateras flera gånger per dag, jag kan inte säga exakt hur många 

det är, men det är säkert kring ett snitt på tre gånger per dag men kanske lite mer när det är 

match. Nu när det är slutspel blir det väldigt mycket mer naturligtvis och så är alla klubbar 

lite olika. Men SHL centralt har en egen redaktion och då är det också, skulle jag säga, något 

mindre av eget material, men man återskapar mycket som klubbarna göra typ retweetar. Så 

man fortfarande engagerar alla fans genom att retweeta sånt som fans gör. Det blir mycket 

återskapar material centralt.  

Vilka sociala medier använder ni er av? 
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Det är tre och de är Facebook, Instagram och Twitter och klubbarna jobbar ungefär likadant. 

Facebook används ganska generellt och ganska mycket när det gäller att man gör annonser 

till match, kom och köp match, man försöker konvertera där. Att det just är Facebook är nog 

för att det dalar på Facebook, det tappar mest men det är fortfarande störst och det finns en 

medelålders målgrupp där som är ganska stor och som är ganska köpstarka. Därför är 

Facebook något som man väljer fortfarande, även fast det som sagt sjunker lite. Sen är det 

twitter som man mycket använder. Men där är det väldigt, väldigt mycket åsikter till exempel 

domarfrågor, regelfrågor, ifrågasätter ligan, ifrågasätter förbundet. Så Twitter är ju snarare 

något hockeypolitisk rörelse som man försöker ha den typen av interaktion som kan vara 

ganska hård, det är ett ganska hårt klimat på Twitter överlag. Men jag skulle nog påstå att det 

är extra hårt när det gäller sport och framför allt hockeyn, för det är ganska hårt. Men man 

använder det för att där finns väldigt många, de är inte flest men de hörs ju mycket och då 

kan man också om dom tycker något är positivt så sprids det positivt, så det vill man ju 

nyttja. Men det är klart att det kan bli tvärtom också om det är något som den målgruppen 

tycker är negativt, då jädrar går det undan där också. Sociala medier och speciellt Twitter blir 

någon typ av WOM digitaliserad någonstans, på gott och på ont, helt enkelt. Instagram är väl 

den egentligen mer yngsta målgruppen men där finns ungefär hälften, hälften killar och tjejer 

där också, men ganska ung målgrupp och eftersom hockeyn i sig är en väldigt visuell sport, 

det är en väldigt visuell tjänst eller upplevelse. Så Instagram är ganska tacksam och där är det 

mycket mer kärlek än på Twitter.   

Vad gör ni / hur gör man för att skapa förväntan på marknaden och få kunder att 

“börja snacka” om en produkt inför dess premiär? 

Det man gör är som jag sa tidigare att lyfta fram sakerna man kan ta på, profiler, historik, 

statistik är ju en jätte, jätte stor del av hockeyn, då försöker man lyfta fram det. Till exempel 

om färjestad ska spela mot HV typ en avgörande match i slutspurt i serien, var kommer de bli 

placerade, kommer de gå till slutspel, då kan man ju välja att lyfta fram dels profiler, man kan 

lyfta fram att i HV och i Färjestad är det spelare som har bytt lag, du kan skapa rivalitet 

mellan lagen. Han spelade i HV förra året och han spelar i Färjestad och nu har de bytt lag, 

det kan man göra. Man kan använda statistik och säga om man då är Färjestad säga att de 

senaste 10 gångerna vi har spelat mot HV har vi vunnit, vinner vi igen? Försöker skapa den, 

försöka använda statistiken om den är till din fördel, om den är till din nackdel skiter man i 

statistiken. Men man kan verkligen skapa förväntan genom det sättet och du kan ju också 

beroende på vilken målgrupp, om det är en målgrupp som inte är super hockey hardcore, för 

de flesta är ju inte hardcore, då kan du ju välja att lyfta fram de andra sakerna som kan skapa 

förväntan. Man kanske har en jättefin restaurang och en ny meny, då kan man erbjuda en 

avsmakningsmeny, till exempel för en ny målgrupp som inte går dit för hockeyn. Så det går 

att göra många såna saker för att skapa kringprodukter på plats i arenan. Det kan också skapa 

förväntan genom att ”hej och hå, på lördag är det familjedag.” Då skapar du också en viss typ 

av förväntan, att det här kommer att bli trevligt liksom, klart vi ska gå på premiären, för det är 

ansiktsmålning för ungarna eller ungarna får leka medan du får se hockeyn i lugn och ro. Det 

är också en förväntan som du skapar som inte har med hockeyn att göra, men det bidrar ju till 

hockeyn.  

Hur fångar man målgruppens uppmärksamhet? 

Ja, alltså, det är ju en väldigt stor fråga eftersom målgrupper fungerar på olika sätt och på 

olika tidpunkter. Men jag kan väl säga en generell regel handlar om att pricka i hjärtat. För 

hockey handlar mycket om känslor och sånt. Och att pricka hjärtat menar jag att du behöver 

känna din målgrupp, du måste veta vem du pratar med och hur du ska prata med den 

personen, så det inte blir “allt-till-alla”-kommunikationen som jag kallar det. För när sociala 
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medier kom så skulle alla företag har alla sociala medier som fanns typ, och så skrek man ut 

vad som helst till alla. Det är det sämsta sättet. Det är bättre att känna sin målgrupp, veta var 

de hänger, veta vad de drivs av, liksom bygga upp målgrupp, till exempel kvinna 30 år, 

utbildad, bor i Stockholm med mera. Ta reda på mig och sen titta på vad lockas jag i livet, 

hur ser jag på livet,hur ser jag på värden i livet. Alltså det blir väldigt mycket psykologi och 

beteendevetenskap i det här och lite filosofi, till och med. Det är ganska stora frågor för att få 

folk intresserade på riktigt, så det är jättemycket beteendevetenskap och psykologi. 

  

Hur tydlig eller mycket information bör man offentliggöra innan en produkts premiär 

för att väcka nyfikenhet och förväntan? 

Det är därför silly season i vår bransch är så viktig, för om personer inte känner att klubben är 

på g och det kommer in spelare, men inte för många spelare för då blir det ett köpelag. Man 

måste lägga sig på en ganska bra nivå det ska vara några långkörare som varit med länge, upp 

med juniorer, in med några spets från utlandet. Det är ganska hög förväntan på att klubben 

ska ha en blandning av allt det där. Det ska vara grannens grabb men det ska också vara en 

skitduktig från NHL, det ska vara en som varit där länge, men inte för länge för då är han för 

trött. Då gäller det att man är ganska skarp i kommunikationen under silly season hur man 

återigen bygger profilerna. Jag skulle säga ganska mycket information, tänk om man inte 

skulle berätta någonting om truppen, då har man inte profilerat nånting och så ska man locka 

folk att gå på premiären, det blir inte så roligt. 

  

Vilka är de potentiellt negativa effekter av att försöka skapa förväntan på 

marknaden? 

Att inte lyckas infria dom, är ju det absoluta sämsta. Till exempel om SAIK går ut och visar 

upp sitt lag och är super självsäkra i sin kommunikation från maj, det dundrar in en massa bra 

spelare och lägger upp klipp under försäsongen och alla ser superstarka ut och så åker man ur 

innan man hinner spela kvartsfinal. Då stukar man ändå självförtroendet till viss del, man tar 

ju lite grann av kanten av varumärket, så det är en risk, skulle jag säga. Sen är det ju också 

dyrt om man kommunicerar med folk som inte bryr sig och återigen är den riktade 

kommunikationen superviktig. Prata med rätt personer om rätt saker, för alla kommer inte 

behöva ha samma förväntan på en trupp. Det finns dom som vill ha en förväntan på att det 

kommer finnas AW på tisdagsmatcher, det kanske räcker för en viss målgrupp. För familjer 

räcker det med att det är många tidiga lördagsmatcher. Så det är verkligen högt och lågt i vad 

som är förväntningar och vilka förväntningar som man ska göra och för vilken målgrupp. För 

som sagt, alla målgrupper ser så olika ut så det gäller att känna sin kundstock. Kund kanske 

man inte gillar att höra om man är ett fan, men om vi ska prata i det här forumet så är det 

ändå kunder, och så måste man titta på potentiella kunder, varför hänger man inte på hockey? 

Vilka går inte på hockey, det är ju minst lika viktigt. Men det är mycket dyrare så kan man 

lyckas hålla kärnan och få dom att gå några gånger till, då är det bra. 

  

Är det viktigt att inte lova för mycket? 

SHL är neutral, och vi bygger upp klubbarna och vi bygger upp spelarna. Man tar inte 

ställning till nånting som liga. Men samtidigt, om man tänker på klubbnivå, om jag är Malmö 

och går ut och säger att vi tror vi kanske hänger kvar i ligan i år, då blir man ju jätte besviken 

som fan. Det får inte bli för låga, man måste ju vilja vinna. Om man går ut och säger att man 

ska vinna guld varje år i 15 år men gör det aldrig. Då urholkar man sitt eget ord och det blir 

inte heller bra kontra varumärket. Det är viktigt att tänka igenom hur man gör det, det kan ju 

ses som charmigt om en 17-årig, ny kille i laget, Växjö, hoppar in och är så skönt kaxig. Då 

kanske det är ett sätt att profilera den spelaren och då blir det något annat. Men det är 

jättefarligt att gå som klubb ut och varje år lova något som inte går, det tror jag är dumt. 
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Hur skapar ni ett förtroendebaserat förhållande med era konsumenter? 

Om vi jämför med hockeyn, det jag håller på med nu så väljer vi en klubb och så ska man få 

personer att gå på premiären, då handlar det dels om att man måste visa upp något som känns 

intressant och relevant. Det tror jag är den absoluta kärnan i förtroende, relevans. För det gör 

så att jag känner; okej, kul! FBK vann guld förra året. Det underlättar och då får du 

förtroende ganska snabbt, då det gick bra sportsligt förra året och det var en bra produkt det 

året. Då har du vunnit något. Men du kan också vinna förtroende genom att ha starka profiler 

i hockeyn. Så man trycker verkligen på en hemvändare eller det kanske är en kedja unga 

grabbar som är asbra och gjorde typ 50 poäng var förra året i juniorligan och i år så är de 

signade ett A-lags kontrakt. Då skapas det en förväntan och ett kontrakt att de här blir en rolig 

säsong. För du visar upp något, ett bevis, istället för att bara säga att vi ska vinna guld i år och 

så är det typ 40-åriga spelar som ingen vet namnet på. Det är inte så speciellt 

förtroendeingivande. Du måste lyfta fram det du verkligen har på det sättet och i hockeyn och 

generellt när du inte har en produkt, då måste du skapa produkter. För hockeyn är ju en tjänst, 

den startar och slutar, sen finns den inte något mera. Det går inte att lagar platser i arenan. 

Samma sak med flyg, bio och alla andra branscher som jobbar med tjänster, upplevelser. Så 

då måste du skapa något som går att ta i, runt om. Därför är profileringen så pass viktig och 

det är därför som många klubbar bygger på statistik och tidigare år för att det ska finnas 

någonting. För hockey finns ju egentligen inte, den finns enbart en viss period och dagar på 

året. Men den lever ju ändå via saker och det är där jag tror att man måste skapa förtroende 

genom att skapa bevis på någonting. Bevis på bra spelare eller bevis på bra historik, bevis på 

en ny arena eller att man har gått upp en liga. Då skapar man förtroende genom att leverera 

bevis. 

  

Använder ni er av buzz-agenter? Hur, varför / varför inte? 

Oja, av allra högsta grad, jätte mycket. Det är en ständig diskussion och en sån buzz-agent 

handlar det om att hitta något som man pratar kring och skapar buzz kring, någonting som 

man sprider eller surrar om vid fikabordet på jobbet, delar i sociala medier, å man liksom 

wow! för då hjälps man åt och det är det som är så häftigt med en tjänst/produkt/upplevelse 

som hockey att det är inte bara är ligan eller klubbarna som skapar och ska skapar 

förväntningar, man vill ju att alla runt om ska skapa det åt varandra. Det är ju det, man vill ju 

att de ska trissa upp varandra då genom till exempel Tobias Enström (forsberg) kommer hem. 

Det är ju ett fantastisk sätt att jobba på, till exempel när Brashear kom till Modo var det inte 

direkt hans hockeyskills som gjorde att det blev surr om honom, men han var ju en fantastisk 

buzz-agent. För det blev ett hur stort snack som helst och då såldes jättemycket merchandise 

för att han var, wow, värsta NHL-fightern. Men vad var han, 43 och ganska trött, liksom. Så 

egentligen handlade inte det heller om hockeyn. Man skapar runt om, för det gäller att hitta 

andra touch points, andra bevis på hockey finns och andra värderingar än bara puck och 

klubba.  

Försöker ni få dem att lägga ut på sina sociala medier? 

På liganivå har vi inte kontakt med spelarna eller fans på det sättet, men däremot hjälper vi på 

liganivå. Om vi tänker att jag är en klubb, jag är HV71, då har man en dialog med sina 

spelare framför allt i en sådan spelare som Joel Lundqvist i Frölunda, dom förstår ju sin egen 

roll i saker. Men det är såklart som klubb, HV71 och Simon Öhnerud, det är klart de har en 

dialog med honom, det hade jag själv när jag jobbade i Modo och så, att man vill försöka 

peppa dom. Men det som är svårt där, det är att man vill inte tvinga nån, man vill inte att 

spelarna själva ska förstå varför man kanske ska göra någonting. Det måste ju också då 

rimma på det dom själv tror på, för annars blir det ganska platt. Så det gäller att förankra hela 
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organisationen inklusive spelarna och tränarna och alla runt om, vart ska vi, hur ska vi dit och 

då som målet är ju att skapa så pass bra förutsättningar och så tydligt mål och jobba så bra på 

det interna biten att klubbarna gör det automatiskt. För att det känns naturligt för dom, det 

känns som en del av deras jobb.  

  

Finns det en gräns hur förtroende kan användas för att bygga förväntan vid -

produktlansering och vart går den? 

Om man försöker använda förtroende och lojalitet som det på nåt sätt blir, för det är en 

tvåsamhet tänker jag, mellan en person som går på matchen och klubben. Jag ser det som en 

etisk fråga i marknadsföring, det är ju det här om en klubb, det går väldigt dåligt ekonomiskt 

till exempel. För i svensk hockey finns det en balansgång mellan…… det finns en 

ekonomiskaspekt och en brottningsmatch mellan det ideella och elit. Och då använda sig av 

typ hjälp oss att värva in en spelare till. Om man nyttjar det förtroendet för mycket hos de 

som är lojala tycker jag att det blir, det känns inte etiskt rätt och moraliskt rätt. Man tar nästan 

sina supportrar förgivna, men de är faktiskt kunder som ger av sin tid och pengar. Då tycker 

jag att man ska passa sig lite när det blir att man förlitar sig för mycket på den lojaliteten. Det 

är en grej om man gör det under en viss period och så primerar man och kanske verkligen 

tackar sina fans och gör dom till del av nånting. Man kanske har en typ av en gala för att nu 

är det här projektet slut, eller nånting. Att man verkligen visar uppskattning, inte bara antar 

och tar för givet. Då tycker jag att man har förbrukat förtroendet. Det behöver inte vara fel, 

men man behöver vara försiktig i den gråzonen i alla fall. 

  

Hur interagerar ni med konsumenterna över sociala medier? 

Interaktionen är ju som sagt jätte viktig och en del av det här beviset på att det finns. Man kan 

väl säga att klubbarna interagerar väldigt mycket, allt från “vilken ingång ska jag gå när jag 

har en sån här biljett?” till varför är vår VD, VD, eller varför avgår inte sportchefen? Det är 

ofta ganska mycket beroende på plattform, som Twitter till exempel blir det mycket sånt. Så 

interaktionen är absolut högst på Twitter. På liganivå är det extremt mycket kritik mot SHL 

som liga, ”jaha, ska ni stänga ligan?”, det blir väldigt mycket organisatoriska frågor men även 

otroligt mycket mot domare och regeltolkningar. Det är den största interaktionen vi har 

centralt, det jag jobbar med. då försöker man att svara, folk blir skitarga ibland, men man 

försöker svara hela tiden och verkligen alla, både klubbarna och ligan, försöker interagera 

och försöker vara tillmötesgående. Ibland får man säga att man inte vet och ibland för man 

säga ”acceptera, vi tycker olika. Men så här är det.”. så man får vara någon typ av moderator 

ibland. Men det är också det som skapar styrkan i att folk är så intresserade. Vi svarar nästan 

alltid, oavsett kommentar, så länge det inte är hat och hot. För det finns ju saker som måste 

anmälas, som inte går att hantera. Men vi försöker verkligen, målet är att vända folk när man 

går in i en diskussion. Det är oftast Twitter och Facebook messenger som är interaktions-

tungt, skulle jag säga. Då försöker man verkligen gå in med inställningen att jag ska vända 

den här personen. Jag har själv suttit flera timmar med folk och nött ut dom. Dom ska förstå 

innan, de behöver inte hålla med, men de ska förstå. Då sitter man hur länge som helst, ibland 

får man ge upp, men ibland så lyckas man. 

 

vad anser ni är fördelen och nackdelen med att använda PRCB? 

Fördelen är helt klart att man kan ha en ganska nära kontakt med supportrar. Om jag nu är 

ärlig, som Örebro, så kan jag ha kontakt på ett annat sätt än när jag skickar ut ett nyhetsbrev 

eller att det typ finns en annons på en lokaltidning. Du får ju en närhet och närheten skapar 

ändå nån typ av lojalitet i slutändan, tänker jag. Sen är ju en fördel att det går att sprida ordet 

så pass mycket snabbare än vad det gör med traditionella medier. Du kan ju sprida att det är 

match, du kan sprida att roliga klipp och som sagt är hockeyn så pass visuell så det finns ju 
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hur mycket material som helst för att skapa nånting därute, ett intresse. Det är jättestora 

fördelar. Det är billigt, det är ett billigt sätt att kommunicera på om man jämför med till 

exempel en TV-annons eller att du ska ha en massa print ute på stan, då är ju sociala medier 

relativt billigt. Oavsett om du annonserar eller inte, du kan ju organiskt, det vill säga gratis, 

bara skicka ut nånting, men du kan ju även betala för det, annonsera.  Med det är relativt 

billigt, det är det verkligen. Så det är superbra. Och du kan få folk att engagerar sig, som jag 

sa, och hjälper varandra för att skapa nånting. Det är nästan som man rullar ut en boll på en 

plan och så får man se om folk börjar bråka om den. Det är nästan så man gör som liga eller 

klubb eller bolag. ”den här bollen tycker vi är skitgrym, ta den” och så kastar man ut den och 

får sen se om det är någon som använder den eller inte.  

 

Vad kan den bollen vara? 

Det kan vara att man gör ett klipp med massa skitsnygga mål, på max en minut och så lägger 

man ut den där man tycker att den passar, beroende på målgrupp. men vi säger att det är 

Instagram. Eller nä, vi säger Twitter och så är det en massa tacklingar istället. Massa snygga 

tacklingar och så gör man ett klipp på det. Då kan man snurra ut, är det här nånting som folk 

kommer att nappa på, kommer man tycka att det är kul? Twitter är den målgruppen, ja de 

kanske tycker att hockey för dom är, nu hittar jag bara på för att förklara, men då kanske 

hockey ska vara tufft och hårt, fair men ändå tufft. Då kan man ju se om man ska lägga det i 

ett budskap om match eller ska det vara ett budskap om regeltolkningar, för det är en ny 

tolkning kring tacklingar. Och så ser man om det flyger eller inte. Då blir det som man rullar 

ut en boll och ser om någon nappar på den. Märker man att det här blev jätte populärt eller 

inte populärt kan man analysera vilka som tittade på det, vilka som retweetade och så vidare. 

Då kan du ju göra en kampanj om just tacklingar, göra nästan en liten miniserie av tacklingar 

som du sprider i flera kanaler. Du kan ju till och med göra en annons av det, för du märkte att 

det funkar. Folk tyckte att det var intressant. Eller så kommer det bara upp diskussionen att 

”hur kan ni lägga upp det här när det har varit så mycket huvudtacklingar”. Okej, vad gör vi 

då? Det kan också bli en indikation på vad är det för diskussioner därute. Sen kan man lägga 

ut en massa bloopers och bara hoppas att de får en massa spridning och att folk går in på 

hemsidorna, för att det är kul och för att se och skapa ett buzz om ingenting. Men det 

egentligen handlar om att det är slutspel och man vill att folk ska ta sig på alla hemsidor. Så 

man kan rulla ut bollen eller locka med en morot, man kan ju kalla det vad som helst. Ibland 

vet man ju inte hur det kommer landa, det är det som är grejen och det är en av fördelarna. 

Man kan testa så mycket, flödet går snabbt, blir det fel kommer det ett nytt misstag imorgon, 

det gör ingenting. 

  

Hur ofta behöver ni uppdatera era sociala medier (eller buzz-agentens) för att hålla 

uppe förväntan och PRCB? 

Nästa säsong börjar första maj, så det går ganska snabbt att det bli silly season, som jag har 

pratat om, försäsong. Det är egentligen bara juli som hockey är sommar. Jag skulle säga att 

det är den enda månaden. Då är det ganska planerat, minst en sak om dagen i sociala medier 

för att folk ska fortsätta hänga med. det får inte gå mindre än en sak i varje kanal per dag, för 

då tappar man folk. I maj blir det bokslut på dom som vann, dela ut priser och då blir det att 

man sopar ihop den säsong som var. Då är vi inne sen i juni och då är det midsommar och 

sånt och folk börjar glömma hockeyn. Sen är det juli, i juni börjar det komma värvningar, 

precis som maj. Sen är det augusti  och då går ju folk på is, så då är det ju igång igen. Då 

börjar man ta tempen på alla försäsongsmatcher och alla träningsmatcher, även fast alla ser ut 

som babbel, då är det igång igen. Det är en ganska lång säsong ändå. Men huvudsaken är att 

man håller det uppe där under juli, skulle jag säga. Speciellt som liga, vi har ju inte så mycket 

mer att säga än att försöka få folk att längta till nästa säsong. Till exempel förra året då hade 
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vi hela juli en bild per dag i alla sociala medier, valde vi att göra då, typ tänk att ni hänger på 

stranden och så kollar man upp, blå himmel och så är det ett litet moln. Då är molnet format 

som klubba och puck. ”jaha, du börjar längta till säsongen trots att det är sommar. Vi med!” 

och så står man i solen och äter glass och då är skuggan en hockeyspelare ”Aa, vi längtar 

också!” det är den typen av grejer man kan göra för att hålla uppe det.  

 

Vem kommer på dessa saker? 

Just dom grejerna kom jag på. Men jag designar inte, jag är en beställare till redaktionen och 

ansvarig för redaktionen. Så jag leder det innehållsarbetet kan man säga. Och så genomförs 

det av en jättebra redaktion. Allt ifrån hemsidor och skriva och skapa innehåll. De skapar allt 

innehåll på SHL.se och så hjälper de klubbarna med vissa saker, klippa ihop hyllningsfilmer 

för de som har spelat 300 matcher till exempel. Dom har också att göra med alla regler och 

videos där, om någon åker på någon och blir anmäld till disciplinnämnden, då är det dom 

som har den kontakten för att skapa ett innehåll till det också. Mycket centralt om domare 

och matcher, och de liverapporterar och allting sånt. Vi har ett tätt samarbete med den 

redaktionen och Cmore, så det är en väldigt stor apparat som sitter i Linköping. Dom lägger 

även upp i sociala medier, de gör allt innehåll på SHL.se och så hjälper de klubbarna med 

material ibland, men klubbarna äger sina egna kanaler. 

   

Historiskt: hur var det förr? har det ändrats? 

Man kan väl lugnt säga att förväntningarna hos alla människor, som ska vara mottagare av 

allt det här, har förändrats. Man förväntar sig den här riktade kommunikationen, man 

förväntar sig att bli sedd som en individ och inte som en målgrupp. vilket har ställt helt andra 

krav på alla dom här kanalerna, de sociala plattformarna. Att man måste kunna hantera en 

dialog med Anna Svensson, att det är en person. Det är det största och att man har börjat 

förstå att det lönar sig att betala för att nå ut till rätt målgrupp. För i början skickade man bara 

ut det organiskt, man sprutade ut allt till alla. Men man får oftast inte så bra träffar på det. Nu 

har man ju märkt det att det är ju bättre att hitta rätt målgrupp och prata om rätt saker, typ 

som jag har pratat om innan. Det skulle jag säga är den stora skillnaden med sociala medier, 

alla sociala medier har blivit, det är ju inte bara sociala medier för privat personer som det 

kanske var för början. Nu är det verkligen ett kommersiellt verktyg som man liksom inte 

kommer undan. Vare sig man vill det eller inte så måste man finnas där folk är och folk är i 

sociala kanaler, så enkelt är det bara. 

 

Sedan är det svårare att locka folk till arenorna, generellt. Folk gör mycket annat, har familjer 

eller ser hemma på TV. Men om tabellen är tight över tid, så fylls arenorna mer under 

säsongen, inte bara under slutspelet.  

 

Den riktade kommunikationen, hur fungerar den?  

Den riktade kommunikationen, om man gör den på Facebook så kan du hitta en målgrupp 

och bestämma vilken målgrupp du vill ha. Då kanske du inte vet exakt namnet på personen 

såklart, men du hittar ändå så det blir rätt. Så jag som mottagare känner att du har koll på 

mig. Så kan man göra. Sen kan man ju också, beroende på hur man väljer att jobba med sina 

plattformar. Man kan betala alla inlägg, och det används allt mer och mer, för då hamnar man 

rätt, med rätt budskap. För du kan ju välja att ha en kampanj inför premiären, men du har fem 

olika utförande på den för du har tänkt att använda den till fem olika målgrupper som du har 

koll på. Då är det olika saker som de bryr sig om. Då kan man betala för det, det är som en 

helt vanlig annons som man gör på Facebook. Det är väldigt effektivt att göra så. Du kan 

välja att göra det organiskt, bara lägga ut det som vi privatpersoner gör. Men då hamnar det 

bara nånstans och det försvinner i flöden, du träffar inte i magen på någon. Men du kan ju 
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också välja om du har riktigt bra koll på dina kunder eller supportrar, så kan du välja att i alla 

dina plattformar ha ett gränsnitt, “single sign on”.  

 

Single sign on blir allt mer vanligt, man har ett gränssnitt. Det vill säga oavsett om jag 

använder Lule hockeys webb eller app eller jag vill logga in på deras WiFi, då har jag samma 

inloggningsuppgifter och samma konto.  Då vet dom ju vem jag är, för jag har köper 5 

biljetter i år och jag har köpt merchandise och jag har köpt parkering tre gånger. Då kanske 

jag kan få ett SMS ”nästa gång, kom lite tidigare då det är jättemycket bilar på parkeringen”. 

Du kan göra den grejen om du har ett inlogg som du får in all data. Här kommer ju teknik in i 

bilden, för att man ska kunna kommunicera måste man ha plattformar som är tekniskt rustade 

för alla dom här kraven. Det ser SHL över just nu, samlar allt i en datasjö. All data, oavsett 

vad du köper. om du köper en biljett eller en korv i kiosken eller vad det nu är, ska du kunna 

få in det på mig som person i en datasjö. Så ska det kunna presenterar till mig på ett single 

sign on, det vill säga vilken plattform jag än använder så behöver jag inte logga in mer än en 

gång och så är allt bara kopplat. Det är drömmen som jag tror att väldigt många företag kollar 

på just nu, att det ska vara ett gränssnitt. Det här är jättesvårt att få till, men det är det som, 

man förväntar sig det idag. Processen att ta fram mjukvaran är igång just för SHL och alla 

klubbar. Dom som har redaktionen bygger också det bolaget, bygger också hemsidan och en 

inloggning som inte är sjösatt än, men den kommer att aktiveras inom kort. Så ska du kunna 

få den här mina sidor känslan, om du tänker SJ eller SF bio. För dom är två bolag som har 

lyckats väldigt bra med det här, tycker jag, när det gäller den delen. Sen är det en del som jag 

tror att många kommer att behöva gå in och titta på, och det är svårare, men jag tror att man 

behöver gå in och titta på det. Det är att idag är det oftast transaktioner som belönas, det vill 

säga man har köpt för en speciell summa eller nånting och det är det som är lojalitet, det jag 

kallar för hårda transaktioner, pengar. Men förväntningar från yngre målgrupper och personer 

överlag idag tror jag handlar om att det är något mer än pengar som ska värderas. Mjuka 

värden, det vill säga hur ofta är jag på match, sprider jag i sociala medier positiva tongångar 

kring det här varumärket. Då ska ju det in i någon lojalitet också och ska kopplas till mina 

sidor så man vet vilket engagemang man har. Men det här är supersvårt att få till och man 

måste tänka både på tekniska aspekter och organisatoriska, strategiska, operativa men också 

GDPR som är den nya regeln för hur man får hantera data, för att man ska få ta bort data och 

glömma bort folk, kunna visa alla personer vilken data man har. Det är ju också komplex, för 

vill man ha all den här datan, för den är ju värd hur mycket som helst. Men då måste man 

även kunna presentera det för privat personer och man har ju rätten att bli bortglömd också. 

”jag vill inte ha med er att göra. Jag vill inte att ni ska ha det här”. Det finns ganska mycket 

utmaningar, men jag tror att tekniska förutsättningar, skapa ett gränssnitt, single sign on, 

riktad kommunikation det är kärnan av allting.  

 

Mer om riktad kommunikation? 

 Till exempel Lule Hockey, de har ganska bra koll på sina följare på instagram, då kanske de 

redan vet och känner den målgruppen så pass bra och känner att de kan göra det organiskt 

istället för att betala för det, för de har rätt människor redan och de fattar vilket budskap de 

vill ha. Då behöver du inte betala för det. 

 

Vad använder ni för verktyg för att analysera så ni kan rikta kommunikationen. 

Verktygen som hjälper att analysera de demografiska bitarna är det i dagsläget facebooks 

egna. Via webben, även fast det inte är en sociala medier, men det är viktigt digitalt, är det 

google analytics som fortfarande är ganska populärt. Men det är också något som man ser 

över för man måste ju tänka på, till exempel SHL och alla klubbar har crm systemet Lime go 

och det handlar ju om customer relationship management, det vill säga hur hanterar man all 
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den här datan och hur får man kommunikationen riktad. Det är ju ett verktyg och dom 

verktygen vill man kunna få in på sociala medier. Just idag är det bara köp, det här hårda 

transaktionerna, som man har i ett crm system för att kunna skicka ut nyhetsbrev och såna 

saker. Men målet är att få in allting så man kan hantera allt det här. När det just handlar om 

analysen, där skulle jag säga att SHL och hockeyn är lite svaga. Man har inte riktigt tagit del 

av analysdelarna, det finns hur mycket data som helst, men man analyserar det inte och det är 

dumt. För analys handlar om att förstå för att kunna ta bättre beslut framåt som man både kan 

spara pengar på och tjäna pengar på och förstå målgruppen bättre. Där har SHL lite att göra 

och det är processer igång för det. Men det finns till exempel bisno och typ, det är väl 

egentligen inte analys bara, det finns några försök till av start av det här, men det är inget som 

är gjort. Men man skulle behöva något business intelligence system och det ser man över nu. 

Det är superviktigt nu, men man ligger efter. Mycket blir manuellt och det tar tid. 

  

Med tanke på vad vi pratat om idag, vad tror du kommer ha ändrats i framtiden eller 

blir viktigare att tänka på? 

Ett teknikår går så himla himla snabbt, det är det bästa man kan bli självlärd i om man har en 

grund att stå på. Trial and error, learning by doing. Läser på om tekniken konstant för att 

förstå. Digital Marknadsföring är fortfarande ganska outforskat, även om vi lever i värsta 

digitala eran!  
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Bilaga 3. Intervju, Respondent 2  

Vad är ditt yrke, ålder, utbildning? 

Mitt yrke idag är att jag är PR-och marknadsansvarig på Företag 1 och ålder är 33. Jag har 

ingen gymnasial utbildning. Jag har gått kurser i vuxen ålder i Social Media Marketing på 

IHM och lite olika utbildningar för att lära mig mer om de specifika områden jag behövt mer 

kunskap om, annars är jag autodidakt. 

 

Vad är din befattning och hur kommer det sig att du började jobba med detta? 

Jag är PR och marknadschef på Företag 1. Vi startade företaget utifrån en passion som vi såg 

hos tränings-fans. Det var ju det som gjorde att vi startade bolaget, att vi förstod att man 

kunde ta merch-produkterna längre än vad som hade gjorts. xxxx när vi startade fanns det 

ingen som höll på med det här, det finns än idag inte ett bolag som är likt vårt. 

Vad säljer ni och vad gör ert företag? 

Vi säljer en typ av merchprodukt, med i huvudsak träningsprodukter. Vi säljer våra produkter 

på nätet och på export, men vi har också gått in lite på multivitamin i och med att vi har 

skapat en fruktjuice. Det är dryck i förstahand, produkter för träningsfreaks. 

Hur skulle du med egna ord beskriva en lyckad produktlansering så att säga från Ax till 

Limpa. 

Det är helt klart genom ett 100%igt engagemang från atleten. Från vår sida är det alltid 100 %, 

men det är när man får atletens fulla stöd och de är med i hela processen från början till slut. 

Det finns lite olika typer, Företag 2 till exempel, där vet fansen att varje år kommer en års-

Proteindryck och man väntar på den, vi får mycket mail om det, men sen om vi jobbar med 

företag 3 till exempel, nu har vi ju gjort 7 upplagor av Gainers med dom, men från början 

visste ju inte folk om att det skulle komma Gainers, det blev ju verkligen en succé. 

Förväntningarna har ökat med tiden. Det är alltså när atleten står bakom och kan berätta 

genom sina kanaler och stolt kan berätta om den och man vet att det här är 100% kvalitet. När 

man känner stödet från atleten och det finns ett genuint engagemang, då har man lyckats. Man 

lyckas inte om inte atleten… Det finns fall där atleter gör det såhär på sidan om, då funkar det 

inte. Det måste finnas ett comitment att man går all in. Vi och dom gör det tillsammans till 

100%, då blir det bra. 

  

Hur kommer det sig? 

Det kan vara lite olika saker, om vi tar företag 4 till exempel, i början fanns ju person 4 och 

företag 4 var aktivt. När spirulina-shaken till företag 4 släpptes var det mer som ett test, kan 

det vara nånting som funkar. Företag 4 var ganska tidiga när det gäller brandad dryck, de 

gjorde det år xxxx, det var lite det som var trigger till att vi startade bolaget och under resans 

gång, så såldes spirulina-shaken jättebra och folk som inte drack spirulina-shake, började 

dricka spirulina-shake, folk med intresse x kunde numera också dricka spirulina-shake. Under 

resans gång släpptes smoothie och sen kom det en havredryck. Men det fanns kanske inte ett 

100%igt engagemang. Sen när person 1 insåg att man faktiskt kunde göra en egen 

proteindryck som person 1 kunde ta till sig, då blev han så engagerad i produkten så det växte 

fram ett 100%igt comitment från hans sida när började jobba med proteindryck. Innan hade 

han varit lite passiv, men sen när han såg att man kan göra det var han noga med att det skulle 

se ut på ett sätt och smaka på ett sätt. Ända till han gick i pension var det hans bebis. Om man 

tittar på företag 5 finns det hos person 5 ett stort engagemang och passion kring dryck hur det 

ska smaka och han vet sin fruktjuice och Gainers ska vara, han samlar på produkterna. Vi 

hade tjatat på honom en längre tid, ska vi inte göra nånting då, Han var osäker, men när vi sa 
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att vi kan göra en jävligt bra Gainers tände det till i hans ögon, ”va? Kan vi det?” då fick vi ett  

100% igt engagemang från person 5 och företag 5. 

  

Hur påverkar det förväntan på marknaden med detta engagemang? 

Till exempel företag 4, där tänkte målgruppen att ”vad är det här?” person 4 gillar ju inte 

proteindryck. Där har vi fått jobba jättemycket med att få folk att förstå, detta var alltså något 

som person 4 ville göra själv, det är inget ”hittepå”. Vi har visat med bilder och person 4s 

engagemang att han ville ju göra det här, kom igen det här är faktiskt hans proteindryck. Då 

har det vänt. Fortfarande får vi försvara den proteindryckn mot hardcore-fans som aldrig har 

träffat honom, men ändå ”vet dom bäst”,. Det är med storytelling man måste berätta hela tiden 

att såhär är det. I fallet med företag 5 och person 5 vet målgruppen att han är en conneiusseur 

och han har en passion för träningsnäring, så där är förväntningarna skyhöga. Där förväntar de 

sig en leverans, och de vet att det inte blir något dåligt, men de vet det inte helt säkert. Från 

företag 4 är det lite oväntat och målgruppen tänker ”vad fan är det här”, men med företag 5 är 

det på ett annat sätt. Så länge vi berättar om att det är på olika sätt, men sen kan det ju vara så 

att man bara släpper utan förvarning, då tar man målgruppen lite på sängen, ”vad fan är det 

här liksom”, så det är lite olika det där. 

  

Så stödet behövs som en grundpelare för förtroende för produkten? 

Du vet ju att vi släppte en energy-bar med person 6. Då kan du tänka dig att ge sig in i 

segmentet med intresse y, liksom ”det ska vara som det alltid varit”, varför ska han börja sälja 

träningsprodukter, han är en sell-out, det här är inte person 6, det här är inte hans vilja”. Men 

nu var det faktiskt han som ville göra energy-bar, ”dom här jävla fansen att man ska få dom 

att förstå att jag ju vill göra såhär”. Nej fansen har förutfattade meningar, men man måste ju 

hela tiden jobba med att liksom få dem att förstå att det är ju faktiskt på riktig och det är inte 

en licens man har köpt och klistrat på, som med joe-davids till exempel.  Joe-davids finns ju 

inte till exempel, det är ju verkligen en licensprodukt. Det får vi jobba jättemycket med, att 

berätta om autenticiteten i produkten och att det är på riktigt vi gör det här. Jag kanske 

kommer ifrån frågan men jag försöker få er att förstå att det är väldigt olika. 

  

Hur ofta uppdaterar ni era sociala medier? 

Hela tiden, vi har ju så många att ta hand om eftersom vi monitorerar ju nästan alla företags 

sociala medier och kanaler dagligen. 

  

Delar ni det dom lägger upp? 

Nej, vi skriver och dom lägger upp. Vi vet ju produkten, storyn och vi har gjort en release. 

Företagen har berättat vad de tycker och tänker, så det materialet har ju vi. Allt som företagen 

gör själv utöver den content som vi skapar är alltid ett plus. Det är inte alltid så. Men det är 

produkter vi har, och vi måste sälja dom, punkt slut. Folk köper inte om man inte påminner 

dom hela tiden, kom och köp det här. När vi släppte en cider med företag 7 så kopplade vi 

ihop produkten med deras event i sverige och finland. Vi sitter hela tiden och skapar content 

för varje varumärke som vi har. 

  

…och kopplar ihop det med någon sorts relevans? 

Ja, absolut! Det går inte skriva, ”företag 7 har event, här är en flaska juice”. Det är tramsigt. 

”Varför ska jag köpa den bara för att det är träningsevent här?”. Vi tittar på gammalt material 

och pressreleaser, vad har dom sagt, vad är det vi kan använda för nånting. 

  

Vilka sociala medier använder ni er av? 
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I första hand facebook och Instagram. Vi är inte så aktiva på twitter och youtube osv. Vi har 

inte kommit i.. Ofta är det så att om man lägger ut det där hamnar det ändå på twitter och 

youtube. Men vi har fokuserat på facebook och instagram. 

Vad gör ni / hur gör man för att skapa förväntan på marknaden och få kunder att 

“börja snacka” om en produkt inför dess premiär? 

Företag 2-fallet är det ganska lätt, för där vet dom att i juni varje år kommer det ut en års-

proteindryck, det har vi släppt sedan xxxx. Eftersom man gjort det två-tre år i rad förväntar sig 

målgruppen att ”det ska väl komma en till nu!?”. Då kommer det frågor och när det närmar 

sig kan man göra små teasers, lägg ”26:e juni på minnet”, då undrar dom ” Vad ska hända nu, 

vad är det som händer?”. Ju mer du kan göra det, eller om vi köper hem en pall med 

varumärke z, vi berättar att vi har fått tag på 180 flaskor smoothie, antingen står de och köar 

utanför butiken, eller så sitter de vid datorn och kör ”F5”(uppdatera) klockan 10:00. 

  

Jag antar att det är medvetet? 

Ja, det är det verkligen, för då är man ett fan och då vet man. Man är samlare och fan, liksom. 

Företag 2s målgrupp kan vara intresserade av andra företag också. Har man varit på deras 

event en gång så vill man åka tillbaka, det finns de som varit lojala i 25 år, det är klart att de 

vill ha alla deras års-produkter. De förväntar sig att det ska komma nånting. Kommer det inget 

då blir det jättebesvikna. 

  

Års-produkterna ger en sorts automatisk förväntan som tickar på? 

Ja, de förväntar sig att det ska komma. Det är ju inte helt 100 eftersom vi inte bekräftar det, 

men de spekulerar ju. När det närmar sig kan vi säga; kolla i Juni liksom, och sen kör vi 

teasers. När datumet kommer sitter vi och kollar lagersaldot och där ser man hur alla bara 

beställer för tusentals produkter. Det ökar förväntningar. Det är som när företag 9 skulle 

släppa produkt å, min son som har det intresset satt och väntade på att produkten skulle 

släppas, han är precis som våran målgrupp, men där var det en annan typ av produkt. Det är 

ingen skillnad. 

  

Hur fångar man målgruppens uppmärksamhet? 

Det kallas för ”edutainment”. Education, entertainment, och att man lär dem nånting nytt. Det 

är de tre viktiga sakerna. ”edutainment”. 

  

Varför? 

För att lära dem, underhålla dem och försäljning. Om man kan trigga någon på andra sidan på 

något sätt, lära dem ngt nytt, hur man kan dricka cider till exempel, jo men du kan göra såhär, 

och visste du att Kanel har läkande effekter och att person 7 har suttit här och gjort det.. då har 

du fått alla tre delar. Det är inte bara ”gå och köp”. Det finns flera triggers i hjärnan som du 

måste trigga igång för att få till ett köp. Rörligt material funkar bäst. 

  

Hur tydlig eller mycket information bör man offentliggöra innan en produkts premiär 

för att väcka nyfikenhet och förväntan? 

Man kan inte släppa allting, för då blir det ingen förväntan. Man måste få fundera och själv.. 

Det som vi gjorde: I mars kommer det hända ”nånting”, och de fansen förväntar sig att det ska 

komma en Proteindryck, men vi säger inte det! Bara håll ögona öppna i juni. Sen kan vi säga 

26:e mars. Sen lägger vi upp en bild på ett hörn av en flaska. Då börjar de spekulera i vilken 

smak det är. Det ökar förväntan och det gör att ”vi” är mycket mer köpbenägna, MYCKET 

mer. 

  



68 

 

Hur ofta bör man lägga upp småteasers för att det ska trigga upp förväntan? 

Inte för ofta! Gör du det för mycket så slocknar den förväntningen. Max tre, Max 3! Och 

lägger du det för tidigt glömmer man bort det och då måste man skapa förväntningen igen. Vi 

har gjort så att kanske 3-4 veckor innan säger vi att håll upp ögonen i Juni, så går det nån 

vecka till, vi får lite mejl, så lägger vi upp nästa grej, sen två veckor till, sen kommer själva 

lanseringen. Man ska nog vara försiktig att inte göra för mycket för då tröttnar de också. Det 

är verkligen ”finlir”. 

  

Vilka potentiella negativa effekter av att försöka skapa förväntan på marknaden? 

Att den inte motsvarar kundens förväntningar, vad de har tänkt sig. Företag 2 till exempel, om 

vi släpper en viss smak på proteindryckn ”Vad fan ska det alltid vara den smaken för?”. Där 

blir det negativt. Först förväntar man sig något, sen förväntar man sig något, sen bara 

”NEEEJ, inte en till med den smaken!”. Därför har vi funderat på att inte släppa något med 

den smaken, för alla gillar inte den smaken. ”Ska vi (företaget) gå på nånting annat då, vad 

ska vi göra i stället”. Det blir alltid nån gång … Vi vet att det är aktiva Lisa 25 som går på 

deras event. Hon vill betala x antal kronor för eventet, men hur mycket vill hon betala utöver 

eventet!? Det vill vi också veta. 

                           

Förvalta förväntan. Ska man uppvakta de som redan är upptrissade, intresserade, eller 

är det bättre att hitta nya kunder att känna förväntan? 

Både och. Det finns ett forum på facebook som heter intressedrycker och annat. Nu vet jag att 

de älskar företag 11 väldigt mycket i den här gruppen, så att om jag får tag i en pall med 

Antioxidant-drycker går jag dit och berättar det för dom, jag ger dom en liten VIP, för jag vet 

att det lönar sig. Då går jag dit och säger: Hurrni! Nästa vecka går vi ut med det här så passa 

på nu. Vill ni få tag på en flaska så var beredda. Det är lite olika det där. I och att vi numera 

ägs av Global fitness, vilket är ett börsnoterat aktiebolag så måste vissa saker berättas för 

aktieägarna, vilket gör det jättejobbigt för oss! För i våra avtal står det att företagen vi jobbar 

med ska vara den första som berättar om en lansering. Det är jättesvårt för vi vet ju det till 

exempel att ett företag ska släpper en cider, hur länge ska vi hålla på det, för om jag går och 

berättar det för alla så kan ju det öka aktien, förväntningarna på börsen. Så jag får inte hålla på 

den informationen hur länge som helst. Det här är lite tricky. Därför är det superkonfidentiellt. 

När vi har en ny lansering får vi inte prata om den, för samtidigt den går ut från företagen går 

den ut på aktiemarknaden. Så det är en utmaning. Vi får inte sitta och vara tysta om vi vet att 

det kan ge.. om aktien kan stiga. 

Förtroende 

Hur skapar ni ett förtroendebaserat förhållande med era konsumenter? (Hur får man 

de att lyssna på budskapen som man vill få ut) 

För oss handlar det om att hålla hög service-nivå, hela tiden. Dels till den havredryck-skaran 

som vi har som känner till oss och andra företag. Händer det nånting så behandlar vi alltid alla 

negativa saker direkt. om det händer ngt med produkten eller om ngt blir fel. När vi lanserade 

företag 13:s produkter så hade vi gått ut med pressreleasen, allting var fine, tills vi fick hem en 

låda och jag såg på produkterna att ”här har det hänt nånting”. Det såg inte bra ut! Då 

stoppade jag hela sändningen. Några hade hunnit beställa. Vi drog tillbaka allt. Åkte ned till 

lagret i Ö-vik och gick igenom kartongerna, så kollade jag på flaskorna, nånting i trycket såg 

inte bra ut! Då kan man tänka att vad jobbigt att missa försändelsen, men samtidigt, vi vill ju 

inte sälja en produkt som inte är bra. Det är väldigt noga att man kommunicerar och talar om 

att ”här har det hänt nånting, nu måste vi göra det här” och hela tiden är kommunikativa. Till 

exempel när person 1 gick i pension… det kan ha varit den svåraste uppgiften som jag har 

jobbat med. Här ska vi sitta och försvara att vi säljer produkter som kan anses slita på kroppen 
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på grund av onaturlig muskeltillväxt och så har han gått i förtidspension och så vidare. Så 

länge man kommunicerar, är tydlig och hanterar allt som är negativt, så blir det bra. 

  

Gör ni något för att uppmuntra dem så sprider positiva tongångar? 

Ja, så länge man kommunicerar skapar man förtroende. Oavsett om det är ett otrevligt mail 

eller inte. Det kan vara en trasig förpackning eller inte. Det är väldigt viktigt för målgruppen, 

de vill ha en fin produkt. Dom som följer oss vet att vi inte har skitprodukter. Dom vet det. 

Det är något som vi fått jobba hårt med, dels hantera allt negativt om kan skrivas, att man går 

in och behandlar de ärendena. Och sen att man ser till att man har positiva kommentarer i 

flöden. Man får ju tycka olika, men vi tillåter aldrig att man trollar i våra nät, då åker man bort 

direkt. Allt sånt negativ ska bort. Men man får ha en annan åsikt såklart, och den ska man 

hantera professionellt. Senast hade jag ett sånt ärende igår när en kille skrev massa bajs om 

våra produkter på facebook. Jag tänkte att han tycker såhär, men han har fel! För han skriver 

inte korrekt. Då bemötte jag hans kritik. Sen tackade han för feedbacken! Så istället för att jag 

tog bort honom kunde vi vara överens om att vi var oense på ett bra sätt. 

  

Tänker du att andra ser det som skrivs i er konversation? 

Absolut. Man kan inte hantera ilska med ilska. Man kan alltid behandla ilska med 

professionalism. Det går mycket bättre. 

  

Hur kan förtroendeingivande uttalanden/citat eller annat öka förväntan på marknaden? 

Citat är ju alltid väldigt bra att ha med. Det har vi alltid med. Dels ger det en mänsklig sida till 

en produkt, det kan vara från någon av oss, produktansvariga eller någon relevant person från 

företagen eller så. Det ger mjuka värden till en hård sak. Det är absolut jättebra. En 

pressrelease utan ett citat behöver inte skickas ut, tycker jag. 

  

Hur viktigt är det vem som har sagt det? 

Det beror på vad man säger. Om man gör något med företag 6, då vill man alltid att någon 

nyckelperson säger nånting, vi har nog aldrig skickat ut en pressrelease utan citat från ngn 

person från företagen. 

  

Finns det en gräns hur förtroende kan användas för att bygga förväntan vid 

produktlansering och vart går den? 

Jag tror att det måste finnas en balans i allting. Det får inte vara för säljigt, det får inte vara för 

påträngande. En trovärdighet och balans i det du kommunicerar är väldigt viktigt. Att det vi 

gör är trovärdigt, att atleterna är med här och gör saker, att dom säger och tycker nånting om 

det. Att det finns balans i allting, Det får inte vara för mycket av det ena eller det andra, att 

”nu har de lyckats igen”, att superlativen bara haglar. Mera sakligt och mer balans. 

  

Menar du alltså att det är bättre att säga att den här smaken har hälsoeffekter(kuriosa) 

istället för att det är den bästa smaken någonsin? 

Ja, absolut. Jag skulle nog säga då att person 4 älskar den smaken och därför ville han göra en 

produkt med den. Sen att den har hälsoeffekter är ett plus. Jag skulle nog väva in det så, så 

fick man med allting på ett ”smidigt sätt” (skratt). 

  

Hur interagerar ni med konsumenterna över sociala medier? Varför? 

För att skapa förtroende och visa att man finns. Och för att de ska känna att de kommer 

närmare varumärkena. Vi sköter ju sidorna för en del företag. Om vi lägger ut en sak, godkänd 

av företaget, så går vi in och svarar och kommenterar, lägger länkar om de undrar nånting. 

Men det står ju att det är det respektive företaget som svarar, inte vi. Det gör ju att de känner 
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att det finns närhet till det man köper. Att det inte bara är så att man lägger ut något och sen 

liksom ”Hallå???”, går inte företaget in och svarar eller ens likear nånting. Det är det värsta 

jag vet, när företag lägger ut något på instagram och sen inte ens kan gå in och likea en 

kommentar. Man måste interagera med sin kund för då vinner man så mycket! Fattar du hur 

mycket man triggar hos den personen när hen ser att företaget som den följer har varit inne 

och likeat deras kommentar, eller en nyckelperson för den delen. De blir såå glada. Den 

känslan ska man ju utnyttja vidare. Det är ju det som är grejen hävdar jag! 

  

Och hur utnyttjar man den vidare? 

Jo, för att då vet du att nästa gång kommer den personen känna att … ”Aware-me”… ”De har 

uppmärksammat mig på något sätt”. Och då blir personen så att ”Nu måste jag följa dom så 

kanske dom gör det igen”. Då kan man använda den hypen till att man får ett engagemang. 

  

Brukar ni dela användargenererat innehåll av den anledningen? 

Ja, absolut. Vi har ju dragit igång en kampanj på instagram, ”använd hashtag x”. När folk la ut 

ngt som var relaterat till produkterna av företag 15 la jag sedan ut det på företagets officiella 

kanaler, vilket då triggar andra. När företagets officiella kanal delade den på Instagram fick de 

tusentals likes, om det ens räcker! Folk blev så glada att företaget hade uppmärksammat just 

dom! Det är verkligen något som följare uppskattar. 

  

Var det i samband med ngn release? 

Det var produkt x, att man hyllar person 1 som hade gått i pension, för att hylla honom. 

  

Kan man säga att ni ville uppmärksamma produkten och hylla honom samtidigt? 

Ja. 

  

Historiskt? Hur har det ändrats? 

Den stora grejen är Internet. Förut jobbade man med Magazine, men då skjuter man ju med 

hagelbössa. Man vet inte vem man når. La man in något i DN back-in-the-days. Då var det ju 

tur om en person men intresse x läste det.. Nu är det så jäkla skarpt i sociala medier, för du 

kan gå rätt på målgruppen. Du vet exakt vad han eller hon tycker om. Det är skarpare och det 

blir billigare. Fast det var ännu billigare förut när facebook inte tog betalt för allt. När vi 

startade verksamheten kostade det inte ngt att marknadsföra på facebook och då nådde man 

sjuukt mycket folk. Så stor skillnad hur man jobbar med facebook idag och för 7 år sedan. Nu 

måste du lägga pengar om det ska någon. Det spelar ingen roll om du bara lägger 1OOO kr. 

Lägger du ingenting stryps algorithmerna. Lägger man fel, tex en länk eller bild med för 

mycket text stryps det hela tiden. Så du måste verkligen veta vad du håller på med.  

Gäller det om det är organiskt OCH betalt? 

Algorithmerna är generösare om du lägger lite pengar på det. Vi vet ju det för vi sitter ju och 

tittar på vad som funkar. Om man tittar på företag 3 som har väldigt mkt följare, att så fort det 

är rörligt, vi snackar 2 sekunder rörligt, så händer det jättemycket grejjer på ett inlägg. Det 

behöver inte vara mycket, men det gillar algorithmerna idag. 

Kan man härleda det till algorithmerna bara eller är det så att rörligt material är mer 

engagerande? 

I vårat liv idag är det Google som bestämmer. Just idag gillar google att det rör sig, för då är 

det spännande. Då är vi tillbaka till ”Edutainment”, ”Vad är det här liksom”, det öppnar 

nyfikenhet. Är det bara en platt bild triggar det ju ingenting. 

Varför besämmer google att rörligt funkar och stilla inte? 
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Det är en jättebra fråga. Om du lägger ut en bild som är platt och en som är två sekunder, och 

en person klickar på den som är två sekunder, ”det här verkar spännande”.. Jag tror att det 

bara handlar om vad folk klickar på och vad dom går in på. Det är bara datastyrt och 

pengastyrt allting. För om du lägger lite pengar på det rörliga når du helt plötsligt 15O OOO 

istället för 1OO. Det är sån skillnad alltså. 

Kan det vara så att nyckeln är ngt som verkligen engagerar målgruppen? 

Ja, för vi har bara x antal följare, och om vi lägger ut nånting med varumärke x, som är ett 

svenskt fenomen, då kan det hända väldigt mycket på vår facebooksida helt plötsligt. Och så 

lägger man ut nånting med företag 18 som har 5 miljoner följare över hela världen, åh så får 

du 5 likes. Förklara den liksom..? Hur kan det bli så? Det är nånting med att det passar den 

målgruppen för varumärke x, ”kolla här liksom” och så delar dom och så bara ”Shit!”. Då 

märker Google eller vem det nu är, Gud, märker att det händer nånting och bara ”det här 

måste vi ju lyfta upp”. Och så märker man att på företag 18’s kanal att ”Nej.. Det här var 

dåligt, Det här ska vi inte visa för nån annan.”. Så det kan inte vara på något annat sätt. Jag ser 

det så tydligt. 

Tror du att det är en kombination av ”dataguden” och vad som engagerar målgruppen? 

Ja, det tror jag absolut. Jag är med i ett nätverk där vi har tre inlägg varje vecka. Om ingen 

skriver något där, då händer det fan ingenting. Men det räcker att en går in och likear och en 

skriver en kommentar, då hamnar det längst upp hela tiden. Men händer det ingenting dör det 

liksom ut. Engagemanget ökar intresse hos fler. 

Vad blir viktigare att tänka på i framtiden? 

Jag tror att man måste börja använda snapchat mer. Allting kommer gå över dit. Jag känner att 

ungdomarna idag … facebook kommer bli på ett annat sätt. Jag tror nyhetsbrev kommer bli 

viktigare, äga din kund, ha kiosken, ha dina kontakter som du direkt kan kommunicera med. 

Hemsidan kommer bli viktigare i framtiden. Nånstans blir det enough med allt det här, och på 

facebook blir det bara dyrare och dyrare. Med sociala medier?  Ja precis och få ett 

engagemang. Så att jag tror vi kommer gå tillbaka lite back to basic. Men snapchat är en sån 

grej som att hänger du inte med där så är du liksom ”out”. Jag kan inte ens snapchat, jag vet 

inte ens hur jag ska göra. Jag har för mycket andra saker som jag måste kunna. Jag känner att 

jag inte kan kunna allting. Jag måste ju lära mig allt det nya, vad ungdomarna har idag. 

Snapchat är helt sjukt. Det är verkligen så. 
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Bilaga 4. Intervju, Respondent 3  

      

Vad är ditt yrke, ålder, utbildning? 

Jag jobbar som marknadskoordinator, jag är 23 år 

gammal och jag har läst professionell svenska vid Uppsala universitet och 

medie- och kommunikationsvetenskap vis Stockholms universitet. Så jag har en fil.kand 

inom språkvetenskap egentligen, men ja, även kommunikationsvetenskap. 

     

Vad är din befattning och hur kommer det sig att du 

började jobba med detta? 

Jag är marknadskoordinator som sagt och det var väl egentligen någonstans dit jag ville, fast 

jag hade inte exakt 100% koll på vad jag ville göra. Men jag läste på en del om tjänster på 

marknadsavdelningen, tyckte det verkade bra. Marknadskoordinator är ju en ganska bred 

tjänst, man får göra väldigt mycket olika delar inom marknadsföring, det blev därför. 

 

Vad säljer ni och vad gör ert företag? 

Vi säljer olika typer av värmepumpar och ventilationslösningar. 

   

Hur skulle du med egna ord beskriva en lyckad produktlansering 

att säga från    Ax till Limpa. 

Det är en ganska komplex process egentligen, det är många delar som ska på plats, hur 

mycket som ska funka och det är många olika, dels kommer det material från vårt moderbolag 

i Belgien, så det är väldigt mycket produktdata som måste vara på plats från deras sida. Sen 

måste våra produktchefer gå igenom det ordentligt. Så en lyckad produktlansering skulle jag 

säga då har man lyckats få fram budskapet med produkten på ett bra sätt så att allmänheten 

förstår den, samtidigt som allting är komplett. Man vill ju alltid att det ska tas emot väl av 

både våra återförsäljare och slutkonsumenter. 

  

Ni riktar er mer mot företag? 

Så här, vi har två olika delar. Dels har vi kommersiella kunder, vi säljer ju bara till företag, 

men företaget behöver fortfarande vara känt för slutkonsumenter också, det vill säga 

privatpersoner. Om det nu skulle vara luft-luft värmepumpar eller luft-vatten värmepumpar. 

Så vi har två olika typer av marknadsföring som behöver stämma för att vi ska kunna sälja 

våra produkter på bästa sätt. Så det är också där det är lite knepigt för det blir många led i 

produktlanseringen, det ska både vara efterfrågan från slutkonsument och från våra direkta 

kunder. 

 

Om du tänker högt, vilket är det enskilt viktigaste att tänka på vid marknadsföringen av 

en ny, kommande produkt 

Jag skulle säga att det är att noga ha tänkt igenom alla steg av lanseringen så att man vet som 

behöver göras när och vilken information man behöver ha på plats för att kunna kommunicera 

produktnyheten så bra som möjligt. En väl genomtänkt process helt enkelt.  

  

Hur ofta uppdaterar ni era sociala medier? 

Det beror lite på, men på Facebook försöker vi att ligga på en gång i veckan som standard. 

Sen kan det komma fler inlägg ibland. Samma med LinkedIn. YouTube har legat lite still, 

men vi planerar att komma igång med det inom kort. 

 

Det är alltså dessa media kanaler som ni använder? 

Ja. 
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Vad gör ni / hur gör man för att skapa förväntan på 

marknaden och få kunder att “börja snacka” om en produkt inför dess premiär? 

Det är faktiskt en ganska ny grej för oss om man tänker mot slutkonsument i alla fall. Men det 

man gör är att man försöker hitta ett kärnbudskap som man vill folk ska komma ihåg, nånting 

som man vill att kunden ska förknippa produkten med och sen försöker man lyfta det i så 

många bra mediekanaler som möjligt egentligen. Så vi jobbar tillsammans med en mediebyrå, 

för att hitta rätt mediemix för varje produktlansering. Och sen jobbar vi med en reklambyrå 

som tar hand om de lite större produktlanseringarna. När det gäller mot våra direkta kunder så 

försöker man ju också där att hitta ett kärnbudskap, men där blir det lite mer att man försöker 

lyfta produktfördelarna mer än känsla. Så det är lite olika för olika kanaler. 

 

Då är det vi Facebook, LinkedIn och YouTube vi pratar om då? 

Mot slutkonsument så blir det en del print, lite TV, lite radio. Så där har vi en ganska bred 

mediemix, vi går ganska mycket digitalt. Sen mot företag kör vi också en del print, lite digitalt 

men också nyhetsbrev. Men framförallt våra säljare som säljer in våra produkter till sina 

kunder. Så dom har ett väldigt stort ansvar att en lansering blir lyckad kan man säga. 

 

Hur fångar man målgruppens uppmärksamhet? 

Det är en bra fråga, det gäller ju alltid att hitta 

kärnbudskapet som både speglar produkten på bästa sätt och så att det känns 

attraktivt för kunderna. Det är ju något som man inte kan veta i förväg om det 

ska lyckas eller inte, det är ganska svårt. Det är i alla fall det man försöker 

göra. I alla fall med slutkonsument får man jobba ganska mycket med att hitta 

en känsla och ett behov hos dem. Sen försöka kommunicera att våra produkter 

uppfyller dem kraven. 

  

Hur tydlig eller mycket information bör man offentliggöra innan en produkts premiär 

för att väcka nyfikenhet och förväntan? 

Det är en svår balansgång, vi brottas ganska mycket med att vi har många produkter inom 

samma produktsegment kan man säga. Vilket betyder att vi vill inte höja förväntan för tidigt, 

för då riskerar vi att folk inte köper de produkter som vi har inne för tillfället. Om vi lanserar 

en ny bergvärmepump så vill vi inte att de ska sluta köpa den gamla, så det är en svår 

balansgång. Säger man att det kommer en ny produkt väntar många med att köpa. Jag vet inte 

om det spelar så stor roll om hur mycket information man delar i förväg, utan det är nog mer 

att man har gjort det för tidigt som kan ställa till det. Sen kan man ju om det är rätt tillfälle, 

släppa lite information för att göra folk nyfikna eller så kan man gå ut med all information, 

samtidigt jag vet inte hur stor  påverkan det har.   

 

Vilka potentiella negativa effekter av att försöka skapa förväntan på marknaden? 

Det är väl som jag sa, att det är ganska lätt hänt att efterfrågan av de andra produkterna 

minskar. Det ligger oss lite i faten att vi har så många produkter som vi kan sälja, det blir lite 

svårt att hålla en bra balans. 

  

Förvalta förväntan. Ska man uppvakta de som redan är upptrissade, intresserade, eller 

är det bättre att hitta nya kunder att känna förväntan? 

Man vill ju kunna göra båda delarna. Man vill ju alltid 

behålla de kunder man har och få dem att köpa mer. Både av produkter som de har 

innan och av nya produkter och man vill alltid hitta nya kunder. Så man behöver 

jobba parallellt med båda. 
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Hur skapar ni ett förtroendebaserat förhållande med era konsumenter? 

Jag tänker så här, mycket av förtroende ligger i vad vi som företag gör på daglig basis. Så det 

handlar inte så mycket om bara marknadsföring utan alla delar i organisationen som behöver 

jobba bra ihop, vi behöver funka bra. Vi kan inte ha dålig teknisk support sen säga att vi 

erbjuder bra trygghet för våra kunder. Utan allt behöver faktiskt funka smärtfritt hela tiden. 

Jag tror att det är som bygger den största tryggheten för kunderna, att man verkligen visar att 

man är ett företag som man kan lita på och att vi erbjuder det dem vill ha. 

 

Kan förtroendeingivande uttalanden/citat eller annat öka förväntan på marknaden? 

Ja, det tror jag. Det skadar ju inte om kunder som man har haft tidigare säger att det har funkat 

bra och kan ge exempel på vad som har funkat. Säg att det är bra service, då är det ju bra att 

man kan ge exempel på det. Men som sagt det hjälper ju inte att man bara säger det, utan 

man måste hela tiden bevisa att det stämmer. 

  

Använder ni er av buzz-agenter? Hur, varför / varför inte? 

Nej, inte i dagsläget. Dels har vi inte tittat på det så mycket hittills. Men det känns som våra 

produkter inte riktigt gör sig bäst i den typen av marknadsföring. Det finns roliga koncept som 

man kan hitta på, men det känns som att det är ganska, det känns inte helt naturligt. 

 

Finns det en gräns hur förtroende kan användas för att bygga förväntan vid 

produktlansering och vart går den? 

Svår fråga. Men det tycker jag absolut, man kan inte använda det i vilken utsträckning som 

helst. Vart gränsen går vet jag inte exakt, men jag tänker att man behöver vara försiktig så 

man inte missbrukar förtroendet man har haft tidigare för att göra nya lanseringar. 

  

Hur interagerar ni med konsumenterna över sociala medier? 

Vi besvarar frågor och kritik och mycket mer än så gör vi inte. Vi försöker alltid hitta innehåll 

som är relevant för dem, men det är inte så att vi interagerar en massor. Det finns inte riktigt 

resurser till det, så vi försöker hitta inläggstyper som inte genererar en massa intresse. Eller 

hur ska man säga det, vi vill inte väcka en massa uppståndelse, utan vi försöker informerar 

och leverera bra innehåll som kan vara till nytta för kunderna. Men vi vill inte att det ska bli 

stora diskussioner. 

 

Finns det en gräns på negativ kritik som ni svarar på? 

Nä, utan vi besvarar på allt. Men det är ofta problemet för oss är att de kritiserar 

återförsäljarna egentligen. Det är svår kritik för oss att besvara, eftersom det är inte vi som har 

installerat produkterna. Så mycket av svaren handlar om att vi försöker berätta ”ja, tyvärr så 

kan vi inte hjälpa er med detta, utan ni får vända er dit.” Därför försöker vi att hålla det ganska 

neutralt, det är inte så mycket vi kan göra. Utan vi kan bara berätta om branschen och våra 

produkter, men vi kan inte hjälpa dem med deras specifika fall. 

 

Du sa tidigare att ni uppdaterar 1 gång per vecka över Facebook. Hur ofta behöver ni 

uppdatera era sociala medier (eller buzz-agentens) för att hålla uppe förväntan och 

PRCB? 

Jag tycker nog att det är ganska lagomt med det faktiskt. Det är inte den mest, vad ska man 

säga. Branschen är ju inte så som sådan att det är jätteintressant för dem flesta. Många vill ha 

bra information om produkterna, man vill lära sig något mer. Men det finns inte hur mycket 

som helst som är intressant att lägga upp. Jag tror att en gång i veckan är ganska rimligt. Som 

moderbolag vill man kanske uppdatera en gång per dag minst och man kan lägga upp fina 
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bilder på Instagram. Men det finns inte riktigt den efterfrågan i den här branschen. Så därför 

känns den frekvensen vi har ganska lagom. 

  

vad anser ni är fördelen och nackdelen med att konsumenter snackar om ? 

Det är väl att budskapet sprids. Det är alltid bra att det finns WOM. Men det beror på vad dem 

säger såklart. Om de säger negativa saker om produkterna de har haft innan och säger att vårt 

märke ska man inte ha så är det såklart negativt.  Men om man lyckas skapa ett intresse, till 

exempel om det kommer en ny produkt, men en ny funktion som är ny på marknaden, då är 

det klart intressant. Då vill man ju att så många som möjligt ska få veta. Men det är för och 

nackdelar med sociala medier. Interagerar mycket med andra företag och slutkonsumenter, det 

finns alltid de som är nöjda och de som är missnöjda. 

  

kan du utveckla om de tänkbara positiva och negativa effekterna. 

Om det kommer positiv feedback så är det ju alltid bra, den vill man ska spridas så mycket 

som möjligt. Ett positivt budskap ska spridas i största möjliga mån och om någon annan har 

varit nöjd är det större chans att någon annan installerar en samma produkt i sitt hem senare. 

Risken med negativ feedback är såklart att det kan spridas ganska lätt, folk vill kanske inte 

vara med ett varumärke som de har hört är dåligt och ofta är det ju lite missriktad kritik, kan 

vi tycka. Om de säger att den här pumpen fungerar dåligt och så var det en installatör som inte 

har gjort installationen rätt eller har valt rätt inställningar. Då är det klar inte produkten i sig, 

utan det är ett annat led som har påverkat slutresultatet. Det är där utmaningen för oss finns. 

 

Historiskt: hur var det förr? har det ändrats? 

Det kan jag inte uttala mig om, jag har inte hunnit jobba så pass länge. Jag vet inte hur det var 

för två år sen, för jag började för ett år sen. Innan det pluggade jag, jag har inte så mycket 

erfarenhet. 

  

Med tanke på vad vi pratat om idag, vad tror du kommer ha ändrats i framtiden eller 

blir viktigare att tänka på? 

Det är svårt att säga. Men mycket inom marknadsföring handlar generellt bygger på att man 

vill ha en så enhetlig bild av varumärket som möjligt, man vill att kunderna ska lite på en. Så 

jag kan tänka mig att det blir viktigare att lyfta de sakerna ännu mer, så mycket man kan. Men 

sen på vilket sätt det kommer ske, i vilka kanaler, det är svårt att säga. 

  

Era val av sociala medier, varför blev det dem? 

Det bygger ganska mycket på att vårt moderbolag vill att vi ska använda Facebook, så det gör 

vi. Sedan LinkedIn för att det är ett bra sätt att hitta konsulter, investerare från olika företag 

och installatörer, det är egentligen där som vi når målgruppen. Sen är det som sagt 

värmepumpar är inte direkt det mest intressanta produkter, det finns inte jättemycket 

inspirerande innehåll att skapa därför har vi känt att Instagram och Pintreste inte är mest 

aktuellt för oss. Hade man jobbat för ett moderföretag hade man förmodligen haft dem. Men 

kanske inte LinkedIn. I dagsläget har vi inte så mycket på vår YouTube-kanal, men tanken är 

att det ska vara lite mer åt våra återförsäljare och installatörer. Så det är nå hjälp för dem när 

de ska göra installationer eller service, lite steg-för-steg guider för hur man gör saker. Men 

också en del produktrelaterade filmer, så om vi har någon ny lansering så kommer vi att lägga 

upp filmer på dem. Men det är ganska sällan ändå. 

  

Gör ni någonting för att uppmuntra positiva tongångar i sociala medier? 

Jo, men det gör vi. Vi svara som sagt alltid. Om det är positivt så tackar vi så mycket och 

säger de att de har varit nöjda med en installation ber vi dem alltid att återkomma när det har 
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gått ett tag, för att få veta hur det har gått även längre fram, om de fortfarande är nöjda.  Jag 

vet att det är ganska många som inte besvarar positiv feedback, men det tycker jag är viktigt 

att göra. För att den är ju jätte viktig för oss som varumärke också. Så vi vill ju ha så mycket 

av den som möjligt. 

  

Det beror lite på vad det kommer för feedback, ibland har det varit någon som är extremt nöjd 

med installationen, då kanske vi ber om att få göra ett referenscase. Alltså där vi till exempel 

skriver en artikel eller gör någon liten video, typ ett videoreportage. Men då är det framförallt 

slutkunder som hör av sig och säger att de har varit nöjda. Det är ju inte våra kunder i direkt 

led, så det är ju inte så mycket vi interagerar med dem ändå. 

  

Stämmer det att i ni i regel inte uppmuntrar att höra av sig med deras upplevelse av 

produkten för att det kommer en del negativt också? 

Nä, jag skulle inte säga att vi inte uppmuntrar till det. Så här, det finns inte så mycket 

intressant innehåll att publicera om värmepumpar direkt. Det är inte så att vi aktivt tar avstånd 

till diskussion. Men däremot så är innehållet som vi publicerar nåt som bjuder in till. Vad ska 

man säga? Det blir aldrig några stora debatter av innehållet som vi publicerar. Jag vet att 

många företag försöker att bjuda in till diskussion, de kanske vill ha lite drama för att det 

sprider sig. Den typen av innehåll har ju inte vi, det är verkligen produktfokuserat och vi 

försöker utbilda mer än att diskutera. 

  

Skiljer det sig generellt mot till exempel mot produktlanseringar? 

Det är ganska lika, när vi gör en ny produktlansering så vill vi ju att, fokus är ju att lyfta fram 

de tekniska egenskaperna och visa att den produkten är värd att köpa mer än någon annan. 

Och det är egentligen det man vill lyfta. Det blir ju inga stora debatter av det och kanske inga 

hatstormar kring såna inlägg. Det är ganska neutralt ändå.  
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Bilaga 5. Intervju respondent 4 

Vad är ditt yrke, ålder, utbildning? 

Utbildningen är obefintlig egentligen, det är en halv gymnasieutbildning. Jag är trettio år och 

jag äger en butik. Så jag är väl VD eller försäljningschef, VD kanske. Vi har inte så mycket 

titlar och så. Nej men företagare eller så. 

Vad är din befattning och hur kommer det sig att du började jobba med detta? 

Jag skulle väll säga försäljningschef egentligen, i så fall. Om man måste sätta ord på det. Och 

jag började jobba med försäljning för sex år sedan, sju år sedan. Och det började faktiskt som 

en vadslagning. Jag bettade en kollega på Arlanda när vi kastade väskor, att jag kunde får ett 

bra säljarjobb innan nyår. Och så blev det. Det här jobbet har jag haft i fyra år och de började 

med att vi köpte firman helt enkelt.  

Hur kommer det sig att ni köpte den? 

Det var mina gamla chefer som köpte firman, Drev den under två år, drev upp den och gjorde 

en lönsam och växte ur den. Då fick jag chansen, ihop med min dåvarande fru att köpa firman 

då. 

Ja, jag förstår. 

Så vi är två ägare.   

Vad säljer ni och vad gör ert företag? 

Vi säljer och servar och reparerar alla former av skogs och grönytemaskiner alltså motorsågar, 

trimrar, röjsågar, gräsklippare och vi säljer och reparerar bilar. Fyrhjulingar, vattenskotrar, 

mopeder, bilar. Det är lite spretigt. 

Hur skulle du med egna ord beskriva en lyckad produktlansering så att säga från Ax till 

Limpa. 

En lyckad produktlansering tycker jag handlar mycket om att produkten är helt klar när den 

kommer ut liksom, att den verkligen är redo att rulla ut till kunden,vilket det ganska ofta inte 

riktigt är, i alla fall i vår bransch. Så att framförallt så ska det väl vara hajpat så pass så att 

dom här teknolog pionjärerna, eller vad tusan generalagenterna kallar det, dom ska ju liksom 

stå och hänga på låset nästan. Vi lanserade nyligen ett nytt sortiment hos oss där alla 

produkter är gamla men sortimentet är nytt och det är ju BRP:s sortiment med vattenskotrar 

och fyrhjulingar. Och där gjorde vi nästan ingenting men varumärket är så himla starkt att det 

är den mest lyckade lanseringen vi haft någon gång. Vi skulle smyga igång det men vi har haft 

kö liksom. Det är ganska coolt, så varumärket betyder ju extremt mycket. Liksom att det är 

etablerat. Att det finns ett rykte. Det handlar liksom mycket om att grejerna, att liksom hela 

kedjan funkar, att logistiken är klar bakom och så där, för oss, eftersom att vi handlar med 

fysiska produkter. Jag antar att det är helt annorlunda om man lanserar IT liksom.  

Du menar alltså att det är viktigt att det finns? 

Alltså det är att. Det händer rätt ofta att det, det är helt sjukt men det händer ofta att en 

produkt lanseras innan den liksom ens finns att ta på. Ibland. Alltså grejerna är slut. De finns 

inte. Vi får inga prylar. Det blir ju enorm bad will istället när  kunderna har läst något häftigt 

test och så kommer de och vill köpa den och står med pengarna i handen och så finns det 

ingenting att köpa. Det är ju synd. 

Har den inte haft release än eller är det logistiken? 

Den är releasad liksom men grejerna, antingen har de inte hunnit få iväg dem från. 

Menar du då att det kan vara. Tror du att det är positivt eller negativt att det finns 

liksom folk som är jätteintresserad av produkterna men de inte finns att köpa. 

Det är negativt. Självklart. Kunderna blir irriterad. Att komm tre gånger och fråga efter, när 
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kommer den, när kommer den, när kommer den liksom. Sen till slut blir de väldigt irriterade. 

Och då handlar det oftast inte om att vi har fått hem en drös som sålt slut utan det har man 

förståelse för utan det här handlar ju om att det är prylar som lanseras som är ute i sociala 

medier och testas och hyllas och det står att de ska finnas i butik den  tjugonionde april och 

sen så finns de inte i butik då liksom. Då den logistiken är viktigt för oss liksom. Just nu har vi 

ju robotklippare som har kommit som dom saknar mjukvara helt och hållet så det enda 

kunden kan köpa är det är en brevvikt för 4999. Och sådan är ju katastrofalt, tycker jag. Så det 

är viktigt med logistiken, att grejerna är klara. Att det är lagom hajpat och att grejerna är klara 

liksom. 

Om du tänker högt, vilket är det enskilt viktigaste att tänka på vid marknadsföringen av 

en ny, kommande produkt? 

I våran bransch är tester jävligt viktigt. Alltså att det nå ut på bred front till, det är ju 

marknadsföringen som är det viktigaste, så klart. När det kommer en ny lanseringen. Sociala 

medier eller tester tror jag är det som drar folk idag. 

Vilken typ av tester menar du då? 

Ja men typ en, typ en recension i teknikens värld liksom eller M3 testar. Sånt köper svenskar 

otroligt mycket. 

Men är det recensioner i tidningar som är viktigt eller kan det vara annat också? 

Nej men jag tror väl att det beror väl på lite vilken produktkategori det handlar om. Det finns 

fortfarande tidningar som gäller men jag tror att det är mycket sociala medier nu, att det når ut 

till deras ambassadörer och sånt. Det känns jäkligt, de satsar mycket på det och folk frågar ju 

efter det som ambassadörerna tipsar liksom. 

Men de här M3 och dem har de, är det för att de liksom målgruppen har störst 

förtroende för dem? Vad dem säger? 

Det är stort för va dem säger, eh, när det kommer till de här som ska ha det absolut senaste när 

vi pratar teknologi liksom. Så känns det som att det finn ett väldigt stort  förtroende för typ 

M3. viktigare än svensson svensson modell är det ju kanske viktigare att de kanske får ett så 

här fyra stjärnor i aftonbladet eller så, fyra plus i aftonbladet.  Men när det kommer till dom 

här kattegartsgrejerna så smäller det högt med sådana liksom tester. 

Det spelar roll vem som säger vad. 

Ja men absolut och vem som testar vad så att de inte testar under sin målgrupp liksom.   

Hur ofta uppdaterar ni era sociala medier? 

Ja, vad ska man säga? Veckovis kanske. Alldeles för dåligt. Ungefär.  

Vilka sociala medier använder ni er av? 

Ibland går det ju tre fyra uppdateringar om dagen och sedan så händer ingenting på ett halvår. 

Vi kör instagram. Och Facebook. 

Vad gör ni / hur gör man för att skapa förväntan på marknaden och få kunder att 

“börja snacka” om en produkt inför dess premiär? 

Ja som sagt, våra produkter då tror jag mycket på de här testerna och ambassadörerna liksom. 

Husqvarna har ju börjat köra såhär keynote speakers typ som apple när de lanserar nya 

motorsågar så kör dem en sådan här mega motorsågs nörd som står såhär och föreläser inför 

en stor publik och så streamar dom det. Det är rätt coolt. Jag vet inte hur mycket det ger i 

slutändan, alltså vi har ju inget verktyg för att mäta det där, riktigt. Men vi märker ju att en 

produkt som har bra lansering liksom via starka generalagenter och mycker sociala medier 

och så den efterfrågas ju på ett bättre, liksom mer än en enklare produkt. 
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Hur fångar man målgruppens uppmärksamhet? 

Det måste väl ändå bero lite på målgrupp till målgrupp liksom.  

Era målgrupper då? 

Våra målgrupper blir ju mycket så hära barnfamiljer och så vi har kört en hel del tävlingar, har 

vi gjort. Så man, mycket liksom att gissa hur många det är i den här stapeln då vinner man 

typ. Det funkar faktisk för oss, roligt nog. Men jag vet inte du hajpar en ny produkt alltså. Då 

är det fortfarande det här med tester och sociala medier, skulle jag tro. 

Men gör ni tävlingar i samband med releaser? 

Med lansering? Det har vi nog faktiskt inte gjort. Nu när du säger det, det har vi inte gjort. Det 

vi har gjort ihop med releaser det är att vi har gjort tillsammans med generalagenter har gjort 

sådana här demo-events, alltså vi monterar produkten tillsammans ute på plats hos någon. Så 

bjuder vi hem, så då har det gått ute reklam på ganska bred front, både digitalt och i tryck. Att 

man komma hem och se grejerna live hemma hos en användare. Det var ganska populärt. 

Hur tydlig eller mycket information bör man offentliggöra innan en produkts premiär 

för att väcka nyfikenhet och förväntan? 

Det är lite svårt. Alltså det är lite så här att less is more för man vill ju driva, man vill ju alltid 

driva trafiken till där de kan köpa produkten så att säga, är du med på vad jag menar? 

Ja. 

Så ger man bort för mycket så kan det ju bli att många fastnar i en sådan här jämnförelseträsk 

istället. Jag tror att det handlar om att trycka på ett par, liksom, ett par punkter, alltså unika 

punkter.  

Ska man i sådanafall ge så mycket. Eller allstå det du säger är att man ska inte ge för 

mycket information på bred front? 

Jag tror ju att man tar ju till sig mycket mer om det är ett par tydliga pluppar per liksom 

produkt än en stor typ tung verkstadsmanual på grejerna liksom Så jag tror liksom mycket på 

att sälja på känsla liksom kanske mer än på fakta när det kommer till vissa grejer. Vissa grejer 

ät det ju helt tvärt om, fakta som är intressant liksom.  

Men sådana här grejer till exempel som att ni skulle säga, håll ögonen öppna för i mars 

kommer något riktigt spännande. 

Något riktigt häftigt.  

Ja. Skulle det bita på er målgrupp? 

Jag tror tyvärr inte det. Det är ganska svårt att locka folk idag alltså. Alltså man får inte sådan 

här jävla hajp för att allting är så jättetillgängligt hela tiden nästan alltså jag märker bara att 

när jag började med bilförsäljning för 6-9 år sedan. Det var ju en helt annan grej med 

produktlansering då. Det drog ju mycket mer folk. Det var mycket mer intressant då liksom. 

Så att nej det är svårt att så till den där hajpen. Då är det lättare att få till det via typ en tävling 

på sociala medier eller så att det blir ett jäkla liv liksom. Typ stora mässor och sådan är ju på 

väg att försvinna. Folk är inte lika så här, man blir inte lika hänförd längre. Det kommer ju 

flera version av samma mobil om året liksom idag. Allting föryngras ju mycket snabbare. Det 

är mycket mindre förändringar det är mycket mer kosmetiskt liksom. Så jag tror tyvärr att det 

är svårt att locka folk på bred front idag.  

Vilka potentiella negativa effekter av att försöka skapa förväntan på marknaden?  

Det är väl framförallt det där om man inte har en supplychain som backar på hajpen så att man 

inte kan leverera. Det är ju toknegativt. Eller om det visar sig att produkten typ har 

barnsjukdomar och faktiskt underpresterar liksom. Har man nått ut för brett då i början blir det 

en jäkla badwill.  
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Förvalta förväntan. Ska man uppvakta de som redan är upptrissade, intresserade, eller 

är det bättre att hitta nya kunder att känna förväntan? 

Oj vad svårt. Jag har ju ingenting som backar upp min känsla men jag tror absolut att det kan 

var värt att tjata litegrann det funkar ju, det märker man ju särskilt när man själ har googlat på 

en resa och sedan helt plötsligt är alla annonser som man någonsin får på typ facebook eller 

aftonbladet, reserelaterat. Då påminns man ju. Jag tror absolut att det funkar, absolut. Man ska 

bearbeta. Du menar hur man ska välja hur man ska budgetera liksom? Om man ska ge sig på 

de som redan är intresserade eller om mans ak nöta och hitta nya?  

Mmm 

Jag tror faktiskt att man ska ge sig på de som man redan vet har visat intresse. 

Jag är med. 

Det är det solklart mest effektiva om man säljer bil i alla fall. Då tar man ju in ringlister på 

kunder som man vet byter bil vart tredje år. Det ser man ju nästan, det kan man nästan spika 

veckan de ska byta sin bil. det är rätt coolt. Man har ju tio eller tolv gånger så hög hit rate om 

man ringer dem och bjuder inpå ett möte som om man ringer på en som är mitt i en 

leasingperiod eller en som har precis bytt liksom. Så där handlar det jättemycket om att 

bearbeta de som redan är på gång. 

Hur skapar ni ett förtroendebaserat förhållande med era konsumenter? (Hur får man 

de att lyssna på budskapen som man vill få ut) 

För oss handlar det ju om att bara leverera kvalité liksom. Backa upp proffstämpeln. Vi jobbar 

ju mycket med så hör proffsframtoning på våra prylar. Men som, pratade du om tillverkaren? 

Nej du pratade om våra synpunkt såklart.  

 

Ja eller där du känner liksom att ni har 

Vi förvaltar ju förtroendet genom att hantera problemen en kund har genom att förbygga, 

alltså vi justerar ju också kunden förväntningar väldigt mycket. Det tror jag är viktigt.  

 

Dvs att ni försöker trycka på att ni har kompetent personal? 

Men vi jobbar mycket med kompetens liksom. Det är vårat treademark. På de grejerna vi 

håller på med.   

 

Hur kan förtroendeingivande uttalanden/citat eller annat öka förväntan på marknaden?  

Du försvann där i 3O sekunder. Varje gång det ringer så bryts det. 

 

Jaha. Hur kan förtroendeingivande uttalanden/citat eller annat öka förväntan på 

marknaden?  

Det ökar jättemycket förväntan på marknaden. Det är det jag pratar om. Dem här brand 

ambassadörerna dom kör med, instagrammare och sådant. Det är ju jätte inne att vara 

trädfällare idag liksom. Det dem säger om produkterna väger jättetungt tror jag. Så dem 

använder ju liksom riktiga produkter eller recensioner från riktiga användare liksom. Och 

sådant typ av content ger absolut stors förväntningar. Eller kan du ta frågan igen så jag inte 

svarar fel nu. 

 

Nej men jag tycker att det var ett bra svar. Men jag sa alltså hur förtroendeingivande 

uttalanden eller citat kan öka förväntan på marknaden. 

Jo men då, jag hängde inte med riktigt. Men då är det nog, då har det en jätte jättestor 

inverkan. Det känns äkta, det känns mer, jag tror kunden får en känsla att det mer som att man 
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får ett tips än som en aggressiv reklam liksom. Precis om att många kör annonser som ser ut o 

fejkade nyhetsartiklar idag, det ska ju tydligen ge enormt mycket mer än en vanlig annons.  

 

Jo men använder ni er någonting av så att säga direkta uttalanden eller citat i eran 

marknadsföring?  

Inte från andra än oss själva så att säga. Vi, det händer att vi gör inlägg där vi har testat eller 

provat en pryl och rekommenderar den. Men oftast så handlar det om att vi kanske delar eller 

kanske trycker på det som kanske har skett via generalagenternas ambassadör. Men det var 

fan en bra grej, det ska vi nog börja med tror jag. Att göra egna tester.  

  

Använder ni er av buzz-agenter? Hur, varför / varför inte? 

Buzz-agenter? 

 

Ja. Det är alltså personer som har en förmåga att påverka andra människor till 

köpbeslut. 

Aldrig hört talas om. Vad står buzz för? 

 

Alltså det är surr på engelska.  

Jaha, buzz. Jag trodde det var bass alltså som att det var en förkortning för något coolt. 

 

Ja men det är så jäkla klurigt att uttala det ”buzz”-agenter. 

Buzz Buzz-agenter. Nej vi själva har inte gjort det men jag fick precis en känsla av att vi 

kanske borde göra det. Alltså mer än att vi har hänvisat till dom som liksom generalagenterna 

som håller med grejer. I och för sig har det hänt att vi har sålt, alltså en ny produkt som vi vill 

få ut händer det ju att man säljer ruskigt mycket billigare till någon kund som vi vet har en 

stor inverkan på de andra i närområdet, gör, till exempel en nyckelspelande arborist. Att 

skicka hem med en ny såg nästan till förlust bara för att man vet att många av hans 

underhuggare kommer att köpa en likadan.  

 

Men det är ju exakt en buzz-agent. 

Det är ju faktiskt exakt en sådan. Jag hade bara inte tänkt på det på det sättet.  

 

Finns det en gräns hur förtroende kan användas för att bygga förväntan vid 

produktlansering och vart går den? 

Alltså en gräns för när man har gått för långt och missbrukat sitt förtroende eller vadå? 

 

Ja, till exempel. 

Jag men det tror jag. Alltså jag själv blir ju rätt irriterad på, typ, kändisar som kanske kör 

spelreklam liksom. Av någon anledning. Men det känns ju som att de sänker sitt förtroende 

mer än vad de använder sitt förtroende för att lansera en produkt då liksom. Och jag antar att 

det finns flera likande exempel. Andra som irriterar sig på annat än vad jag gör.  

 

Du menar online casinon till exempel? 

Ja. Nej men om man skulle typ använda en Greta Thunberg för att lansera en miljömotorsåg 

som ändå går på bensin så skulle väl detta vara en gnutta skenheligt. Då kan jag tänka mig att 

det ger negativ effekt istället. Men det är nog snarare att det skadar ambassadörens anseende 

mer än produktens kanske.  

 

Hur, eller varför tror du att det är så förresten?  
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Alltså jag tänkte att, alltså att man, om det blir uppenbart att man försöker använda någons 

liksom förtroende för att kränga in en produkt som liksom kanske inte ska tilltala den 

marknaden eller kanske som kanske inte rimmar med vad den personen kanske i övrigt liksom 

känner, som att den står för. Det kan ju bli tokigt liksom. Eller om man använder en person 

som ann tycker väldigt bra om för att kränga in en produkt om en person till exempel tycker 

väldigt illa om, som jag till exempel känner för spelreklam liksom. En nykter alkoholist lär ju 

inte uppskatta att Leif GW säljer vin liksom, till exempel. Inte vet jag. 

 

Nej. Vem vet, kanske blir succé. 

Kanske blir succé. Han kanske går tillbaks på vinet igen, det blir ju kanon liksom. Då får han 

ju en stor kund. 

 

Hur interagerar ni med konsumenterna över sociala medier? Varför? 

Vi svara ju i princip på allt som kommer in till oss, positivt som negativt försöker vi svara på. 

Bemöter kritik och beröm i kommentarsfälten liksom. Vi är jättesnabba på våran 

chattfunktion på Facebook så det är många kunder som använder den vägen för att nå oss 

faktiskt. Så det är rätt kul. Det är väl det.  

 

Hur bemöter ni negativ kritik? 

Med så diplomatiska och undvikande svar som möjligt, oftast. Det handlar ju oftast om, en 

kund som är så missnöjd att han häver ur sig någonting surt på facebook, handlar det ju oftast 

om en följetång liksom med fler olika punkter som liksom, det, jag tror att det skapar mycket 

badwill om man bemöter det för hårt liksom, online. Vi har eller vi kommer att kontakta dig 

privat för att diskutera detta vidare. Tack för dina synpunkter. Eller någonting sånt där. Bara 

för att folk ska se att man tar kritiken på allvar och att man svarar liksom är det viktigaste, tror 

jag.  

 

Och varför är det viktigt? 

För att jag tycker, jag tror att en obesvarad sur kommentar med överkryssad ett kan avskräcka 

vissa kunder faktiskt. Men jag tror att det kan avskräcka fler kunder om man drar på och går 

till motattack. Det blir lite larvigt också. Men det är ganska vanligt, bilar är en sån stor 

investering för folk och blir det då inte exakt som man har tänkt sig så är det vanligt att man 

som konsument vill göra ett jättekrig av saker och ting så att man kanske inte alltid har 

konsumentköplagen på sig sida men man försöker utpressa sig till fördelar genom att rata ner 

på nätet och skriva skit på forum på nätet. Så att sådant bemöter vi, interagerat, tävlingar, 

chatten, kommentarer.  

 

vad anser ni är fördelen och nackdelen med att konsumenter snackar om en produkt 

inför premiär? 

Alltså att de snackar med varandra eller att de hjälper till att blåsa upp det online liksom? 

Ja men att de har en förväntan och att de är, pratar, främst online då. Ser fram emot 

det här, delar med sig, spekulerar.  

Nej men det är väl nästan odelat positivt, att man surrar kring det. Alltså det skapar ju kanske 

ett ha-begär och förhoppningsvis leder det till lite affärer. Det negativa kan väl kanske vara 

det att man i så fall inte har tillräcklig kunskap om produkten så man antingen skapar det fel 

kunder. Fel människor köper fel produkt. Eller att man kanske ratar en produkt utan att man 

har en aning om hur den fungerar egentligen. Det kan ju också vara negativt. Det är svårt att 

recensera en snöskoter i juni liksom. Börjar folk prata om det innan det finns en rimlig chans 

att  motbevisa påstående och sådan kan det väl vara lite tokigt kanske. Men det är nästan bara 

positivt tror jag, att det surras om det innan lansering liksom.  
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När vi snackade lite tidigare, du och jag, snackade du om ett moderbolag som hade 

bjudit ner massa leverantörer, eller vad säger jag, distributörer, återförsäljare för att 

titta på någon ny produkt.  

Ja just det. 

Kan du berätta om det igen? Det tyckte jag var ganska intressant. 

Ja, det var rätt roligt. Husqvarna bjöd ner oss. Vi var, jag tror vi var nästan sjuhundra pers. ner 

till Cypern för att titta på nya produkter och hela tiden under hela tiden, hela veckans gång lär 

dem en väldigt hajpat produkt, eller det är en produkt som ingen har vetat om att den 

verkligen skulle komma men det har surrats om den i branschen ganska länge om den. Det 

handlar om en fyrhjulsdriven robotklippare och dom hade såna stod så att man såg typ  en 

glimt av dem så fort det var ett tal eller så var det en sån där jävel i bakgrunden så att alla blev 

nyfikna. Och sedan tills lut, typ fjärde dagen på den där veckan så fick man komma ut och 

titta på den. Och det första de sa va såklart att man inte fota eller så och lägga ut på sociala 

medier. Men sjuhundra pers och sjuhundra smartphones, det tog ju typ tjugo sekunder sedan 

var de där ute. Och jag tror ju att det var ett ganska medvetet sätt att se till att den fick ännu 

mera spridning, liksom. För att ett smygfota intresserar ju folk mer än om en återförsäljare 

lägger upp en bil och säger titta vad vi har fått titta på nu. Ett smygfoto skapar ju mycket mera 

tissel tassel.  

Fotade du den? 

Ja det gjorde jag. Men inte för att skicka ut den. Däremot gick den ju direkt till mina nördiga 

anställda. Så de fick njuta av synen.  

Tror du att det fanns en tanke där från husqvarna att bygga en förväntan, ett 

engagemang hos alla återförsäljare? 

Ja ja. Det var ju det de la mer hur många miljoner som helst på. Att flyga ner oss liksom. 

Men precis, för jag menar, ni är ju inte slutkunder. Där försökte de ju jobba internt, så 

att säga. Eller hur? 

Ja precis, jorå det var exakt det dem gjorde. Och det handlar ju mycket om att bygga upp våra 

förväntningar så att vi blir sugna på att sälja. Och sedan kom den. Och man fick en sjundedel 

av det man hade beställt och det man fick hade ingen programvara så det gick inte att 

använda. Det är det jag menar det där med logistiken bakom det hela.  

Så då failade de på något sätt ändå? 

Ja, jag tycker ju det. Skickar ut den, lanserar den, gör reklam för den så kommer kunden till 

butiken och ba shit en sån där ska jag ha så säger vi ba tyvärr du får inte köpa den. Den har 

ingen, liksom hjärnan är inte monterad i den än. Den går inte att använda. Det är bara en 

pappersfläkt för femtiotusen. Det tror jag skapar ett visst bad will. 

Så det här med ett relaeasedatum som är verklighetsförankrat med logistiken. 

När man handlar med varor som vi gör så, kapitalvaror, då är det jävligt viktigt. För den dr 

hajpen blev ju bara en irritation för många. Det snackas mycket om det i branscherna nu 

liksom om den där jävla maskinen. Det är lite intressant. 

Historiskt: hur var det förr? har det ändrats? 

Stora förändringen, den absolut största förändringen, är att det är mycket svårare att driva folk 

till butikerna idag. Det krävs mycket mer, mycket mycket mer krävs det att locka nån, att få 

tummen ur och komma och titta på saker och ting. Det är så tillgängligt med information. 

Vad ställer det för krav på er?  

Just nu känner vi att vi inte har något annat val än att utveckla en webshop för en halv miljon. 



84 

 

För oss ledde det direkt till väldigt stora investeringar. För den scenen är viktigare än vår fina 

kvadratmeter-yta vi har känns det som.  

Ni är säkert inte ensamma om det heller? 

Nej, nej… det är ju bara kolla på.. 7 eller 8 år sedan höll alla sportkedjor på att gå under, sen 

svängde trenden till fitness och nu är de nersprugna helt plötsligt medans elektronikbutikerna 

håller på gå på rygg allihopa. Så det där svänger ju.  

Med tanke på vad vi pratat om idag, vad tror du kommer ha ändrats i framtiden eller 

blir viktigare att tänka på? 

Jag tror att det kommer fortsätta åt samma håll, alltså att det kommer gå ännu mer mot det 

digitala när det gäller marknadsföring. Tidningsannonser och tryckt media överlag är ett 

ganska döende fenomen. Det som kommer ändras, för oss, så är det ju ett stort 

generationsskifte på gång, där det går från en generation som lagar och underhåller gamla 

grejor till en som aldrig skulle få för sig att laga en gammal maskin utan slänger och köper en 

ny. Det reser ju frågan om man byta produktsortiment, börja sälja mer slit och släng-grejor, 

eller om man ska gå ännu mer nischat mot de som fortfarande vill laga och underhålla och 

greja. Så det är intressant för oss. Vi har en jättestor generationsförändring på ena halvan av 

sortimenet och på andra halvan har vi också en jättestor produktförändring iochmed att 

elektrifieringen av bilar och så kommer ändra begagnatmarknaden otroligt. Det blir väldigt 

mycket elbilar snart är jag ganska övertygad om. Vi står inför stora förändringar, sen vad det 

blir, det har jag ingen aning om. Spännande grejer. Vår firma har funnits sedan sjuttiotalet, 

men har genomgått större förändringar de senaste 6 åren än på de första 43, så det är en snabb 

tid vi lever i.  
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Bilaga 6. Intervju, respondent 5 

Vad är ditt yrke, ålder, utbildning? 

Jag är produktchef och artist relations manager, heter det. Jag är 37 år. Det är egentligen två 

roller. En som artist relations manager och produktchef för både fiol och cello. På fiol flyter 

de samman lite. Man använder artister i marknadsföringen. Det rör egentligen allt från 

produktutveckling, från när produkter är i ett väldigt tidigt stadie, på prototyp och idéstadie, 

och sen så går man igenom olika faser. Redan där tänker man marknadsföring, när du tänker 

dig målgrupp och utveckla funktioner, då gör man tester med olika musiker i olika delar av 

världen för att få input, “är det här en bra idé, eller borde vi flytta på den här, saknas 

nånting..”.Och sen går det in i en produkt som blir klar i något steg då. Man vet att nu är det 

kanske “ett år kvar tills den ska släppas” och där börjar man jobba mer på 

marknadsföringssidan. 

Är du med i produktutvecklingen? 

Ja! Inte så att jag utvecklar själv, men jag sitter med i den internationella gruppen som har 

ganska mycket input på cellosidan.  

Hur stor är den gruppen? 

Det är jag och eurpoachefen, USAchef och en kille på hans sida, så två från europa, två från 

USA, och sen är det Mexico-teamet som egentligen är dom som utvecklar. Så det är jättekul! 

Det är skitkul.  

Vad är din befattning och hur kommer det sig att du började jobba med detta? 

Jag gick en sälj och marknadsföringsutbilding på två år, en KY-utbildning. Många föreläsare 

var deltidsarbetare inom sin genre, inriktningen var försäljning, marknadsföring och ekonomi. 

Det var ganska mycklet praktik. En del kurser var inkpta av handelshögskolan i Lund och sen 

var det en del som jobbade med försäljning och de undervisade försäljning, och sen var det 

samma sak på olika håll. Många föreläsare var yrkessamma samtidigt som de föreläste. Då 

fick jag en praktikplats på företaget och kom in den vägen, så jag har bytt positioner inom 

företaget här. 

Vad säljer ni och vad gör ert företag? 

För min del är det klassiska musikinstrunment av många olika slag, så det är ganska spritt. Det 

gör att marknadsföringen blir en liten utmaning, att dels få ihop varumärket och samtidigt ska 

varje produktgrupp ha sin egen nischade marknadsföring. 

Hur skulle du med egna ord beskriva en lyckad produktlansering så att säga från Ax till 

Limpa. 

När det har gått bra för oss så har vi förberett oss ganska långt bak i tiden. Vi har varit ute 

ungefär ett år i förväg. Då har man börjat, beroende på vilka specifikationer man tycker är 

viktiga, med att bygga en persona, vem tror man är målgruppen som ska köpa. Man försöker 

specificera det. Och du kan nischa olika modeller, säg att vi släpper tre varianter av 

produkten, så kan man nischa dem åt olika personor. Med persona tänker jag en kundgrupp 

som är si och så gammal, har det här intresset, bor där och där, bor i singelhushåll eller med 

familj, bor i lägenhet, bor i stan, allt det där. Man segmenterar upp hur situationen ser ut för 

det tänkta målgruppen, om de har något instrument sedan innan, om de har ngt konkurrerande 

instrument eller om de haft vårt varumärke innan som  ska bytas upp till en ny modell. Så då 

har man gjort ganska mycket förarbete. Då skriver vi ngt som heter “Marketing handbook” 

internt. Den består av massa olika delar. Det kan vara precis den här personan till att börja 

med, och sen har vi en del med SEO, sökord som vi vill få med. Man har en beskrivning som 

börjar med 25O ord, sen så kortar vi ned det hela tiden, sen slutar det med en tag line. Att man 
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går från en större beskrivning av produkten som ska vara baserad på sökord och sådana saker, 

och det kan ofta hamna i texterna på hemsidan till exempel som produkttexter, elevator pitch. 

Okej tagline, men då har vi lämnat personan? 

Ja, i personan beskriver vi målgruppen. Sen försöker man hitta ut “vad/hur kan vi matcha det 

med produkten, vad har vi av den här personan som vi vill ha i form av features. 

Det är inte bara EN målgrupp, vad? 

Nej, det kan vara jätteolika, det kan vara flera olika målgrupper, och ibland kan vi släppa tre 

olika modeller och då kanske vi riktar in en, säg att det är cellos i tre olika storlekar, så riktar 

vi in den minsta mot cello-killen och fokuserar på det innehållet, en modell med tjockare låda 

då riktar man in vad som är vikten med det och hur bra ljud det blir och sådana saker, så man 

lyfter fram olika delar av produkten beroende på vilken målgrupp kan man säga. Persona, och 

så har vi SEO-terms, vad man ska söka på i produkttexterna, så sätter vi hashtags som ska 

användas. Och den här description, 25 ord, 5O ord, 1OO ord har vi. Och ofta är de, de 

inledande texterna när man söker på hemsidan så är det 1OO-ordsversionen. Så bantar man 

ned den så den ska kunna vara i annonsmaterial och sådant där också. Sen beskriver vi ofta de 

olika delarna, beskriver ljudet i den, träslag. 

I det här skedet är produkten färdig? 

Ja, då är den färdig. 

Målgruppen kommer innan produktutvecklandet? 

Den sker paralellt med produktutvecklandet, man har ju en målgrupp redan, ofta sker det en 

vidareutveckling av gamla modeller, det beror på om du utvecklar en produkt från existerande 

eller om det är en helt ny produkt. Men redan där i början så gör vi en undersökning, när vi tar 

fram en produkt så kollar vi marknaden, “vad finns det för intresse på sån här typer av fioler” 

eller så. Så börjar  man sätta ihop en skiss på hur en sån produkt skulle kunna se ut, och redan 

där tittar man på; vem köper den här typen av cellos, hur ser deras vardag ut och vad är 

prisläget man kan tänkas ta för de och så där. Men när den väl är klar då så börjar man med de 

olika delarna och sätter ihop vad vi vill lyfta upp i produkttexter och vilka artister vi vill, ofta 

har vi ett content-material som ska fram och det ska ju skapas i god tid, så videomaterial med 

olika, man kanske har två profiler som ska bli dom endorsers för just den produkten och så 

blir de  frontfigurer för dem. Sen ska det sättas ihop demo-videos som ska visa funktioner, så 

nån ska vara mer beskrivande och nån lite mer säljande. Sen har vi artist-videos med viktiga 

artister som ska vara en del av marknadsföringen. Det materialet sätter vi ihop, sen är den 

produktfoton till hemsida och banners mm. Newsletters till våra handlare, pressrelease till 

konsumenterna, att “nu har vårt företag släppt den här”. Sen är det en timing när man ska 

släppa saker, när det inte släpps så mycket annat, eller om man ska släppa på de stora 

mässorna  eller inte. Det är många sådana saker man går igenom under “det här året”.  

Och målgruppen är i fokus hela tiden? 

Ja, absolut. Personan är med hela tiden. Sen försöker vi lista ut hur de söker information, vilka 

plattformar de finns på, hur ser deras internetvanor ut, är de på internet överhuvudtaget, är de 

äldre, är de på andra plattformar, ska man satsa på instagram, på facebook, youtube, det beror 

lite på åldern på kunden, anpassa format och sådär. 

 

Om du tänker högt, vilket är det enskilt viktigaste att tänka på vid marknadsföringen av 

en ny, kommande produkt? 

Den är svår. Jag skulle nog  säga att det beror på målgruppen, om den är erfaren eller inte, vad 

man vill lyfta fram. Men jag tycker att content generellt talar ju för sig själv och har du ett 

känt varumärke så sker det lite per automatik ju större företaget är så är ju folk intresserad av 
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produktsläpp. Hör man att vårt starka varumärke släpper en ny cello eller fiol så finns det 

ganska mycket naturligt, då räcker det med att släppa det i princip så fångar alltid någon upp 

det och så sprider det sig av sig själv. Det är väl kontakter, alltså planera alla de här stegen så 

man har förberett allting i god tid så man bara kan trycka på “knappen”. Och sen är 

pressreleaser viktiga, att få ut det till andra media som kan sprida releasen, och att allting sker 

samtidigt, att man gör allting på alla ställen samtidigt, att klockan tio på fredag så säger det 

pang så kommer den ut på alla håll. Men jag tycker content, för vår del har det varit absolut 

viktigast att man har bra material som släpps. Som inte heller är för… alltså folk är så vana 

idag med hur man tar reklam och sådana saker så det får inte vara för säljigt, inte för 

marknadsföringsmässigt enligt den gamla traditionen, utan mer “Det här är vad du får”. Man 

säger inte att det är den bästa produkten som någonsin har släppts, utan innehållet får tala för 

sig själv, och då gäller det att man har bra kvalitet på ljud och bild, och så får folk göra sin 

egen uppfattning av som är bra och dåligt. Så content är väldigt viktigt. Och ha sina egna filter 

på att inte släppa content som inte är bra. Och det ska vara autentiskt material som inte är  för 

producerat. Att man ser att det är någon som spelar på riktigt och att det inte är något hokus 

pokus, utan att såhär kommer det låta när jag köper den, det funkar oftast bättre än nånting 

som är snabba klippa och många kameravinklar och så.  

Hur tydlig eller mycket information bör man offentliggöra innan en produkts premiär 

för att väcka nyfikenhet och förväntan? 

Det där är lite lustigt för det.. Man har ju oftast mycket material klar och man har hemsidor 

klart och sådana saker. Det finns nästan alltid någon som lyckas snoka reda på sådana här 

saker och det kan vara många läckor. Man vill att återförsäljare ska få informationen i förtid 

och de ska ladda upp så deras hemsidor är klara tills att något ska släppas. I många fall så 

läcker det av sig själv genom en person som gör ett fel, sätter fel datum på ngt som ska 

lanseras, eller så vill man vara före alla andra och vara synlig för en kort stund. Och det är 

både plus och minus med det, det är klart att vi vill ha kontroll när saker släpps, men ibland 

kan det få en ganska positiv media-spinn på att någon har läckt saker.  

Vad kan de negativa effekterna vara? 

De negativa effekterna kan vara att man inte får den här pang-lanseringen,  att allting sker på 

samma gång, utan det sipprar ut lite åt gången, att vi inte har kontroll på flödet. Det blir inte 

lika slagkraftigt. Man kan missa att det ska gå en livestream ett visst klockslag som ska bli en 

stor grej. Det kan till och med ticka ned på en hemsida, att man släpper fragment av nånting 

som ska komma och så läcker det, så förlorar du lite momentet… Men å andra sidan så kan 

det bli en ganska stor grej, “kolla här vad klantiga det här företaget var”, och så gillar man att 

dela det här och så den en helt annan spinn på alla forum som kan vara ännu större. 

Men generellt är det ingen medveten strategi att läcka? 

Nej, isådanafall gör vi så att vi hintar lite, då säger vi att ett visst datum kommer nånting, eller 

så kommer fragmatiska små klipp liksom, ??? kan tyda ??för å locka att nu släpper vi nånting. 

Men då måste nyheten vara ganska stor. Håsar du upp det på det sättet och inte släpper 

nånting som folk förväntar sig i den storleken de förväntar sig, då kan det bli en sån shit-

storm, att folk tycker att “Det där var väl ingenting”. Så då kan det få en negativ effekt om 

inte nyheten är tillräckligt stor, så det är en balansgång hur mycket man ska håsa upp nånting i 

förväg.  

Du menar om man håller på teasar? 

Teasar du för mycket  och det inte är tillräckligt stort i användarens ögon kan det få en negativ 

spiral på folks spiraler. 

 

Så även om man inte säger VAD det är kan det påverka förväntningarna? 
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Ja, ju mer buzz vi gör om att nånting ska släppas, dessto större är risken att nån blir besviken 

och så börjar kommentarerna. Det är ju också ett eget kapitel när man släpper nånting, med 

alla positiva kommentarer, för folk älskar ju att klaga på saker och tycka att nånting är lite 

dåligt, hur man hanterar det. Och där väl folk ändrat uppfattning tycker jag det känns som 

generellt från olika håll. Förut så skulle man tillåta alla kommentarer, då skulle allt vara helt 

blottat för att man inte skulle hålla på sålla ut. Nu tycker  jag fler och fler tar bort de värsta 

kommentarerna som bara folk som skriver nät-trolls-aktigt. Dom deletear folk och blockar. 

Det är lite olika. Men det är väldigt sårbart att ha kommentarer. Till exempel hade vi en 

lansering med en live-chat brevid, där folk klagade väldigt mycket, han var inte tillräckligt bra 

på att spela och såna saker. Sitter 2OO OOO och kollar på det där så finns det ju några som 

vill höras och de är nästan alltid negativa, för det  är deras grej att vara de “coola forums-

killarna” liksom… och då är det lite öppet mål om du har en live-chat. Så det kommer vi nog 

inte ha någon mer gång. För då kan man liksom inte bemöta dem i tid. Då kan du inte 

kontrollera vad folk skriver överhuvudtaget. Så det som skulle bli en väldigt positivt grej, 

styrs av 5 personer som bara skriver negativa kommentarer, så är hela live-streamen förstörd. 

De andra skriver ingenting men ser de negativa kommentarerna “Det här var nog ingen bra 

grej”. Så de är lite farligt att ha öppna kommentarer live som du inte kan påverka.  

 

Hur kommer det sig att ni gjorde en live-stream från första början? 

Det var för att engagera folk! Man får en mer viral grej om folk får kommentera och skriva.  

 

...och varför vill ni engagera folk? 

Det skapar mer buzz, det blir mer snackis om folk blir involverade i lanseringen och delas fler 

gånger, det ökar, iallafall för våran del. 

 

Förutom de negativa kommentarerna, var det värt det, fick ni bra respons? 

Det fick vi ändå, men vi fick väldigt mycket skit på just den lanseringen. Och det är väldigt 

känsligt. Det är samma sak där, och det kan hända att det kanske var så att dom kanske inte 

uppfyllde alla kriterier som dom ville ha, att nån tyckte de var töntiga eller så. När man väljer 

personer så får man försöka hitta de som är någorlunda klanderfria, rätt ålder, inte för smal, 

inte för tjock, inte för nånting.  

 

Vilka personer menar du? 

Folk som livestreamar och “demar” generellt måste man vara väldigt noga med. Både 

innehållet, vad de spelar, om de täcker mot rätt målgrupp, är personen för gammal, eller har 

han för gamla saker som inte målgruppen kan relatera till så kan du nästan garantera att de 

inte kommer tycka att produkten är bra heller. Man får matcha de som spelar och innehåll mot 

åldern på målgruppen för att folk ska ta till sig, annars är det bara en “gammal gubbe”, eller 

en liten “pallevante”, är målgruppen äldre så tycker det att det är någon ny kille som inte har 

koll på läget och tvärtom då liksom… 

 

Har ni bra möjligheter att välja dessa personer? 

Ja, absolut, men det är så stort företag att jag kan ha kontroll på det inom cello-världen, där är 

vi en ganska liten-tight grupp internationellt som kan göra beslut, men på andra 

produktgrupper så…  det kan dels vara personer inom företaget som är för gamla eller för 

unga som tar beslut utifrån deras personliga preferenser, så att mycket av sådant där styrs ju 

av vem som sitter och bestämmer på olika avdelningar internt. Så det kan bli fel ändå. Sen är 

det så stort. Kommunikationen emellan. Det ska tilltala flera olika länder och marknader. I 

Mexico tycker du något helt annat än vad vi tycker här. Det är oftas problemet, att om det 

kommer från Mexico så kanske inte deras kultur passar med  kläder, inredning, hur det ska se 
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ut, stil på att spela och hur man framträder överhuvudtaget är jätteolika i Mexico jämfört med 

här. Att få det att funka globalt är en liten svår balansgång. Vi försöker alltid anpassa efter 

marknader men vi kan ju inte bara köra över högsta ledningen i Mexico heller, för nånstans är 

det dom som bestämmer vad som får lov att släppas på olika marknader. Det är också en 

balansgång internt att sälja in för våra marknader och motivera internt varför det måste skapas 

separat content här jämtemot mexico. Ofta funkar det åt andra hållet! De kan använda vår 

content, men vi kan inte alltid använda deras på samma sätt. 

 

Vilka potentiella negativa effekter av att försöka skapa förväntan på marknaden?  

Håsar man nånting för mycket, så är risken att det får en väldigt negativ spridning, att folk 

delar klipp och så i en negativ bemärkelse. “Kolla här vad företaget släppte som skulle vara 

något bra”, så tycker folk bara att det ären löjlig lansering att skapa så mycket buzz för 

ingenting. Då missar man wow-effekten. Det måste vara balans med hur mycket man håsar 

nånting och storleken på nyheten. 

 

Är det därför det är viktigt att det ska vara autentiskt? 

Ja, det tycker jag, verkligen den grejen. Säger du att nånting är bättre än nånting annat, så har 

folk svårt att ta det. Folk är så vana och väldigt trötta på reklambudskap, de vill kunna 

bestämma själv. Du ska presentera lite mer objektivt vad det är för något, man får ju försöka 

få saker att låta så bra som möjligt och se enkelt ut och är smidigt, men du får aldrig berätta att 

den här är bättre än nånting annat. Det gillar de i USA, men i Sverige och EU är det väldigt 

känsligt att säga att nånting är för bra eller bättre än ngt annat.  

 

Går det att skapa en sorts neutral förväntan där man inte använder superlativ?  

Om man ska håsa nånting i förväg så är det absolut sådär, men ganska ofta gör vi ju inte det. 

Utan en dag så kommer bara nyheten och så sprider det sig. Det är inte alltid vi har det här 

steget att vi promotear saker i förväg.  

 

Med tanke på de negativa effekterna? 

Ibland gör vi det i ett led, till återförsäljare kanske man säljer in nånting, och förbereder dom, 

så dom är redo när det väl ska tryckas på knappen.  

 

Förvalta förväntan. Ska man uppvakta de som redan är upptrissade, intresserade, eller 

är det bättre att hitta nya kunder att känna förväntan?  

Det är också en balansgång De som ägt en viss fiol eller så kanske fortsätter med den om de är 

nöjd, men du kan ju ha åldrande målgrupper till exempel, som folk är inte beredd att köpa 

vissa dyra cellos till exempel, utan då köper man hellre mjukvaru-cellos. Då måste du ju 

liksom hitta nya produkter som matchar nya målgrupper. En viss kundkategori som är äldre är 

vana vid att en Cello kan kosta rätt så mycket, det är svårare med personer som är mellan 2O-

35, utan dom är vana vid att vissa saker ska var gratis, man ska  kunna ladda ned de gratis, 

och ska det kosta ska det vara billigt. Så de kommer nog fortsätta så. Oavsett om de tjänar mer 

pengar kommer de nog inte lägga de pengarna på vissa produkter. Därför är det viktigt att 

bredda. Dels är det viktig att hålla fast de som är beredda att lägga pengar, så de måste ju 

uppvaktas. Vi skapar ju nånting som kallas advocators. Customer Journey har ni säkert kollat 

in många gånger. Det brukar man prata om som en linje från det att du skapar en ett intresse. 

Du ska väcka ett intresse med  en produkt. Awareness och interest är första fasen, sen har du 

learn som är nästa steg. Sen har du consider/buy. När du har köpt så är du advocator, alltså 

folk som ska bli ambassadör för produkten. Då gäller det att matcha marknadsföringen mot de 

olika stegen, så någonstans ska de upptäcka den, kanske gå på en mässa och upptäcka en 
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produkt, eller så har man en kompis som har en sån, så det kanske ska placeras ut på vissa 

personer som är viktiga, som folk kollar in. De kanske har en youtubekanal med mycket 

följare eller ett instagramkonto med mycket följare. Alltså för att få upp awarenessen. Och sen 

någonstans i learn-fasen ska du ha material som möter att man vill lära sig mer om produkten, 

du hör talas om att det ska komma ett nytt instrument, då vill du gå ut på google eller youtube 

och söka litegrann på hur det låter och funktioner och sådana saker. Då gäller det att ha ett 

youtubematerial som de kan hitta. Sen ska du ha olika touch-points, som kan vara en fysisk 

butik eller en hemsida där du kan köpa eller testa produkten. Sen har du advocators som redan 

köpt produkten, som ska vara nöjda med sin produkt och berätta för sin kompis att hen har 

den här produkten och pratar gott om den, en ambassadör. Dom gäller det att ta hand om, inte 

bara genom att släppa nya produkter, utan kanske ett lojalitetsprogram, att de kan få nya 

tillbehör till sina produkter eller lite rabatt eller vissa grejer gratis eller instruktionsvideos eller 

en tightare kontakt med leverentören. Så det försöker man ju bygga upp ganska mycket, som 

ett nätverk. Så nästa instrument blir av vårt företag igen liksom, när vi släpper nånting nytt. Så 

det är en balansgång mellan att hitta nya kunder och hålla fast vid de vi redan har. Ofta är vi 

dålig på att hitta nya, vi måste in på nya marknader för att hitta nya kunder.   

Hur skapar ni ett förtroendebaserat förhållande med era konsumenter? (Hur får man 

de att lyssna på budskapen som man vill få ut) 

Vi har en kvalitetspolicy generellt. Ingenting från oss går ut och är halvdan kvalitet. Minsta 

lilla grej så stoppar fabriken. Det är extrema testar för stöttålighet, drop-tester, lacken karvas 

tusentals gånger för att den ska tåla en stråke som skrapar emot tusentals gånger. 

Kvalitetstänkandet är väldigt högt på företaget. Köper man våra produkter så vet man att det 

kommer hålla. Och då har vi ganska generösa garanti-tider på vissa produkter har vi haft sju 

år. Vi bråkar väldigt sällan om garantiärenden. Är det något som mot förmodan skulle gå 

sönder så “friar” vi hellre än att dömma ut nånting. Vi lagar eller så får de nånting nytt. Vi 

försöker trycka på kvalitet. Vi har ett nytt koncept som heter “Heart Beats”. Det ska förena 

varumärket litegrann. Vi hade problem att företaget är så stort så fiolavdelningen gjorde en 

typ av marknadsföring medan celloavdelningen gjorde en helt annan. Tar du bort loggan ser 

du inte vilket företag som gör marknadsföring. Då har man försökt samla alltihopa. Inom 

ramen ska du kunna göra olika typer av marknadsföring, men det ska alltid finnas element 

som finns med. Det är en ganska gedigen Handbok på hur det ska se ut grafiskt och tanken 

bakom det. Slogan är Heart Beats, att vi ska skapa slag, musiken ska inte bara vara produkten 

utan musiken ska ge ngn mening, den ska kunna förena folk och man ska kunna utvecklas 

själv personligen genom musik, det ska hjälpa dig i svåra stunder och man ska kunna ha det 

grundtänket hela tiden. 

Är det en intern slogan? 

Nej, det är en extern slogan. Men det är precis i startfasen så det släpptes nyligen en grafisk 

profil, och vi går ut med att vi står för de värdena. Då är det någonting mer än bara produkten. 

Vi  gör en hel del miljöarbete och välgörenhetstänk, som vi inte är så duktiga på att 

marknadsföra, man hjälper till  i fattiga länder, ger kanske bort musikinstrument, stöttar galor 

osv, med gratis saker. Det finns ett jättetänk kring miljö och återvinning. Lim till alla 

instrument kan man spola rätt ut i brunnen. Återplanteringsprogram för utrotningshotade 

trädarter finns och så. På det sättet tror jag att man vill bygga en lojal kundgrupp där vi står 

för kvalitet och att man tänker på miljö och människa. Det är ju ett sätt att komma tightare 

ihop med en kundgrupp som tycker att det är bra värderingar.  

Hur kan förtroendeingivande uttalanden/citat eller annat öka förväntan på marknaden?  

Det tycker jag kan funka väldigt bra, särskilt om det är influencers i ngn mening, både internt 

där en erfaren målgrupp behöver en viss typ av artist som uttalar sig, och sen för nybörjarna 

som  knappt känner till att varumärket gör musikinstrument så behöver det vara en annan typ 
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av profil. Men deras statements kan absolut betyda mycket. Jag tycker det funkar oftast bäst 

när budskapet kommer ifrån någon annan än oss. Vi är den som vill sälja något till dig. 

Kommer det ifrån en reviewer eller tidning, websida eller youtuber, som gör reviews av olika 

märken eller en artist så blir budskapet mycket starkare.  

Är det någon skillnad om ni presenterar att den här personen har sagt såhär, än om att 

det kommer direkt ifrån personen? 

Ja, det blir det absolut. Om den personen går ut från sina kanaler och säger något om våra 

produkter/varumärke, så blir den effekten mycket starkare, än att “det här sa han”,. Det är inte 

lika effektivt. ??Källan ska alltid vara i kombination såklart, men direkt från en reviewer eller 

artist till exempel… det ökar trovärdigheten. 

Använder ni er av buzz-agenter? Hur, varför / varför inte? 

Ja det gör vi absolut. Vi gör egna videos till exempel, till hemsidor. I regel har vi gjort 3-4 

filmer. En funktionsbeskrivande, en hur det låter och en artistvideo. Sen har vi låtit skicka 

prototyper ibland till buzz-agenter som en reviewer med stor har någon stor youtubekanal. Så 

får dom göra det. Vi säger egentligen ingenting. Det får oftast en liten basic beskrivning av 

vad det handlar om och hur den funkar. Sen får de själva upptäcka och göra sina egna videos 

om dem.  

Är det främst innan de har släppts? 

Det är både och! Vi har gjort så de får någon vecka på sig att göra unboxing och då blir det 

flera videos. I något läget blir det en unboxing-video och sen kommer det in förfrågningar 

från kunder som undrar saker såsom, hur låter den här cellon jämfört med mjukvarucellos? Då 

gör de en video på det. Sen kommer det olika “Kan du spela den här låten” osv. Så det kan bli 

allt från en till tio videos på en sån reviewer, där den första videon är före lanseringen, och sen 

blir det en serie av saker när folk börjar komma med sina frågor. Så det funkar nästan alltid så 

i ett informationssökande att man söker saker på youtube, så dyker det upp någon reviewer 

som pratar om den och så blir det ett långt forum med folk som ställer frågor. Och ibland så 

blir det nya videos baserat på frågorna.  

Ni förser buzz-agenter med prototyper och de tar det därifrån, de lyssnar väldigt 

mycket på deras följare? 

Ja, så är det. I vissa fall har guidelines att det är en viss målgrupp etc. eller om dom får frågor 

ska de kunna svara på basic features, men inte så att vi styr dem på något sätt, utan det får ske. 

Det blir oftast mer effektivt och ärligt om man låter dem göra som dom gör sina videos med 

sina följare.  

Som vi var inne på tidigare med autenticitet?  

Just det, det går igenom där också. Absolut. Så det gör vi och vi har även artister som får ut 

budskap via deras kanaler.  

Är den typen av förväntan effektivare, från buzz-agenter, än när ni försöker tease’a 

med datum eller livestream osv? 

Ja, det tycker jag. Som det är nu så, om jag skulle söka på något själv går jag sällan in på 

tillverkarens hemsida och läser på, då kollar jag på youtube, söker på kamera, får upp kanske 

två alternativ, sen söker jag på den modellen jämtemot den och man ser vilken som tar bäst 

bilder, vilken filmar bäst.Så kollar man på kanske en 5-1O videos. Jag hörde om en 

undersökning där folk kollar på 1O youtubevideos i genomsnitt innan köpbeslut. Men det 

måste ju finnas ngt lite mer uppstyrt material från tillverkaren såklart, men det i kombination 

med i… De kanske ser vårat först, sen söker det på, “vad tyckte folk om det här?”. Så tittar 

man på reviewers och det är DET innehållet man tror på. Och det kan va lite farligt också, i 

vissa fall har en sån reviewer väldigt lite koll, men kan få ganska stort inflytande för att den 
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uppfattas som objektiv, men i själva verket har helt fel information ibland. Men det kan vara 

misstag eller nån som bara vill verka lite kunnig. Det finns hur mycket sådana youtubers som 

helst som vill låtsas vara experter på ett visst område. De får väldigt mycket inflytande och 

ganska ogranskat faktiskt. De kan ju missa saker, viktiga saker, så det gäller att hitta dom som 

är seriösa, så kanske de gör en ny video där de korrigerar i bästa fall, att informationen var fel.  

Om det finns ett glapp åt andra hållet mellan “prestanda” och hur de lägger fram den, 

det vill säga mer positivt istället, blir det samma effekt där då att det blir negativt när 

folk går och köper produkten? 

Inte lika, där tror jag att det är lite mer förlåtande faktiskt, att folk lyssnar lite mer på… Det 

kan vara en produkt som inte är “så” bra, som får lite mer positiva kommentarer, Just för att 

det kommer ifrån någon annan.  Så det är inte lika känsligt när det kommer från en tredje part.  

Finns det en gräns hur förtroende kan användas för att bygga förväntan vid 

produktlansering och vart går den? 

Man måste vara sanningsenlig hela tiden, man får inte överdriva, men hela tiden tycker jag det 

är den här balansgången att ha rätt information och inte överdriva, hellre , jag tycker att det 

ger mer effekt, åtminstone på våra marknader att, “wow!” och så sprider det sig självt mellan 

användare och potentiella kunder. Snarare att man själv försöker pusha nånting för mycket. 

Det får liksom inte bli “säljigt” på något sätt. Man får inte ha 1O artister som ser köpta ut. Det 

är vår filosofi, vi betalar aldrig någon för att spela på våra produkter. Inte i USA heller. Det 

ska vara en grundfilosofi att de ska ärligt stå för att de väljer vårt varumärke aktivt. Ser det 

köpt ut, är den gränsen nådd. Då ser det onaturligt ut. 

Kan det finnas en gräns att i att utnyttja ett förtroende mot företaget? 

Vi hamnar väldigt sällan i sådana situationer. Däremot kan det vara på andra sättet, att det blir 

nästan negativt, det finns ju väldigt många som vill ha spons, bara för att kunna säga till sina 

kompisar att man har spons. Och då kan det bli negativt istället, kolla här vad det här företaget 

gav mig liksom. Det blir ingen bra reklam, det är bättre reklam att någon inte pratar om att de 

fått saker gratis. Det kan ju vara en balansgång. Det får man också känna, ibland söker vi upp 

personer som passar vår persona liksom, som ska få bli ambassadörer, då kan det bli mer 

strategiskt rätt. Men när vi får, jag får ju in en hel del mail om personer som vill ha spons. Där 

finns det ju väldigt många som, som inte tänker på det att… För vår del skulle jag inte nappa 

på någon som varit runt och kollat, “jag har pratat med de här företagen och dom erbjuder mig 

såhär”, då känner jag att det nog är bättre att du tar nån deal med dom där. Man vill ju ha 

någon som väljer varumärket, som kan bli en riktig ambassadör som står för det, och inte vill 

ha mest saker. Det gäller att hitta rätt personlighetstyper när man väljer ambassadör, som 

passar oss. 

Angående ärlighet och autentiskt, förtroende.. När ni skickar prototyper till Buzz-

agenter, hur tänker ni där rådande om de ska säga att de fått produkten av er? 

Jo, men det får de gärna göra! Det gör de flesta också, att “ jag fick den här tillskickad mig”. 

Men sen kan man ju säga det på olika sätt… Jag tycker att det blir bäst om man jämför den 

med nånting annat, och det inte bara är plus. Det får gärna vara mer plus än vad det är 

negativt, men att man ger en ärlig review där man faktiskt jämför den med nånting som finns, 

det kan vara en gammal modell, som en föregångare, ”är det värt att köpa en ny, eller ska man 

behålla den gamla?”. Eller är den bättre än mjukvaruinstrument, att man jämför med nånting.. 

Det tror jag att de flesta (konsumenter) är ganska medvetna om, att företag skickar till 

reviewers. Så länge de får fria händer tror jag inte att det är något problem, att vi inte 

kontrollerar innehållet. 

Hur interagerar ni med konsumenterna över sociala medier? Varför? 

Det gör vi. I supportärenden, om de är småarga så löser man problemet och försöker vända det 
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till något positivt. De argaste är oftas de som kan minst och har minst erfarenhet och då är det 

något generellt fel som inte har med företaget att göra. Då kan man vända det om man inte 

fördummar kunden så kan man få en väldigt nöjd kund som kommer tillbaka med fler frågor, 

vilket kan leda till nya köp, “Då har jag kollat in den här, är den här något att ha?”, så man 

kan bygga relationen så. Sen all content, video eller bild skapar ett kommentarsfält och där 

svarar vi ganska mycket. Jag har gjort en soundvideo och där kan det vara 1OO-

talskommentarer. Nån tycker det är bra, “vad är det här för ljud?”, “vad spelar du för låt där?”. 

Så fort man är snabb på att svara på de grejerna så bygger du upp en kontakt, både med 

kunden, och sen ju mer du skriver, desto mer viralt blir det. Algorithmerna funkar så att ju 

mer aktivitet det finns kring en video, så får den en högre prioritet och så åker den högre upp. 

Så det gör vi egentligen på alla plattformar, Instagram, Facebook och youtube, vi försöker 

svara och reda ut frågor.  

Är det för att få ut era produkter? 

Absolut, sen för att rensa lite. Om andra personer som inte har full kunskap sitter och svarar 

så kan ju informationen bli fel. Så vi försöker också “städa” så man vet vad som är sant och 

fel, och besvara det. 

vad anser ni är fördelen och nackdelen med att konsumenter snackar om en produkt 

inför premiär? 

Fördelen är ju att det kan bli en jättehype kring nånting, det byggs upp en jätteföväntan, vilket 

också kan blockera andra släpp för konkurrenter. “Nu är allt fokus på vår kommande 

produkt”, att alla väntar med att köpa nånting tills man har provat vår produkt. Så Buzzen kan 

ju blockera att nån annan ska släppa nånting. Sen sätter det fokus när vi väl släpper den så 

kanske det finns ett väldigt stort intresse för att komma ut och testa den. Möter den då 

förväntningarna så är sannolikheten ganska stor och då blir det en spinn-off effekt på det 

också. Helt plötsligt är det en grupp människor där alla börjar köpa en viss produkt och sen är 

det rullning för då har man hört att den kompisen har den och så köper man också den, så man 

kan få en väldig snöbollseffekt om det är många som börjar köpa nånting samtidigt och är 

nöjda. Nackdelen är precis det att just för att synas och ha en åsikt så gillar folk i största 

allmänhet att ha negativa kommentarer om saker.  

Hur skapar man då förväntan med snöbollseffekt som inte slår över vid lansering? 

Vi gör allting färdigt och så startar den processen nästan från den dan att vi släpper den och då 

försöker vi dela klipp till musiker så det får en spridning och sen delar folk vidare. Där är 

nätverk och så ganska viktiga, att man känner mycket folk som är inflytelserika inom ett visst 

område. Att dom syns med produkterna och delar, det gäller att innehållet är bra och att alla 

led är med, att det inte saknas ngn content, att hemsidor är förberedda, att handlare dvs. 

Återförsäljare är fullt informerad och vet om, det kan annars vara en bristled. Vi försöker mer 

och mer prata med slutkonsument för att få tightare kontakt med slutkunden för å bygga 

relationen. 

Varför gör ni det? 

För att vi tycker att våra handlare inte alltid gör det så bra, så budskapet blir förvanskat, eller 

så presenterar man något annat, beroende på sina egna intressen, egna varumärken eller vad  

det kan vara, så väljer man att inte prata om vårt varumärke kanske. Då är det viktigare att vi 

får ut budskapet själva.  

Har detta blivit viktigare historiskt? 

Ja, det skulle jag säga. Det är tuffare och tuffare att driva musikaffär, och då finns det olika 

egenintressen som gör att man fokuserar på olika märken som man tjänar si och så olika 

mycket pengar på. Så då måste vi vara duktigare på att marknadsföra och driva trafik så folk 
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kommer in och frågar efter produkterna. Så att det har absolut blivit viktigare, och folk 

förväntar sig att ett företag engagerar sig mer än vad det gjorde tidigare. Man kräver mer av 

företaget. Du förväntar dig att företaget ska ge dig mer än bara produkten, det ska finns 

support och det ska finnas ett engagemang och en support, som är viktig, svara på frågor och 

lösa problem snabbt för att bygga ett förtroende. 

Är det det som fångar uppmärksamheten? 

I nästa led kan det vara det, då har man en förväntning på varumärket, köper man det så vet 

man  att man kan förvänta sig garantier och snabb service, reservdelar, nån som svarar på 

frågor, om man glömt en kod till en nedladdning av tablatur så kan man få den på nytt, det är 

en säkerhetsgrej att köper man den får man bra service ocskså.  

Hur mycket spelar Algoritmer in , jämfört med ett engagerande innehåll som faktiskt 

delas på grund av att folk faktiskt tycker det är intressant? 

Det är en väldigt bra fråga. Det är ju ,. Kanske inte problem, men något som inte vi kan styra. 

Och det uppdateras hela tiden. Både facebook, instagram och youtube programmerar om sina 

algorithmer för att optimera för dem som söker. De vill ju såklart att man ska annonsera för att 

få ut sitt budskap. Ett inlägg på instagram ses normalt av 4% eller så, om du inte marknadsför 

det. Det finns olika procentsatser beroende på olika funktioner som de vill lansera. Om 

Instagram lanserar en ny … eller både facebook och instagram har velat pusha rörligt ganska 

mycket. Och det behöver du då inte betala lika mycket för, för att få en viral spridning, då 

kommer inga blockerande filter på samma sätt. Då kan du göra rörligt material, för det 

uppmuntrar algoritmerna. Men det ändrar sig över tid, hela tiden. I slutändan vill de att man 

ska betala för att synas. Normalt sett.. Bra innehåll sprider sig naturligt. Du får ju starta den 

här effekten av att det är några som börjar dela saker. Sen är det viktigt vad man döper klipp 

till, om vad man taggar för ord för vad folk söker på och sådana saker. Även hur en thumbnail 

ser ut för att man ska vilja klicka på den, om den ser tråkig ut så är sannolikheten …. Det kan 

vara två exakt likadana klipp med olika thumbnails och den ena klickar folk på och den andra 

inte. Såklart kan man anpassa innehållet så det passar algoritmer, men om man har bra 

innehåll så får vi väldigt mycket effekt på det tycker jag. Om det är genomtänkt och man har 

lagt tid på innehållet brukar det oftast ge utdelning.  

Med tanke på vad vi pratat om idag, vad tror du kommer ha ändrats i framtiden eller 

blir viktigare att tänka på? 

Det här är nog fortfarande startfasen för att ett företag kan inte berätta för dig hur nånting 

ligger till. Folk blir smartare och smartare och har sina egna preferenser på vad som är bra och 

dåligt. Du kan inte knäppa någon på näsan och säga att nånting är bättre än något annat. Så jag 

tror att ärligt innehåll kommer fortsätta öka, och jag tror att man ska fokusera på 3:e-parts-

lanseringar, att det inte bara är du själv som lanserar innehållet, utan att man försöker utnyttja 

objektiva kanaler som sprider budskapet. Internet får större och större effekt, man använder 

livestream, folk reser inte på samma sätt, kan vara ur miljöperspektiv, eller att det är tråkigt, 

men folk blir bekvämare och bekvämare. De tycker att man kan ta reda på väldigt mycket 

själv genom internet. Mer och mer av köpresan, dvs “Customer Journey” sker kanske online 

idag. Innan kanske du gick in och testade ett instrument, nu kan de köpa dem lite mer spontant 

bara genom att kolla på klipp. Då gäller det att det innehållet är tillräckligt bra så du inte ska 

behöva gå iväg. 

Då ställer det högre krav? 

Ja det ställer högre krav, det måste kännas “nästan” som att du gick och provade det själv, du 

ska kunna få en uppfattning om att, såhär låter det när jag spelar på det. Så jag tror att content 

blir viktigare och viktigare. 
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Bilaga 7. Intervju respondent 6 

Respondentens uppgifter  

Vad är ditt yrke, ålder, utbildning?  

Min ålder är 39 år, mitt yrke är press- och marknadschef. Min utbildning är lite intressant, jag 

har pluggat väldigt mycket saker på sex års tid. Svenska, religionsvetenskap, psykologi, 

filosofi, marknadsföring. Sen har jag jobbat inom denna bransch i 14 år och det är min största 

utbildning kan jag säga.   

 

Vad är din befattning och hur kommer det sig att du började jobba med detta?  

Min befattning är ju press- och marknadschef och det var jag som sökte det här jobbet för fem 

år sedan. Innan dess hade jag jobbat för SHL centralt för ett bolag som jobbade med media, så 

då kom jag in på det här jobbet för jag ville jobba mer med marknadsföring. Än bara press och 

media och, vad ska man säga, text och video egentligen.   

 

Vad säljer ni och vad gör ert företag?  

Vi säljer upplevelsen av ishockey och vårt företag, hela koncernen, har restaurang och event 

verksamhet samt då ishockey. Men ishockey är då huvudprodukten, sen har ju koncernen 

andra ben också.   

 

Hur skulle du med egna ord beskriva en lyckad produktlansering så att säga från Ax till 

Limpa. 

Ja, då skulle jag nog ha en hög förväntan från början, att man ska bygga den långt i förväg. En 

förväntan inför produktlanseringen, så när den väl lanseras så finns det redan en uppbyggd 

förväntan, bygga upp ett sug av förväntan. Sen när den släpps att det finns en hög efterfrågan 

av den, redan från start då på den produkten. Sen ska det vara ganska ihållande, sen kanske 

någonstans efter ett tag måste man ha en ny boost på den produkten, för det blir alltid en dipp 

efter ett tag, oavsett om det är en hög efterfrågan. Så måste man göra en ny instats för att det 

ska blir en ytterligare booste innan, kanske, när det sker, om det är ett biljettsläpp innan match 

till exempel. Eller säsongskort som viktig produkt.   

 

Om du tänker högt, vilket är det enskilt viktigaste att tänka på vid marknadsföringen av 

en ny, kommande produkt?  

Då skulle jag säga transparens och öppenhet, för det jobbar vi väldigt mycket med. Och har 

gjort eftersom vi har haft en historik av tvärtom, inte så transparent och öppet som vi har 

upplevt det. Det skulle jag säga är den enskilt viktigaste saken vi gör. Att vi ska ha ett 

förtroende och att vi måste ha en jättestor öppenhet och svara på alla frågor. Det finns inga 

hemligheter och vi gör inget som är hemligt eller konstigt.   

 

För att skapa gemenskapen med fansen?  

Ja, för att skapa förtroendet. Varför gör vi det vi gör? Jo, det är för att. Så är vi helt öppna och 

ärlig med det. Vi vill att det ska gå bättre, då måste vi ta mer betalt för det här, eller det kostar 

så mycket. Hur går det när vi släppte vår årsredovisning. Jo, då finns alla siffror och det finns 

inga frågor vi inte svara på eller säger att det kan vi inte svara på. Utan allt ska vara så 

transparent, för då bygger det förtroende. Att det inte är något hemligt eller att sponsorernas 

pengar går till något som de inte ska. Det är jätteviktigt för oss.   

 

Vilka sociala medier använder ni er av?  

sociala medier har vi Twitter, Facebook och Instagram är dem vi använder. Men vår viktigaste 

mediekanal är vår egen TV-kanal, det är den som vi främst använder som 

kommunikationsmedel. Sen sprider vi dem länkarna till våra andra kanaler. Men där har vi 
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nyhetsuppdatering om nya spelare, före och efter alla våra matcher, dam- och herrligan. Där 

har vi intervjuer med VD, sportchef, om ekonomi, om vilka evenemang vi har i arenan. Så det 

är absolut den viktigaste kanalen vi har använt i över tio år.   

 

Då lägger ni upp klipp på Facebook och Instagram där det står kom in och kolla?  

Ja, det är svep upp för att komma till det här klippet eller ni missade väl inte att vi hade 

huvudtränaren igår när han pratade om det här? Klicka här för att se reprisen av vår 

livesändning. Så vi sänder live i snitt nästan en gång per dag på säsong.  

  

Hur ofta uppdaterar ni era sociala medier?  

Dagligen, Instagram satsar vi väldigt mycket inför den här säsongen, så där har vi färska 

siffror på, under säsongen hade vi väl 800 inlägg på Insta-story bara, under sju månader. Så då 

kan man räkna hur många det blir varje dag, jag tror att det blir fem varje dag, på Instagram 

om man räknar in flödet. Twitter är en ganska nedåtgående marknadsföringskanal, så där har 

vi mer de vi gör på andra plattformar. Till exempel nu har vi skrivit en text på hemsidan läs 

den, vi kör mer på inlänkning på den. Medan på Facebook kör vi ganska samma som på 

Instagram, där kanske det inte är så unikt material. Men det är en inlänkningsform till 

webbTV, hemsida, biljettförsäljning.   

 

Hur kommer det sig att ni har så många Insta-story?  

Om vi backar bandet två år hade vi noll och det vi märker är att väldigt mycket yngre 

människor, alla finns ju på snapchat. Och snapchat är inte riktigt utvecklat för att användas av 

företag, på det sättet att klicka här för att komma till vår biljettsida. Medan insta-story har 

“snott” allt som är bra från snapchat i form av korta snabba, fota ta en bild bakom kulisserna, 

lägg på en rolig grafik. Så kring matcher, både hemma och borta, så har vi ett väldigt stort 

flöde med att nu är han med på uppvärmingen, nu står han och lindar sin klubba, titta på det 

här och kom på matchen, tror du han gör mål ikväll igen och så. Folk får rösta och tycka till 

om hur skriskosnörena är knutna och allt som finns. Och det är jättebra genomslag, det är 

jättemånga som tittar. Vi har ökat följarna väldigt mycket på Instagram, medan Facebook och 

Twitter ligger på samma nivåer.   

 

Varför vill man att folk ska rösta och är med?  

Öka engagemang och i slutändan då konvertera dem till att köpa biljetter. Det är det hela vår 

affärsidé är, att de ska köpa biljetter och komma hit. Finns vi då och är transparenta och öppna 

och det är intressant så det blir ett stort engagemang så kommer folk hit. Sen är det en lång 

process, det är inte att vi lägger ut 800 grejer på Insta-story så ökar vi biljettförsäljningen, 

tyvärr, med 500 personer per match. Men på sikt gör vi det. Det är ett idogt arbete.   

 

Hur tror du att den kopplingen ser ut, om man försöker bryta ner den? Från att man 

röstar hur man ska knyta skosnörena till att man köper biljett.   

Det är ju jättesvårt, vi saknar verktyg för att se konverteringsgraden hela vägen. Vi har ju 

verktyg för att få se exakt, om vi till exempel, vi annonserar ganska mycket på Instagram 

också då kan vi se att på den här kampanjen var det 500 som svepte upp för att komma till 

biljettsidan. Men sen är vårt biljettsystem så dåligt utvecklat, det är centralt, så där kan vi inte 

se, jag kan se att du kommer från Instagram. Men sen kan jag inte se hur många som har köpt, 

gått hela vägen till köpet. Vi vill ju ha ett bättre biljettsystem centralt då, så jag kan se, du 

svepte upp, kom till den sidan, du valde plats och sen när du ska betala då tappar vi dig. Men 

det går inte, jag kan se att du kom till biljettsidan från den insta-story, men sen ser jag inte 

någonting mer, för att de har inte utvecklat systemet.   
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Ser ni någon koppling mellan övrig aktivitet på Instagram och de som hamnar på 

biljettsidan?  

Då kan jag vara cynisk och säga att all aktivitet på Instagram är att folk ska hamna på 

biljettsidan.   

 

Finns det en korrelation mellan hur många som har likeat och sen svept upp för att 

komma till biljettsidan?  

Nja, nä. Man får inte likes på insta-story, vi kan bara se hur många som har sett det. Men ju 

fler som ser det, det är därför som vi jobbar extremt mycket med video till exempel. Idag har 

vi lagt upp en video på glada spelare efter vi vann mot ett lag med “vill du uppleva det här 

nästa säsong också, köp säsongskort”. Och det är jättebra genomslag på roliga videos.   

 

Ni har alltså redan börjat nu inför nästa säsong?  

Ja, det var länge sen, det var en månad sen minst. Nästa direkt när det var slut så hypade vi, 

för nu finns säsongserbjudande som går ut sista april. Så det är jättemycket marknadsföring 

ute just nu. Och så är det lön idag, då är det så “lön på kontot, vi har ett jättebra förslag, köp 

säsongskort”. Vi ligger på hårt på alla våra kanaler, i print också.   

 

Hur ofta behöver ni uppdatera era sociala medier (eller buzz-agentens) för att hålla 

uppe förväntan och PRCB? 

Ja, under den här perioden, alltså säsongserbjudandet i år, är två veckor. Då är det indelat i 

fyra perioder, två veckor är indelat i fyra kampanjer. Så vi hade en när det släpptes, sen hade 

vi en för att påminna att det hade släppts, och så hade vi en nu att det är sista veckan och så 

har vi att det är lön och att det går ut sista. Sen kanske har vi en femte på den sista, att idag är 

den sista dagen, glöm inte bort.   

 

Vad gör ni / hur gör man för att skapa förväntan på marknaden och få kunder att 

“börja snacka” om en produkt inför dess premiär?  

Så täta uppdateringar som möjligt, vad som händer dagligen. Vad hände igår, hur gick det 

igår, vad händer idag, vad ska vi göra imorgon? Så att det är egentligen så täta uppdateringar. 

För folk klagade på oss eftersom vi inte hade något under påsk, till exempel. Det är en hög 

förväntan att det ska hända något nästan, ja varje dag ska det hända någonting. Det ska vara 

intressant, folk ska inte vänta på att det ska hända något idag.    

 

Men kan det inte vara bra samtidigt att de väntar på att ni ska lägga upp ert inlägg?  

Skapa en förvänta på så sätt.   

Jo, och vi gör ju inte saker, vi kan ju inte ha nyheter varje dag. Nu har vi haft extremt tätt då 

under den här två veckors perioden, då kanske vi har haft varannan dag med livesändning, 

större nyhet om kontraktsförlängning. Så absolut, att det kan jobbas upp ett sug, men det är en 

fin balansgång. Vi har testat att släppa väldigt mycket samtidigt, men då är det bara en större 

förväntan inför nästa dag att det ska komma lika mycket.   

Utöver de dagliga uppdateringarna, gör ni något för att skapa snackisar, något som 

sprider sig ut till fikabordet? Ni släppte väldigt snabbt tre kontraktsförlängningar, var 

det planerat?  

Ja, två av tre spelare var klara för tre månader sen och så blev den tredje klar så väntade vi 

med att släppa allting samtidigt, tills spelaren var i stan. Det var en medveten grej för att 

jävlas lite med journalisterna också. Det blev en bra snackis.   

 

Var det en snackis innan då folk undrade varför de inte kommer något?  
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Ja, det var många som trodde att en av spelarna inte skulle vara kvar. Men vi visste ju att han 

skulle vara kvar, då var det lite snack om hur klubben skulle klara det här. Då släppte vi en 

spelare och väntade en halvtimme och släppte en spelare till. Då trodde folk jaha, då blir det 

dem här. Så väntade vi en halvtimme till och släppte sista, “trodde ni att vi var klar, här 

kommer en till nyhet” och sände live med honom då. Journalisterna skrev väl tre artiklar inom 

loppet av två timmar, om oss och de tyckte dem var lite kul också. Vi fick jättefin exponering, 

vi hade ju tre artiklar och det blev en grej.   

 

Live på Facebook då?  

Nej, i vår egna webb-kanal och det gör vi ju för att vi styr framförallt reklaminnehållet till 

100%. Vi säljer ju reklam för mycket pengar där, det är därför vi gör det. Vi skulle haft större 

spridning om vi hade gjort live på Facebook eller YouTube och de får mycket frågor varför vi 

inte gör det på YouTube. Jo, för då är det inte vi som säljer in reklamen. Så en av våra 

sponsorer, vi säger att vi har en bilfirma som sponsrar oss. Då om YouTube säljer reklamen 

kan deras konkurrent komma upp som reklamfilm innan våran och så har vi en sponsor som 

ger 200 000 för att synas. Så vi styr innehållet och reklamen när vi har en egen plattform. Vi 

har ju två, på vår webbTV har vi en premium del som folk betalar per månad och den fria 

delen ska gå som, det är ju samma teknik hur man sänder ut det på Facebook och YouTube 

om det är, det är ju bara en ström.   

 

Finns det en fördel med att äga sin egen plattform?  

Ja en enorm, vi kan ju locka in dem till content som kostar pengar också. Hela tiden, i varje 

sändning gör vi det, klicka här och lämna din kommentar här. Om vi styr dem dit kan vi även 

sälja reklam på den undersidan. Det finns massa fördelar med att äga hela kedjan från det vi 

producerar till vart det visas  

 

Hur fångar man målgruppens uppmärksamhet?  

Det är en tvådelad fråga, för de som är hockeynördar, vi brukar prata mycket om att vi 

predikar för de som redan är frälsta. Det är många som redan har ett säsongskort, det är många 

som betalar för alla våra saker, medlem, tittar på allt vi gör och följer oss på alla kanaler. Vår 

utmaning är ju de som inte är här, de som inte följer oss på Instagram. Hur ska vi nå dem, hur 

ska vi annonser mot dem, hur ska vi få in dem? Och där är Insta-story en stor del, att det ska 

vara lite lättsamt innehåll. Även om det är hur plösarna är på skridskon, ska det vara “titta här 

är han, nu äter han banan” eller han kör en sån bild, han tycker om hundar, han eller hon gör 

det här. Det ska bli lite mer personligt, inte bara hockeynörderiet. För hockeynördarna 

upplever vi att vi har här i stan, det är inte så många som bor här med omnejd. De som har 

säsongskort har haft säsongskort i tio år plus, och dem kanske vi tappar någon per år. Men hur 

ska vi få in kidsen som måste få in intresset från start.   

  

Förvalta förväntan. Ska man uppvakta de som redan är upptrissade, intresserade, eller 

är det bättre att hitta nya kunder att känna förväntan?  

Det viktigaste är för oss på sikt att få in de som är ung. För snittåldern på vår publik och 

säsongskortköpare är ganska hög. Så det viktigaste för oss nu och som den här klubben inte 

har gjort över tid är att åka ut på skolor och finnas för yngre barn. Varför ska dem heja på oss? 

Det är ju en större konkurrens om tid och pengar för unga människor än det var för 15 år sen. 

Och det är den viktigaste punkten vi har, alla kategorier. För om 20 år kanske de som har 

säsongskort idag vara döda eller inte orka gå på hockey. Då har vi inga som är här om vi inte 

göra någonting nu. Vi är redan för sent på bollen redan, men där håller vi på med jättestora 

insatser, till exempel skolor. Och då är det barn som spelar hockey, de är nog ingen fara, de 
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kommer nog att komma hit och kolla på hockey. Men de som inte spelar hockey, varför ska 

de heja på oss?   

 

Hur tydlig eller mycket information bör man offentliggöra innan en produkts premiär 

för att väcka nyfikenhet och förväntan?  

Allt skulle jag säga. Vi har inga hemlisar, utan så fort som något är klart och finns att berätta 

om, så berättar vi allt. Annars kommer det ändå komma ut, det finns ett så stort intresse, så då 

är det bättre att vi äger den konversationen och berättar allt. Oavsett om det är bra eller dåligt. 

Om det händer något dåligt måste vi också berätta allt. Det här har hänt, vi gjorde bort eller ja 

det här är fel, det här gör vi för att det inte ska hända igen. Så hela den biten bygger på 

förtroende. Vi som klubb har kanske traditionellt lagt locket på eller varit rädd för hur det ska 

tas emot, då har det grävts upp på ett annat håll och då blir det 100 gånger värre.   

 

Jag tänker på spelarna du nämnde tidigare, har ni gjort nå fler grejer där ni håller lite 

grann på informationen?  

Ja, men problemet med det är att nästan alltid kommer fram. Det är ett så enormt intresse för 

allt vi gör, så om vi har en hemlis vet folk det innan vi själva vet det. Det är både och, fick 

man välja, om det skulle vara en annan typ av produkt, det är bara vi som vet 

säsongskortspriserna till exempel. Då kan vi ju bestämma att det blir perfekt att vi släpper det 

på måndag istället för på fredag. Vi släpper den det här datumet eller den här tiden på 

månaden. Så alla såna saker kan vi bestämma till 100%, men största genomslaget vi gör är att 

det kommer nya spelare. Det är ju då till exempel då vi får absolut bäst klick och allting och 

det man önskar då är att ingen vet någonting och så bam händer det. Men det är lätträknat när 

det är så. Alla vet innan det är ens påskrivet, jo men han klar eller hoj har gjort det här. Ja, 

men det visste vi redan, har ni ingen annan nyhet?  

 

Hur ofta ska man teasa om en nyhet?  

Som längst dagen innan har vi ju lärt oss. Problematiken är ju att folk är så otroligt 

intresserad, så man blir helt skrämd. Lägger vi ut en bild på en klubba på en spelare, listar folk 

ut vem det är inom tre timmar. De hittar åt den bilden och jämför den med en gammal bild på 

hans tejpning på bladet. I regel gör vi det samma dag eller dagen innan och väljer något helt 

omöjligt, så ingen kan lista ut det. Så det blir en spekulation. Men det är något vi har jobbat 

med i tre år och det blir vanligare och vanligare bland hockeyklubbar. Att klockan två idag 

kommer vi göra det här, missa inte det.   

 

Vilka potentiella negativa effekter av att försöka skapa förväntan på marknaden?   

eftersom engagemanget är så högt kan vi nästan aldrig överträffa förväntan, utan folk tror ju 

att världens bästa hockeyspelare ska komma varje dag. Säger vi att det är en jätteduktig 

spelare som kommer så spelar det ingen roll. “ja, det är ju bra, men när kommer den bästa 

spelaren?” Så om vi trissar förväntan för hög och vi får inte ryckas med i det, utan vi får säga 

att vi har en jätterolig nyhet, sen om det är en junior som har förlängt är det fortfarande en 

jätterolig nyhet för oss. Men förväntan hos de andra är så högt ställt att vi kan inte överträffa 

den förväntan. Vi kanske kan försöka möta den ibland, men möter vi den förväntan vet folk 

oftast redan om det. Då är det redan en så pass stor nyhet. “ja, men vi visste ju att han skulle 

återvända hem” och det visste alla. Så när vi släppte den nyheten var det bara “ja, men va 

bra!” det var ju ingen så här wow och folk stod och jublade. Utan folk hade vetat det några 

dagar, fast det inte var klart. 

  

Förtroende  



101 

 

Hur skapar ni ett förtroendebaserat förhållande med era konsumenter? (Hur får man 

de att lyssna på budskapen som man vill få ut)  

Tillgänglighet, att vi är tillgänglig. Alla vi som jobbar, VD, sportchef, huvudtränare, jag, att 

det bara är att ställa en fråga. Jag finns bara på Twitter för att svara på frågor, jag har inget 

eget intresse för att skriva något där. Men jag får jättemycket frågor och så får jag personliga 

DM. Samma med VD, han svarar på frågor, folk mailar oss hela tiden. Och då bygger man 

förtroende. Om det är någon som är arg, vilket ofta är, så svarar man direkt klockan 23 en 

fredagskväll. “Det här är dåligt” så svarar man hej, tack för ditt mail. Vad tråkigt att du är arg, 

vi är också besviken på att vi förlora. Så här jobbar vi, det här gör vi, vi hoppas du vill komma 

på matchen på söndag. “oj, jaha, det var någon som svarade. Men va bra att du svarade”. Det 

är det viktigaste vi har, för om du inte skulle möta upp det skulle det bli en ilska istället för 

engagemang. Och det vet jag blir en snackis, att han svarar, att man kan komma in här, folk 

kommer hit och frågar om saker. Så “hej, det vara jag som skrev mailet till dig”, “ja, men 

tjena”, “du kunde hjälpa mig att skaffa fram en autograf”, “ja, men lämna tröjan här så fixar vi 

det”. Tillgänglighet är absolut viktigast för oss, att du inte ska vara omöjlig att nå.   

 

Hur kan förtroendeingivande uttalanden/citat eller annat öka förväntan på marknaden?   

Det har vi märkt extrem när vi har en talför huvudtränare som kommit in och gör sin andra 

säsong. Det märker via att han säger ju, han är ju duktig och säger bra saker. Det märks 

extremt när han gör större uttalande i tidningar och sånt. Till exempel om kommande säsong, 

om någon spelare eller hur laget ska tränas. Det är en stor inverkan, det är väl bästa exemplet 

jag har, han är en stor skillnad för oss.   

 

Ser ni skillnad om det är tränaren eller en spelare som kommenterar?  

Ja, det är nog störst effekt om tränaren säger det. Tränaren är nog över sportchef och VD, det 

är ju sporten som folk är intresserad av. Så om tränaren säger att han ser jättebra ut eller att vi 

har jättebra backar inför kommande säsong, då är det de som är störst förtroende. Vår 

huvudtränare har väldigt stort förtroendekapital hos alla, säger han något, litar folk på det. Det 

är för att han är öppen, ärlig och genuin, han kör inga flosker.    

 

Använder ni er av buzz-agenter? Hur, varför / varför inte?  

Ja, det gör vi, jag gör det väldigt mycket och prata med folk som vet lite mer hela tiden. Vi 

matar folk och vi har väldigt god kontakt med lokal press till exempel. Dem kan jag ringa och 

berätta vad som kommer hända, vi har jättebra utbyte. Sen är det folk som många vet vem det 

är, inom klubbens kretsar, skriver jag jättemycket med kontinuerligt. Håller dem nöjda och 

om det är något och folk är orolig och så vet en sån person lite mer, då kan den personen säga 

“nja, men jag tror inte att det är någon fara”. Då funkar det bättre än om någon officiellt säger 

det, “det är okej, vi har koll på det”. Men om någon annan säger det, som de har förtroende 

för, då funkar det.   

 

Är det då vanliga Svenssons?  

Ja, vanliga svenssons. Folk som har stort förtroende hos andra supportrar. Och 

supportergruppen har vi jättebra samarbete med, tifon. Det finns jättemånga kontaktpunkter, 

allt från journalister till Svenssons till supportrar och det är ett måste.    

 

Är det för att man förlitar sig mer på dem?  

För vår del, min agenda, som både är hemlig och inte hemlig är ju det. Om de vet så förlitar 

sig folk på att de tycker saker. Än att vi ska gå ut och tycka hela tiden. Medan de tycker det är 

jättebra att få information om vi är öppen och ärlig med dem.   
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Finns det en gräns hur förtroende kan användas för att bygga förväntan vid 

produktlansering och vart går den?  

Bra fråga, det finns andra risker med hockey och sport överlag och det är att alla vill bygga en 

förväntan. Det finns ingen som säger att “nä, vi kommer att förlora mer matcher än vi vinner i 

år”. I all sport så förlorar någon och någon vinner, alla kan inte vinna. Det finns ju många 

exempel på att när man sticker ut med hakan lite för mycket inför en säsong, eller man säger 

någonting och så kan man få att det kan bita en i häcken några månader senare. Men samtidigt 

tillhör det branschen, man kan inte tänka på det heller tror jag. Man måste ju säga ens 

intentioner med saker. Sen om det inte blir så måste man förklara varför det inte blev så, “vi 

sa att vi skulle vinna, varför vann vi inte?”. Det är det viktigaste vi har efter en förlustmatch är 

det nästan viktigare med kommunikation än efter en segermatch. För när vi vinner är det bara 

att visa hur glada människor är, “oj, vad härlig. Tack alla som kom”. Men förlorade vi är det 

varför förlorade vi, vad ska vi göra för att vi inte ska förlora igen, hur känns det och alla är så 

himla ledsna, arga och besvikna. “Vi är lika arga som ni är”. Då är det ännu viktigare med 

transparents. Så brytpunkten går väl egentligen med att man inte, om du inte levererar måste 

du leverera kommunikativt. För att de ska fortsätta ha förtroendet.   

 

Hur interagerar ni med konsumenterna över sociala medier? Varför?  

Ja, vi svara till alla som skriver till oss på alla plattformar vi är på. Vi får väl mest frågor på 

Twitter, där är ju egentligen mest journalister och verkligen nördar. Facebook och Instagram 

är det mer likes, hjärtan och tummen upp och så. Det är väl inte så mycket. Men vi svara på 

alla, men sen har vi, men tanke på hur många följare vi har, förvånansvärt lite 

kommunikation. Alltså få som skriver direkt till oss. Och det vet jag inte om det är för att 

traditionellt har vi varit dålig på att svara tidigare eller om det är för att man inte förväntar sig 

svar. Men vi har ganska få som når oss där. Vi har betydligt fler som mailar och ringer eller 

skickar direkt till oss som jobbar här. För då kanske de tror att de får svar snabbare, men vi är 

samma personer som svara. Det kan vara att man vill ha en personlig kontakt, det är bättre att 

fråga mig än att fråga klubben. Då vet man kanske inte vem som svarar på det.   

 

Tror du att det har att göra med att man vill bli sedd eller verkligen vill få ett svar?  

Jag tror nog att de har att göra att man vill bli sedd, man vill få sin åsikt hörd “jag tycker så 

här”, “okej, tack för din åsikt”. Det är nog mer det än, det är ganska sällan som det är en 

ganska specifik fråga, vad kostar det, det är väldigt sällan. “när händer det här, varför gör ni så 

här?” och då får man förklara det och hur vi tänker, om det är en kostnad involverad. Då får 

man alltid “åh, tack. Vilket bra utlägg om introt från förra året, då förstår jag.”   

 

vad anser ni är fördelen och nackdelen med att konsumenter snackar om en produkt 

inför premiär?  

 Jag ser inga nackdelar alls, för att allt vi gör bygger på engagemang. Och det har vi sagt att 

det värsta som kan hända oss är om folk inte blir arg. Om vi till exempel förlorar och så är det 

ingen som bryr sig. Eller är vi var första året i Hockeyallsvenskan, då var folk jättearga för att 

vi inte vann. Det är ju kanon, för då har man en förväntan på att det ska gå bättre. Och vi var 

jättearga på att vi förlorade. Jag ser ingen nackdel att det pratas, jag ser bara positivt. Det är 

bättre att folk pratar skit och säger falska saker för då kan vi gå ut och säga “nä, men så här är 

det...” och så finns det ett intresse för vad vi har att säga. Det är bara positivt, inga nackdelar.   

 

Historiskt: hur var det förr? har det ändrats?  

Jag har jobbat fem år och det har ändrats ganska mycket på den tiden, men det har ändrats 

ännu mer sen fem år tidigare. Eftersom man inte var här ska man inte prata om hur det var. 

Men det vi gör nu är att vi jobbar jättemycket med transparens och öppenhet. Synen, och det 
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har vi fått till oss utifrån, att synen på hur det sköttes förut var att det inte upplevdes någon 

transparens. Utan det var hemligt eller vad hände, vart gick pengarna hur mycket pengar fick 

klubben av olika sponsorer, från kommunen och hur mycket betalar klubben i skatt. Nu är vi 

öppen med allting. Anledning till att det har blivit så är att vi har känt att förtroendet var lågt, 

förtroendet var väldigt lågt. Kanske inte för sporten, för sporten berättade varför de förlorade 

matcher. Men för ekonomin, hur går det för klubben, vad går alla pengar till, hur mycket 

pengar omsätts, vad kostar saker och ting helt enkelt. Det har varit en stor agenda de tre-fyra 

åren, till exempel när vi gör vårt årsbokslut. För det är väldigt mycket ekonomi med sport nu, 

med att man måste ha elitlicens för att få spela i olika ligor och hur mycket, väldigt mycket 

styrning uppifrån ekonomi. Det är ganska svårt att förstå, en vanlig person förstår inte skillnad 

på omsättning och likviditet och vad är det och hur mycket pengar är det på banken, hur 

mycket pengar behöver man ha. Eget kapital behöver man ha för att få spela i olika ligor. Vad 

betyder allt? Då har vi verkligen utbildat folk i videoklipp som berättar. När vi bildade 

aktiebolag, vad betyder det? Vi skriver krönikor i vårt matchprogram, vår ekonomichef. Och 

då är det så här att de som är lite intresserad fattar det, de som är mycket intresserad ställer 

jättebra följdfrågor och så svarar vi det, varför vi har gjort så här. Sen är det några som inte 

bryr sig, men då har de fått information om de vill. Så det är nog största skillnaden, att vi 

utbildar folk i vad vi gör, vad är det som är komplex i det vi gör och vad är inte komplex. Det 

som inte är komplex är ju att vinna eller förlora, men det är väldigt mcyket som påverkas om 

vi gör det eller inte.   

 

Med tanke på vad vi pratat om idag, vad tror du kommer ha ändrats i framtiden eller 

blir viktigare att tänka på?  

Marknadsföring överlag, i alla fall nu när vi har två år bakom oss med bättre statistik och 

underlag hur vi marknadsför oss, alltså betald marknadsföring på sociala medier. Då ser vi att 

när man kan följa en kund hela vägen, ända tills de har köpt platsen, de har kommit hit och 

sen kanske svarat på en enkät när de har kommit hem. Det istället för att man skickar ut en 

annons i print för 100 000 kronor, då vet vi inte om du har sett den, hur gammal är du, har du 

något barn, vad tyckte du när du såg den, köpte du biljett för att du såg den? Det tror jag är 

den absolut den största skillnaden, som håller på att ändras. Det största inför framtiden är att 

vi måste locka en yngre publik nu har vi de som är “äldre” här och de som är 

hockeyintresserad i alla åldrar. Det vi inte har är kvinnor, yngre och de som inte är 

hockeyintresserad. Och då kan man komma hit även om man inte är hockeyintresserad, varför 

det? Det är det som vi ska se till att svara på.   
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Bilaga 8. Intervju, respondent 7 

Vad är ditt yrke, ålder, utbildning? 

Jag är marknadsansvarig på ett företag som riktar sig mot, B2B. Jag är 53 år. Min 

huvudsakliga utbildning är inom webb, jag är utbildad webbingenjör. Jag har gått en del 

kurser inom marknadsföring och grafisk formgivning.  Egentligen har jag webb-utbildning, så 

jag är webbingenjör. Men jag har gått en del marknadskurser, jag har utbildat mig i grafisk 

formgivning på Berghs. Jag har också gått på Poppius journalistskola.   

  

Vad är din befattning och hur kommer det sig att du började jobba med detta? 

När jag var klar med min utbildning jobbade jag som IT konsult med webbdesign och 

programmering. Men precis när jag var klar med min utbildning kom IT krisen och det fanns 

få uppdrag. Eftersom jag jobbade mycket med design och användargränssnitt blev det ganska 

naturligt att jag började jobba inom marknad. Sen har jag fortsatt med det för jag tycker det är 

väldigt roligt, varierande jobb.   

  

Vad är det du jobbar med då, hur varierande är en dag? 

Jag jobbar mycket med företagets webbsajt och webbshop. Jag arbetar också mycket med 

kataloger, pressreaser, nyhetsbrev och material till säljare och kunder. Jag jobbar mycket med 

mässor också. Imorgon ska jag t.ex. vara med på en TV-inspelning, för att promota en ny 

produkt. Vi är med och sponsrar en programserie som kommer att sändas på TV4 i höst som 

heter Anders knackar på. 

  

Vad säljer ni och vad gör ert företag? 

Det är ett företag som säljer produkter för nätverk- och IT-kommunikations. Så det är allt 

ifrån fiberkablar som man använder när man installerar fiber till bostäder eller till 

kommersiella fastigheter. Vi har även produkter till datacenter, kablar, dimmers, larm och 

routrar.   

  

Hur skulle du med egna ord beskriva en lyckad produktlansering så att säga från Ax till 

Limpa. 

Det är viktigt att man ser till att man har allt material färdigt till säljarna  och till återförsäljare 

om man har det. Intern är det också viktigt att informera så att all personal har rätt 

information. Idag är det viktigt att det finns tillräckligt med information om produkten som 

t.ex. miljödokumentation även broschyrer är viktigt för att få ut informationen till slutkunden. 

Så det bästa är att allt är på plats när man släpper en nyhet. 

  

Om du tänker högt, vilket är det enskilt viktigaste att tänka på vid marknadsföringen av 

en ny, kommande produkt? 

Om man annonserar är det viktigt att man även hittar informationen på hemsidan så de som är 

intresserade lätt kan hitta rätt information. Det kan vara enkelt att göra ett inlägg på Instagram, 

så kanske någon blir nyfiken. Då är det ju viktigt att se till att det finns information för den 

som är intresserad och hittar det på hemsidan, annars kan man lätt tappa intresset om man inte 

hittar den information som man söker efter. I vårt fall måste produkten finnas i webbshoppen 

så att det går att beställa och se till att den finns i lager. Så att man inte marknadsför någonting 

som inte går att leverera. Vilket kan vara lätt att glömma i ivern att skriva pressrealeser eller 

göra inlägg i sociala kanaler. På företaget finns flera avdelningar så det är viktigt att 

samarbeta och se till att alla vet vad som ska göras för att allt ska bli lyckat. Viktigt att 

kontrollera med lagret och se till att  logistiken fungerar. Man måste se till att alla avdelningar 

är synkade.   
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Hur ofta uppdaterar ni era sociala medier? 

Vi försöker göra det två gånger i veckan 

  

Hur kommer det sig att det inte är oftare? 

Det finns inte tid till det och man vill ha något vettigt inlägg också. Beror lite på vad man 

säljer, men vi måste ha information och vi har inga direkt snygga produktbilder att lägga ut. 

Det måste vara något att informera om, en nyhet eller att det händer någonting som en mässa. 

Kanske är det annorlunda om man jobbar med inredning eller något sådant där man har lite 

roligare bilder att använda sig av.   

  

Vilka sociala medier använder ni er av? 

Vi använder oss av Instagram, Facebook och LinkedIn.   

  

Varför har ni valt just dessa kanaler? 

För att nå en bred målgrupp vissa använder sig t.ex. endast av LinkedIn och är inte intresserad 

av social media på det sättet. De ser det mer som ett sätt att nätverka yrkesmässigt. På 

Facebook och Instagram når man en annan målgrupp, speciellt Instagram är det många unga 

som tycker om. Många av våra kunder är närvarande på Facebook de håller sig informerade 

när vi anordnar utbildningar t.ex. 

  

Vad gör ni / hur gör man för att skapa förväntan på marknaden och få kunder att 

“börja snacka” om en produkt inför dess premiär? 

Man kan lägga in lite olika teasers, på mitt förra jobb då hade vi ofta en liten videofilm som 

egentligen inte visade inte så mycket. Utan kanske att man fick se någon vinkel av produkten 

för att skapa en förväntan. Informationen publicerades i flera steg för att skapa en förväntan. 

  

Hur ofta ska man uppdatera med dessa småteaser för att hålla uppe förväntan? 

Inte allt för ofta heller, för då kan intresset svalna. Kanske man har en teaser två gånger och 

sedan all information om produkten.    

  

Hur fångar man målgruppens uppmärksamhet? 

Om man jobbar mer B2B så kan det vara bra att ha seminarium. Inom B2B är det utbildning 

och stöd vid installationer och projektering, i alla fall på företaget där jag arbetar. Man bara 

visar inte bara en produkt utan att man visar vad produkten kan tillföra.  Mervärde med 

utbildning, stöd vid projekteringar och såna saker. Att kunder känner att det finns en kunskap 

på företaget så man kan luta sig mot. Trygghet är viktigt, genom att ge bra garantier och hjälp 

om det uppstår fel.   

  

Hur tydlig eller mycket information bör man offentliggöra innan en produkts premiär 

för att väcka nyfikenhet och förväntan? 

Med de produkter som vi har så är det svårt tror jag. Vi hade väl ett exempel, när jag precis 

började här, hade vi en kabel som var extremt tunn och då räckte det faktiskt med det, en 

otrolig efterfrågan på den. Den var så tunn och enkel att installera. Då räckte det kanske med 

fyra-fem punkter om produktens egenskaper för att skapa nyfikenhet. Det kan vara lite olika 

beroende på vad det är för produkt. Men man måste få fram de unika egenskaperna och 

fördelarna för kunden, att det kanske är lätt att installera, effektivare, att man får fram 

fördelarna på ett bra sätt. Även garantier och installationstid för produkten.   

  

Vilka potentiella negativa effekter av att försöka skapa förväntan på marknaden?   
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Det kan vara leveransproblem, att produkten kanske inte håller måttet. Det kan bli väldigt 

negativt om sådana problem uppstår. 

  

Så man kan inte lova för mycket, menar du? 

Man kan lova mycket, man måste göra det men det måste vara realistiskt och det är viktigt att 

leva upp till förväntningarna. Man kan inte vara tveksam. Men det kan ju uppstå 

leveransproblem. Det har hänt att säljarna inte kunnat vänta med att berätta om en nyhet och 

företaget har också velat skapa en förväntan på en ny produkt. En stor efterfrågan har skapats 

och i siste sekunden har lanseringen försenats. Då kanske kunden inte vill köpa produkten 

som du har på lagret utan vill vänta på den nya, Så det är också en nackdel med att gå ut för 

tidigt med en produktnyhet, när man vill sälja slut på produkten som den skulle ersätta.     

  

Förvalta förväntan. Ska man uppvakta de som redan är upptrissade, intresserade, eller 

är det bättre att hitta nya kunder att känna förväntan?   

Det är viktigt att behålla de kunder man har som du redan har en relation till. Det är klar man 

vill ha nya kunder också, men man ska vara mån om de kunder som man har. Det är lätt att 

förlora en kund om man inte underhåller relationen på rätt sätt. Det är dyrare att tappa en 

befintlig kund, som man satsat mycket på och som kan dina produkter. 

  

Hur skapar ni ett förtroendebaserat förhållande med era konsumenter? (Hur får man 

de att lyssna på budskapen som man vill få ut) 

Genom att ha teknisk kompetens på företaget, bra kontakt med sin säljare, att man får 

utbildning inför produktlanseringar, att man tillhandahåller de dokument som behövs när 

projektet ska besiktas. 

  

Är det viktigare med en duktig säljkår eller bra marknadsföringsmaterial? 

En duktig säljkår är det viktigaste eftersom det skapar förtroende. Marknadsföringen är viktig 

men har man inte rätt säljare så blir det ofta ganska verkningslöst. Det är genom relationer 

man behåller kunder. Det är säljkåren, speciellt i vårt fall. Det handlar mycket om trygghet 

och att du känner din säljare, de behöver oftast hjälp att beräkna och välja produkter till stora 

installationer, där hjälper inte vanlig marknadsföringen, utan det är säljarens kompetens som 

är viktig.  

  

Så det är viktigt att trycka på punkterna som du sa om utbildning och mervärde och 

trygghet?! 

Ja, det är väldigt viktigt när man kör B2B. Speciellt med teknikprodukter. 

   

Hur kan förtroendeingivande uttalanden/citat eller annat öka förväntan på marknaden? 

Ja, det tror jag absolut. Om ett välkänt företag anser att dina produkter är de bästa och har hög 

kvalitet och företaget i sin tur är kända för att göra ett bra jobb så är det bästa betyget, 

Samtidigt som en säljare, som man litar på, säger att här kommer en kanonprodukt, så lyssnar 

kunden på det också. Jag kan inte säga vad som är viktigast, det är framförallt säljaren 

framförallt i början som kan berätta om produkten speciellt om det är en nyhet.  

  

Använder ni er av buzz-agenter? Hur, varför / varför inte? 

Nej, det gör vi inte. Därför att vår målgrupp är så speciell och är svår att nå genom den 

kanalen.    

Finns det en gräns hur förtroende kan användas för att bygga förväntan vid 

produktlansering och vart går den? 

Vi har inte riktigt sådana produkter, så jag kan inte svara på det.   
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Hur interagerar ni med konsumenterna över sociala medier? Varför? 

Vi berättar om mässor och andra event, informationsvideos och produktnyheter. Ibland bjuder 

vi på något i våra butiker som våfflor på våffeldagen då berättar vi om detta i våra sociala 

kanaler. Vi kan också dela branschrelaterad information.   

  

Svarar ni på alla kommentarer som skrivs på era inlägg? 

Ja, vi svarar om det ställs en fråga. Ibland kan vi vara lite trevliga och svara på kommentarer 

(skratt). Jo, men vi kollar ju upp det och oftast ger vi feedback.   

  

Hur bemöter ni negativ kritik? 

Negativ kritik kan man bemöta en gång i kommentarsfältet, sen tar man det privat, man 

skriver en kommentarfältet att man kommer att skicka ett privat meddelande. Det är bättre att 

ta diskussionen på det sättet. Det tror jag att de flesta som har jobbar med sociala medier 

tycker är det bästa. Det kan bli så långrandigt och skapa dålig publicitet. Då är det bättre att 

göra så här, man ska såklart bemöta, men det kan man göra till den privata personen.   

  

Hur ofta behöver ni uppdatera era sociala medier (eller buzz-agentens) för att hålla 

uppe förväntan och PRCB? 

Jag tror att två gånger i veckan räcker. För annars kan folk börja att avfölja det blir för tjatigt. 

Det man publicerar i de sociala medierna hamnar ofta också i vårt nyhetsbrev med mer 

ingående information och länk till vår hemsida.   

  

Hur ofta tittar ni till era sociala medier? 

Jag ser det direkt då jag har det i min telefon, det är bara jag som har hand om det. Så jag ser 

snabbt om det händer där. Vi är inte ett så stort företag på större företag har man kanske det 

mer systematiserat. Men jag har ett hjälpmedel som gör att jag kan planera ett antal inlägg så 

att de kommer ut med jämna mellanrum för att slippa jobba med det dagligen. Så oftast sätter 

jag mig en dag för att göra klart inlägg för någon vecka framåt. Jag jobbar ensam på 

marknadsavdelningen, så det är väldigt svårt att hela tiden hålla på med sociala medier, det tar 

ju lite tid. Då är det bättre att sätta sig en eftermiddag och köra allt på en gång. Så man slipper 

hålla på med det varje dag.   

  

När du lägger upp det i hjälpmedlet kan du välja vilka sociala medier du ska använda? 

Ja, precis. Då brukar jag lägga samma inlägg på Facebook och LinkedIn och så gör jag en 

egen bild för Instagram. Eftersom det är lite olika format, men på Facebook och LinkedIn kan 

man ha samma storlek på bilden, på Instagram måste det vara fyrkantigt. Och där kan man 

inte publicera video på samma sätt heller.   

  

Vad anser ni är fördelen och nackdelen med att konsumenter snackar om en produkt 

inför premiär? 

Jag ser inget negativt med det. Där jag jobbade tidigare kunde det spekuleras på olika forum 

det kan vara konkurrenter som är inne och skriver för att påverka negativt. 

  

Var det inför premiärer? 

Nä, kanske inte inför premiärer, eller det händer väl också, men inte så mycket. Någon har 

alltid en åsikt, för att man då för att favorisera sitt eget fabrikat. Men det förkemmer inte där 

jag arbetar nu. 

  

Menar du att andra marknadsförare var uppe och marknadsförde sina produkter? 
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Ja, olika återförsäljare, som på mitt gamla jobb, då sålde vi en speciell produkt. Men då kom 

det andra tekniker som tyckte “nej, köp det här fabrikatet, och så kunde det fortsätta. 

  

Vems röst är mest förtroendeingivande där? 

I det fallet var det om produktchefen kommenterade. Det gjorde produktchefen på min förra 

arbetsplats och det vägde lite tyngre. Det är svårt för en marknadsförare att skriva för 

ingående om teknik. Man måste vara försiktigt så man inte ger fel information. Det kan vara 

bättre att fråga en tekniker, än att man själv börjar gissa. Blir det sedan följdfrågor kan det bli 

väldigt fel..   

  

Historiskt: hur var det förr? har det ändrats? 

När jag började med marknadsföring var det mycket printannonsering och direktreklam. Idag 

satsar man inte mycket på det, utan det är digital marknadsföring som gäller.   

  

Med tanke på vad vi pratat om idag, vad tror du kommer ha ändrats i framtiden eller 

blir viktigare att tänka på? 

Det har redan börjat, kan jag säga. Marknadsföringen blir mer riktad, man ser till att kunden 

får exakt den information som de är intresserad av, man skickar rätt sak till rätt person. Det 

finns så mycket analysverktyg idag. Ett exempel är nyhetsbrev, det finns många verktyg för 

nyhetsbrev där man kan analysera vad personen klickat på. Om man har olika produktgrupper 

kan man lätt se intresseområdet genom att analysera hur personen klickat sig fram. Då kan 

man filtrera efter detta och skicka ut mer specifik information om produkten. Istället för att 

skicka brett, skickar man till den som kan vilja läsa, det är i företagets intresse att skicka 

information som är intressant för kunden. 

  

Så ni kan krasst skicka 3 olika nyhetsbrev efter den analysen? 

Ja, det kan man säga. Och det tror jag blir mer och mer viktigt, för man får så mycket 

information, då blir det viktigt att man försöker skicka det som är intressant. Det är ingen som 

har tid att läsa sådant de inte tycker de har användning för. Det skapar bara irritation och då 

slutar man att prenumerera på nyhetsbrevet. Många använder Facebook pixel på sin webbsajt. 

Den lagrar den information om personen som varit på din webbsajt får sedan reklam på 

Facebook från företaget vars webbsajt den surfat på. Det är samma sak som om du sökt om 

något ämne så kommer det ofta upp annonser om detta när du besöker andra webbsidor. På så 

sätt nås personer som är intresserade om din produkt.  det är därför som du ser samma tröja 20 

gånger när du går in på Facebook. Facebook pixel är en kod-snutt som du sätter du installerar 

på din hemsida. Du göra en look-a-like målgrupp på Facebook. Då kan du titta på hur din 

målgrupp ser ut, vad har de för intressen, ålder och var de bor och hitta personer som är likt 

den gruppen du har och få en större målgrupp.Vi har inte samlat in denna information, men 

många gör det. Men då står det i den här cookie notisen, som du hittar på alla webbsidor. 

  

På vilket sätt får den reda på intressen? Måste det kopplas ihop med Facebook? 

Ja, i det här fallet måste det göra det. Sen kan man också göra en retargeting och då kan man 

också få fram de som besökt din hemsida och rikta kampanjer mot dem. Vi hade en webbyrå 

som hjälpte oss med detta. Det blir mer personlig marknadsföring. Det är det som är 

framtiden, det kan också kännas integritetskränkande och det är det ju också. Många jobbar så 

idag.   

  

Är det någon skillnad mellan b2b eller b2c? 

Skillnaden är att B2B endast riktar sig till företag medan B2C till dig som privatperson och 

konsument det är så klart en stor skillnad. 
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Är det viktigt att man samlar in e-postadresser från kunder? 

Ja, men idag får man inte göra det på samma sätt som tidigare. Efter GDPR infördes krävs det 

att personen gett sitt godkännande innan du kan använda den för att skicka nyhetsbrev och 

liknande. Det är så klart väldigt bra att ha kundernas e-postadresser för att kunna kontakta och 

kunna skicka nyhetsbrev och liknande.   
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Bilaga 9. Intervju, respondent 8 

Vad är ditt yrke, ålder, utbildning? 

Jag har ingen marknadsföringsutbildning utan jag har gått musikersvängen och sen lästa jag 

pedagogik och psykologi för att jag hade en ide om att jag skulle börja undervisa. Men i 

samma veva började jag jobba i musikbranschen istället så det blev ingenting av det. Min roll 

på företaget är väldigt bred, jag är ansvarig för all percussion, det innebär inköp, lager, 

beställningar, säljbesök till key account och lanseringar.  

Vad säljer ni och vad gör ert företag? 

Vi säljer trummor och slagverk till butiker, web och vanliga. Importör/Grossist. 

Hur skulle du med egna ord beskriva en lyckad produktlansering så att säga från Ax till 

Limpa. 

Det bästa är om tillverkaren till produkten har gjort sitt jobb ordentlig. En produkt som man 

känner att det är en fantastisk produkt, den perfekta situationen, så tillkommer ändå ganska 

mycket jobb för att få ut den. Nu har vi tur att jobba med bra tillverkare, även om inte alla 

produkter är lämpliga för vår marknad. Men det är väl när man känner att den här produkten 

är befogad, den här finns det utrymme för på marknaden. Då känner man att allt går så mycket 

lättare, folk är mer pigga på att hooka up med all info man får och man får medvind i alla 

delar. Man vågar köpa hem, och vågar satsa tuffare. 

Finns det något annat en tillverkare kan göra rätt, förutom rätt produkt till rätt 

marknad? 

Naturligtvis, men ofta hänger det ihop. Är produkten bra, och de gjort sitt jobb har de 

förmodligen en idé själva om hur den ska marknadsföras och då får vi också lite information 

om hur de arbetar centralt, men det har ju ändrats med tiden, från det att jag började jobba här. 

Då la de sig inte i så mycket marknadsföring och de flesta fokuserade på kommunikation med 

oss, medan de senaste åren så är tillverkarna mer inriktade mot slutkonsument, så de gör 

mycket av det jobbet själva, det vi gjorde förut. Och de lägger sig mer i hur vi gör det. Vissa 

fabrikat har väldigt hårda idéer om hur vi ska presentera produkten. De lägger sig i mer, 

affischer, typsnitt, färger, allt möjligt. 

De lägger sig i mer nu alltså? 

Ja, betydligt. 

Varför tror du att det har blivit så? 

Det är nog två saker. Förut fanns det mer plats för produkten, idag breddar sig alla tillverkare, 

bara övningsplattor har vi från 4 fabrikat, det är väl i kraft av att allt ska växa, samtidigt som 

marknaden totalt är ganska stillastående. Då gör man saker och så känner man att man “måste 

få ut det här” och försöker olja alla kanaler. 

Är det alltså så att ökad konkurrens gör att de måste vara nogrannare? 

Det kan man säga. Det är den ena delen, den andra delen är att marginalerna är mindre. I takt 

med att marginalerna blir mindre, måste varje satsning ge pengar. 

Men ändå lägger de mer resurser på att peta i färgkoder? 

Ja just det, det låter ju lite banalt. Men om vi tar det här företaget så har de sin egen 

marknadsavdelning och den är väldigt proffsig. Företaget jag jobbar på har ju i och för sig 

jobbat länge med marknadsföring, men det finns många andra marknader där importören inte 

varit så aktiv, DET har gjort att man vill proffesionalisera marknaden, särskilt den här 

branschen är fyllt med aktörer som brinner för musik, så att proffessionalismen i branschen 

har ju gått upp väldigt i det senaste tjugo åren. Tack vare lägre marginaler igen, så måste man 

vara proffsig, man kan liksom inte vara halvdann, har man en butik så måste man jobba hårt 

för att få den att gå runt. 
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Kan det ha någonting att göra med internet och tillgänglighet? 

Ja, marginalen är helt styrd utav internet. Förut styrdes prissättning av Lagar och regler, men 

det var före internets tid. Vi kan bara ge ett rekommenderat pris. Butikerna behöver ha en 

33% marginal, medan i Tyskland säljer man för tjugo -25%, och det är de priserna man måste 

följa i många fall. Lanserar vi då ett pris med 33% marginal blir det för högt och det hjälper 

till att styra trafik och business till europa.  

Hur ofta uppdaterar ni era sociala medier? 

På ett plan jobbar vi väldigt oproffsigt, vi gör lite inlägg, ibland jobbar vi med kampanjer med 

butiker, men i regel har vi mycket ideér men ingen tid, så kan man säga. Vi är inte så aktiva på 

instagram, vilket vi borde vara. 

Varför borde ni vara det? 

För att instagram är mer ett bildmedium och mycket folk som köper våra produkter känner 

“Wow!”, man blir sugen på att köpa det bara man ser bilden av den. Sen vet man inte, vad 

man upplever är att det finns en övertro hos tillverkarna, eller vad vet jag… Det känns som att 

kunskapen om vad det ger egentligen är utvecklad. Jag vet inte om ni har fått mer i era kurser, 

men det känns som att man tror “bara för att man når ut till många”, men liksom vad är det för 

kvalitet på det du når ut? Om jag nu får vara kritisk mot våra tillverkare, några av de här, de 

som lägger sig i för mycket, de som gör det för proffsigt. För mig känns det som att till 

exempel facebook är mer personligt, ju proffsigare material som vi lägger ut, ju mindre 

respons får vi. Ett sämre foto, men personligt foto ger mer respons. 

Varför tror du att det funkar bättre om det är mer personligt och inte så säljigt? 

Jo men med sociala medier alltså, det är ungefär som att du och jag ses på stan, så säger jag 

fasen kolla på den här bilden, wow det här är ju skitsnyggt, och du får känslan av att det jag 

presenteras där är som att du står där, som att jag tagit med dig på vårt lager och så ligger 

solen på på ett snyggt sätt och så lyfter jag fram en trumma där och “det är här och nu och för 

dig“.  

Kan det vara så att budskapen talar till individen mer än att det är reklam till en 

massa? 

När det är proffsigt, klart det kan vara proffsigt på “rätt sätt”, men om det är proffsigt 

proffsigt.. Om man lägger ned för mycket tid för att göra det.. Alltså reklam för klockor eller 

parfymer blir stereotypt och kallt, om idéer upplevs mer beräknade.. Alltså det är inte nerver 

som kittlar.. Det är inte budskap från någon som går igång på en produkt, utan det är 

ekonomiavdelningen som har tillsatt en marknadsföringsavdelning som presenterar något med 

väldig tjusig hög upplösning på foton och det är klart det är gott och så.. Men paketerar man 

in det för proffsigt känns det som att det inte får samma fäste på sociala medier. 

Vad gör ni / hur gör man för att skapa förväntan på marknaden och få kunder att 

“börja snacka” om en produkt inför dess premiär? 

Vi är ju i en jätteliten marknad så det blir kanske annorlunda om man tänker på andra fabrikat 

eller produktgrupper, men om man tar ett exempel. Förra året kom en tillverkare med en ny 

modellserie. I samma veva spelades “Ett populärt TV-progam”. Trummisen i husbandet 

kontaktade mig och behövde låna ett trumset och då fick jag hem det här slagverken lite extra 

tidigt då, för att lansera det… TV programmet sändes precis innan serien lanserades. Då 

kunde jag, främst i sociala medier, men även han, lägga upp bilder från inspelningarna, från 

scenen. Det gjorde att det blev rätt mycket tugg så. Allt från “den slagverkaren kan spela på 

vad som helst, det låter skitbra oavsett” till “Wow, vilket läckert slagverk” och “Vad är det 

här? Är det nytt eller?” “Ja, det och det.. “ och bla bla bla. 
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Var han aktiv i den diskussionen? 

Inte direkt, han fällde väl någon kommentar men det var mest vi, eller mest “de som följde”, 

så folk engagerade sig ganska mycket i den.  

Var ni med i diskussionen och försökte svara på frågor? 

Ja, det gjorde vi också, men vi presenterade ju det, så direkt när det kom in så la jag ut 

bilderna och sa “det här är helt nytt”, så lyssna på lördag så får ni höra hur de låter direkt. Vi 

får inte hem dem förrän slutet av månaden, men ni kan redan nu på lördag lyssna på hur de 

låter. Det var ju en del, men vi fick ju bildmaterial som vi gick ut med i våra kanaler, vi 

skickade material till våra butiker och information och så. Och vi har bjudit hit butiker och så. 

Kan man säga att ni främst försöker påverka butikerna och de ska försöka sprida det 

vidare till konsumenterna?  

sociala medier, där riktar vi in oss på slutkonsument, men de som är intresserade av trummor 

är också där, så det blir en tvåstegsraket. Det är mest för att det inte finns någon bra 

musiktidning eller annat medie eller så för att nå ut till konsumenterna. Den ena fåran riktar 

sig till butiker och den andra är för att skapa intresse rent allmänt. Vi lyckades ganska bra med 

lanseringen av den nya serien jag berättade om till exempel, där vet vi att vi sålde en hel del 

på grund av det. 

När vi lanserade ett nytt trumskinn hade vi stäm-event där jag visade hur man stämmer 

trummor och samtidigt pratade om den nya produkten det var också lyckat. Sociala medier har 

ju tagit över mycket av den kraften.  

 

Även ni riktar in er på slutkonsument? 

Ja. Man menar att “det är ju jättebra för slukonsument att priserna gått ned”. Men det är också 

en baksida på det, och baksidan i vårt fall är att butikerna har för låga marginaler och inte 

vågar chansa, så de är mindre villiga att ha produkter liggandes på lager själva. Vår roll har 

blivit lite av lagerhållning istället för att distribuera. Många webshopar lägger ut jättemycket 

fast de bara har delar av det i lager. De Svenska web-butikerna iallafall. Det gör också att det 

är viktigt för oss att nå ut till slutkonsument, typ om vi får in exklusivt slagverk som finns i tio 

utföranden är det bra för oss att nå ut med de utföranden vi har beställt.  

 

Ni jobbar ju med artister för att få ut produkterna, kan dina tankar där? 

Tidigare hade vi en egen katalog, men det har vi fått skära ned och där satsar vi mer på sociala 

medier i det fallet. Där marknadsförde vi en del artister och det gamla tänket ligger väl kvar. 

Sånt där är jättesvårt att mäta.. Det har väl nån typ av effekt för Branding… Men vi gjorde 

event med en känd youtube-slagverkare. Då blev det publikrekord, det var hundra personer 

som inte kom in för att se hen framföra. (Hen spelar på “respondentens produkter”). Dessa 

slagverkare, deras arena är youtube, och sitta och spela till musik och så, och event. Men sen 

vet man ju inte vad det gör för övrigt..  

 

När ni jobbar med personer med inflytande i breda mått… Hur mycket kontroll känner 

ni att ni vill ge då? 

Vi ser det nog mer som Branding. De får fria händer, de som ser dem vill inte se dem som 

reklampelare. En känd slagverkare hade en period då han inte ville ha spons överhuvud taget. 

Och när han fick låna slagverk av oss så gillade han det så mycket att han ville köpa det.  

 

Vad kände du där? 

Slagverkare följer vad han gör, han träffar många slagverkare också. Men har har ganska dålig 

koll på vad produkter heter och så, i det optimala läget hade han vart mer kunnig på det han 

använder,även om han alltid är noga med att det ska låt bra. Han använder det, därför tycker 
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folk att det är intressant. Det finns en annan slagverkar-youtuber med över hundratusen 

följare, han har fått en del produkter av oss. 

 

Men där tänker ni att det är mer generell branding? 

Kommer det nya produkter så skickar man det till honom. Marknadsföringen via youtubers 

når väldigt mycket folk, men samtidigt vet man inte riktigt kvaliteten på det. 

 

...vad det ger i försäljning rent krasst? 

Nej, precis. Det är som att “han har över ett hundra tusen följare”, jaha.. Och? Medans han, 

“person 1”, som träffar mycket trummisar när han är och spelar, kvaliteten av det mötet är ju 

enormt mycket högre. Däremot så om man tar youtubern som exempel… om det kommer en 

helt ny produkt så fyller det ju en funktion att skapa medvetenhet som gör att de undrar “Jag 

såg att det har kommit ett nytt slagverk på sociala medier, vad är det för nånting, är det något 

att ha eller?”. Om då person 1 spelar på det eller träffar slagverkare och pratar om det efter att 

de fått information om det i sociala medier så “jaha!” 

 

Det låter som att även fast det är svårt att mäta är det viktiga kanaler för att få ut 

produkten? 

Ja, det är det, det har ju blivit nya tidningen. Tidningen där du bläddrar förbi, och upptäcker 

att det kommit en ny produkt för att du sett den två nummer i rad. 

 

 

Vilka potentiella negativa effekter av att försöka skapa förväntan på marknaden inför 

dess premiär?  

Ja, om någon har missförstått produkten. Till exempel brast marknadsföringsdelen på en ny 

produkt som var jättebra, och snyggt! “Men inte för alla”. Många som testade de skinnen 

sedan var missnöjda för att de inte ett hårdare typ av spelstil. 

Kan man säga att de lovade för mycket? 

Ja, eller de var oklara i budskapet. Som tillverkare vill man ge råd vad produkterna passar till. 

De vågade inte välja bort något för att ha så bred träff som möjligt. 

Vad tänker du att det gav för negativa effekter där? 

Ibland på sociala medier så kan folk fråga “vad tycker ni om den här produkten” och någon 

som fått ett för brett budskap kan säga, “Nej, de funkar inte alls”. Och då uttalar han sig om 

produkten, men produkten var inte för honom egentligen. 

Så han var fel målgrupp egentligen? 

Ja, just det. Och det var ju inte hans fel, utan det var tillverkaren som inte var med och styrde, 

de gav sken av att det var något annat än det var. 

Då menar du att det indirekt påverkar försäljningen? 

Ja, det kan påverka, för någon som ser inlägget som inte tänker på, så att säga, folk är inte så 

bra på att källforska. Dom liksom bara, “jag läste någonstans att det inte var bra” och då om 

de kollar upp så är det någon 13-årig kille som spelar fruktansvärt hårt med grova 

trumstockar, och då kan de heller inte rekommendera produkten till något annat. 

Kan man härleda det till att det var tillverkarens fel, och hur kunde de undvika det som 

skett? 

Vad jag kan tycka gäller mer än förr är att produkter är bättre och billigare, men också på 

vissa företag växer marknadsavdelningen mer än produktutvecklingen. Om 
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marknadsavdelningen eller kommunikationen mellan avdelningarna inte är bra så 

marknadsförs produkterna på fel sätt. Då blir marknadsföringen och lanseringen fel. 

Menar du då att den interna organisationen inte var synkroniserad? 

Precis! Du har en avdelning med inåtvända nördar som kommer fram till bra produkter, sen 

sitter de i möte med explosiva marknadsavdelningar med folk som är väldigt utåtriktade och 

som bygger ett eget luftslott. 

Med tanke på vad vi pratat om idag, vad tror du kommer ha ändrats i framtiden eller 

blir viktigare att tänka på? 

Jag vet inte om det finns någon backlash med sociala medier att företagen inser vad som är 

värt egentligen, till exempel att vi återgår mot traditionella medier, men det som talar mot det 

är ju kostnaden. Det pekar ju på att det kommer bli än mer sociala medier och att tillverkarna 

kommer gå än mer mot slutkonsument. Ett företag som är väldigt duktiga på det där, där 

känner folk att de är del av en familj och det är ju det man vill skapa. Sudda ut det privata 

kontra en kall marknadsföringsdel. Det var en som frågade mig vilket instrument jag spelar 

med, och när jag berättade märket sa han “Jag känner att de företaget inte passar min profil”, 

“Va!?” kände jag då spontant…! “Näe jag känner mig mer familjär med det här företaget, det 

de står för och deras uttryck passar mig bättre” Och DET var nog första gången jag hade hört 

någon prata i dem termerna. Nu var det i och för sig en kille som är ganska aktiv med sociala 

medier och ville jobba med det. Men tidigare var det produkten och nu var det företaget och 

företagets profil, hur den skulle passa killen. Och då kan man tänka att växer, flyttar folk ut 

mer på sociala medier kommer det tala emot det jag nyss sa, och de som lyckas är dom som 

lyckas på sociala medier, och kan hålla uppe intresset.  

Du menar att du tror att det kan vara så? 

Ja, den ena trenden är att vi kommer flytta ut än mer på sociala medier, och den andra är att 

man börjar ifrågasätta sociala medier mer, eller tar det där det funkar bra. 
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Bilaga 10. Intervju, respondent 9 

Vad är ditt yrke, ålder, utbildning? 

Jag är grafisk formgivare och marknadsförare. Grafisk formgivare är jag i huvudsak och så 

hjälper jag till att marknadsföra företaget. Jag är 34 och jag har gått media- och 

kommunikationsvetenskap med inriktning på reklamproduktion.  

Vad är din befattning och hur kommer det sig att du började jobba med detta? 

Det fanns sig naturligt då jag har en bakgrund som grafisk designer och marknadsföring.  

Vad säljer ni och vad gör ert företag? 

Vi säljer i huvudsak kepsar av vårt egna märke, det är tre olika märken men det är fyra olika 

kepsar just nu i sortimenten. Men vi ta även på oss uppdrag att ta fram företagskepsar och 

föreningskepsar, eller mössor, till de som är intresserad. 

Hur skulle du med egna ord beskriva en lyckad produktlansering så att säga från Ax till 

Limpa. 

Det är väl att man ser att det vi marknadsför ger någonting, alltså när vi släppte första kepsen, 

när vi ser att folk inte bara köper den utan de har på sig den också. Då känns det som man har 

lyckats med det grundaren, som är kepsfantast, vill. Med att de tycker om kepsarna lika 

mycket som han gör det. 

Så det handlar om att få fram budskapet? Kärleken till kepsen. 

Ja, att de känner att det är kvalité som han är ute efter. Och nu har han lyckats hitta en 

leverantör som verkligen lever upp till det företaget vill. 

  

Om du tänker högt, vilket är det enskilt viktigaste att tänka på vid marknadsföringen av 

en ny, kommande produkt? 

Jag tar årets keps till exempel. Det var att vi istället för att använder grundaren som modell, 

använder vi flera olika modeller. Gamla som unga. Och inte bara försöka lägga ut en 

produktbild som man kan hitta på vår hemsida, utan vi vill gärna ha miljöbilder och taggar 

folk som vi ser har använt kepsarna våra, i sina egna inlägg till exempel Instagram. Då 

återanvänder vi dem och visar ”kolla vad fint det är att ha keps när man spelar golf i 

Spanien!” Vi är väl främst på sociala medier men grundaren säljer mycket mun till mun, 

eftersom han träffar så mycket folk. Det funkar väldigt bra hittills.  

Hur ofta uppdaterar ni era sociala medier? 

Det är inte tokofta. Vi har satt ett schema för det här vill vi få ut innan sommaren. Men vi har 

inte satt datum på det. 

Så ni har materialet klart? 

Ja, jag har med digital kamera tagit lite olika bilder på olika personer med kepsen på och 

några bilder har jag enbart på kepsen. Då kan man ”nä men nu var det ett tag sen” och så 

lägger man bara ut en skön bild och ”vi önskar er en trevlig helg, kolla in vår webbshop” eller 

någonting. Det blir inte så utförliga, vad säger man, vi ordbajsar inte ihjäl oss i varje inlägg. 

Utan de är många små pop-up grejer ”kolla, snygg keps. Fint väder, trevlig helg.”   

 

Vilka sociala medier använder ni er av? 

Det är Instagram och Facebook främst. 
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Vad gör ni / hur gör man för att skapa förväntan på marknaden och få kunder att 

“börja snacka” om en produkt inför dess premiär? 

En teaser har vi haft på både tidigare kepsar, då har vi bara visat en liten bit av vår 

studiefotning. Inför den senaste släppet så såg jag att en av tränarna av de lokala hockeylagen 

hade på sig den och han hade fått en förhandskeps. Men då var det fotat så bra av klubben på 

deras sociala medier, så vi delade deras inlägg och sa ”titta här vad som komma skall.” Så 

blev det en teaser för årets släpp. Vi kör med teaser mest.   

Hur fångar man målgruppens uppmärksamhet? Är det att skicka iväg teasers? 

Ja, till att börja med. Sen så, för det känns som, många, ja men. Nu senast på senaste 

kepssläppet, så valde vi att köpa en annons på Facebook och då blir det Instagram också. Det 

genererade fler likes, men vi såg inte att det såldes så mycket mer. Men däremot fick vi flera 

att börja följa oss och då blir det lite, det blir fler som såg den. Från 300 till 3 000 som såg 

inlägget. Det är väl en av få gånger vi har betalat för en annons. Det har skött sig själv ganska 

bra ändå, men det känns som. Nu tappade jag bort mig, 

 

Hur man fångar uppmärksamheten bäst. 

Ja, men det är väl liksom, vi har även haft kepsarna på hockeyprofiler bland annat på 

golfbanan. Då har vi märkt att de inläggen får ju mycket likes. Dels känner de igen personen 

som är på bilden, men även att det är vår keps som följer med på köpet. Så jag tror att om vi 

arbetar mer, för grundaren har tillgång till hockeyprofiler genom sitt andra jobb bland annat. 

Vi båda spelar golf, då kan kanske man kan stöta på någon större profil där. Det liksom, man 

blandar modellerna. Man tar lite kända ansikten blandat med lite vardagsfolk.  

  

Man skulle kunna säga att ni arbetar med Buzz-agenter, influencer 

Ja, precis. 

är det då avsiktligt att ni försöker rikta in er på att använda de lokala profilerna eller 

blir det mer att försöka hitta en Svensson som är lojal till märket? 

Ja, precis dem har vi också. De är dem som bara ska ha kepsarna, det är liksom ”va bra, jag 

ska köpa en.” Men vi fokuserar främst lokalt, men vi har även att vi kan skicka iväg kepsarna 

i Sverige. Men det känns som, eftersom det är det lokala området vi är ute efter så är det 

ganska gött att använda sig av de lokala profilerna så gott vi kan. Men skulle vi lyckas få tag 

på någon utanför, till exempel grannlänet, då kan det vara gött att betala för en annons som 

går där med just den personen. Men något sånt har vi inte idag. 

  

Hur tydlig eller mycket information bör man offentliggöra innan en produkts premiär 

för att väcka nyfikenhet och förväntan? Ser ni skillnad om ni släpper teasers eller en full 

bild på en gång? 

Eftersom vi inte har så många kepsar att utgå ifrån än, vi har ju bara fyra olika, så har det 

blivit en teaser inför varje. Vi har inget att riktigt jämföra med, om man hade gått direkt på en 

produktbild. Sen så ska man tänka på att ha lite text, så man slipper trycka på läs mer. För 

oftast sitter du bara och skrollar och trycker aldrig på mer. Så använd inte så mycket text 

under bilden, utan det är bättre att länka till något annat. Man ska inte ordbajsa ihjäl sig i varje 

inlägg, till slut orkar inte folk läsa. 

Går ni ut direkt vad det kommer stå på kepsen eller får folk spekulera?   

Det spekuleras främst, bara för att det är ju kul för oss, då får folk fundera lite grann. Så 

”hihihi, så här såg den ut”. Vi sparar ju de här riktiga profilbilderna till hemsidan, vi vill få 

folket dit och hoppas bara de gick dit så klickar de hem en keps. De fina studiebilderna ligger 
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ju där, så använder vi oss inte så mycket av dem på Instagram. Utan där vill vi ha 

känslobilder, att de är på golfbanan eller att de hänger bara. 

  

Vilka potentiella negativa effekter av att försöka skapa förväntan på marknaden? 

Att det blir tjatigt, tror jag. Nu har inte vi haft så många inlägg innan vi släpper en keps. Men 

skulle vi lägga upp ett inlägg om dagen, där man får se en liten bit av kepsen, folk skulle inte 

orka se slutresultatet för det är uttjatat. Jag tror att man kommer längst om man håller det 

sparsamt, för det är så himla mycket nu. Man märker det själv när man scrollar igenom 

Instagram, de här annonserna som poppar upp. Snart är det så många så att ”där nere var min 

kompis som har lagt upp någonting.” man vill ju inte bli en sån som dyker upp varenda dag, år 

ut, år in. Då blir nog, jag ska inte säga det, men om jag bara ser till mig själv, så känns det 

som att det inte är något för oss. Att tjata ut ett budskap. 

Förvalta förväntan. Ska man uppvakta de som redan är upptrissade, intresserade, eller 

är det bättre att hitta nya kunder att känna förväntan? 

Vi är ju ganska nischade fortfarande, eftersom budskapen på kepsarna är ju relaterad till golf, 

så det känns som vi är väldigt mycket och snurrar kring golfspelare generellt. Men det är ju 

folk som inte spelar golf som har våra kepsar också. Så det känns som att skulle vi 

vidareutveckla så skulle man försöka bredda den här lilla golfnischen vi har fått. 

nu är det mer fokus på att få en lojal grundbas? 

Ja, de som redan har köpt keps eller är sugen på att köpa keps. Men det är därför de senaste 

bilderna vi har lagt upp nu, det har varit från fjälls. ”ja, men solen skiner i fjälls också, så det 

är bra att ha keps.” Men nu när sommaren börja komma känns det som vi kommer glida in på 

mer golfbilder vi båda golfar och då är det lätt att man kan ta några snygga bilder när man är 

ute. Men då skulle man kunna kliva ifrån golfbanan också ”nä, nu åker vi till stranden och ta 

en bild”, det är ju inte värre än så. 

Hur skapar ni ett förtroendebaserat förhållande med era konsumenter? (Hur får man 

de att lyssna på budskapen som man vill få ut) 

Det är väl när företag eller föringar har hört av sig, så försöker vi vara väldigt, väldigt snabba 

på att svar och det här är mitt förslag. ”tack vi fick din logga, här är förslag på kepsen eller 

mössan.” Så de inte behöver vänta två veckor med att få en offers, utan då är det som. Så 

skickar de nå meddelande och frågor på Instagram eller Facebook så försöker vi återkoppla så 

fort som möjligt, för det känns som om man är glad och trevlig och snabb då har du redan 

vunnit, känns det som.  

Hur kan förtroendeingivande uttalanden/citat eller annat öka förväntan på marknaden? 

Ja, men det är väl klart. All positiv publicering kan ju bara gynna. Nu ska man ju välja person 

efter don, höll jag på att säga. Men det känns som att, ja spontant känns det bara bra om någon 

skulle säga det. 

  

Finns det en gräns hur förtroende kan användas för att bygga förväntan vid 

produktlansering och vart går den? 

Det känns det som att det gör va?! Det är som med allting, du kan ju inte lova något och sen 

inte hålla det. ”Kolla nu kommer en ny fin keps!” och så när de köper den så är det skitkvalité, 

jämförelse med den förra. Då är man ju körd. Eller ”nu kommer den om en vecka” och så går 

det två månader så har de fortfarande inte hört någonting. Det är ju också så där, ja men att 

man inte håller vad man lovar. Det är väl generellt ganska farligt att göra. 
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Du har sagt att ni svara på kundernas frågor, använder ni något annat sätt att 

interagera med kunderna? 

Det är väl ansikte mot ansikte, eftersom vi har så stort kontaktnät. Det blir mer face-to-face 

och sen, jamen ska jag kolla på ett förslag till dig. då tar man mailadress och så hör man av 

sig. 

 

Så det börjar öga mot öga och sen fortsätter ni över era kommunikationskanaler? 

Ja, precis. 

  

Hur ofta behöver ni uppdatera era sociala medier (eller buzz-agentens) för att hålla 

uppe förväntan och PRCB? 

Det känns som var tredje - fjärde dag kanske. Så att första inlägget, nu mera kan ju inläggen 

trilla upp om någon är där och gillar det, så det är inte så datumbestämt längre. Det vi har 

märkt att man ska undvika är att man skriver att det ät tre dagar kvar under bilden, för då kan 

den tredagars komma föra tvådagars om man skulle göra sånna bilder. Men det känns som, tre 

till fyra dagars mellanrum max. under hur lång tid, det är en månads tid kanske, och sen 

kommer produkten. 

vad anser ni är fördelen och nackdelen med att konsumenter snackar om en produkt 

inför premiär? 

Fördelen är väl att fler går in och tittar själva. Det känner man ju själv om man får höra 

någonting så vill man ju gärna kolla upp det och se att ”jo, men det stod det. ” Vilket kan leda 

till att de börja följa oss också, och till sist att de köper någonting. Det negativa är kanske att 

om någon har något negativt att säga då är det de som sprids och inte det som är trevligt med 

våran keps istället. Det är jättesvårt att kontrollera, men överlag känns det är bra. 

Historiskt: hur var det förr? har det ändrats? 

Det kändes lite klumpigt förut. Att man hade som en Facebook-sida, men det var det, och så 

skrev man mest. Nu kan du ju länka nyheter och grejer som gör att det blir som en egen artikel 

i sig. När du besöker någon företagssida poppar det upp ”vill du ha hjälp med någonting?”. Då 

kan du skriva direkt så ploppar det upp till den som har ansvar om den sidan, så kan man 

svara direkt ”ja, men vi har öppet till kl 17. Välkommen!”. Det känns som skillnaden från nu 

är att det känns som att man verkligen kan interagera, på både Facebook och Instagram. 

Instagram är mer en kommentar, du får ett svar. Nu kan du ju även dela inlägg på Instagram 

om du skaffar en app. Folk behöver handgripligen inte åka till stället, utan man kan kolla läget 

ganska ordentligt innan man bestämmer sig för ett köp. Är man bara tydlig där så känns det 

som att då är man hemma. 

Med tanke på vad vi pratat om idag, vad tror du kommer ha ändrats i framtiden eller 

blir viktigare att tänka på? 

Att vara tydlig med vilken linje man ska ha, så man inte börjar flamsa runt för mycket. Man 

ska lägga sig i många olika, vad ska man säga, områden.  Så det blir som att ditt företag står 

för är inte riktigt lika tydligt som det var för två år sen, när du började. Jag ska hålla på med 

det här, jag ska inte fingra i för många olika sidor och allt vad det är. Man delar och har sig. 

Utan man försöker hålla sig väldigt tydlig med vem man är.  
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Bilaga 11. Intervju, respondent 10 

Vad är ditt yrke, ålder, utbildning? 

Mitt är marknadsföringsansvarig och jag har en utbildning inom marknadsföring, men jag har 

tagit kurser på sidan om för att komplettera min utbildning. Jag är 29 år.  

Vad är din befattning och hur kommer det sig att du började jobba med detta? 

Det har alltid varit ett stort intresse, marknadsföring, och då kändes det självklart att det, efter 

att ha jobbat här ett tag, det var här jag skulle vara. Dagarna är inte den andra lik.  

Vad säljer ni och vad gör ert företag? 

Vi är ett företag som säljer skor, kepsar, streetwear kort och gott.  

Hur skulle du med egna ord beskriva en lyckad produktlansering så att säga från Ax till 

Limpa. 

Genom att alla delar finns på plats, det ska vara som ett pussel, du behöver alla bitar för att 

kunna slutföra det. Om en bit inte finns där kommer det att rasa samman på något annat ställe 

och både vi och kunderna blir påverkade av det. Vi får ilskna kunder och kanske även ett lager 

vi inte kan sälja, och kunderna får inte möjligheten att köpa produkterna i tid.  

Om du tänker högt, vilket är det enskilt viktigaste att tänka på vid marknadsföringen av 

en ny, kommande produkt? 

Att vi inte lovar för mycket! Vi måste vara realistiska när det kommer till, ett exempel är att vi 

lanserade en produkt och att den skulle släppas om en månad och det var precis att vi kunde 

leverera den produkten i tid. Nu i efterhand hade det kanske varit bättre att vi hade tagit lite 

extra tid för att vara säker att produkten skulle komma i tid.  

Hur ofta uppdaterar ni era sociala medier? 

Tre gånger i veckan, med undantag vid nya lanseringar. 

Vad är det som är så speciellt vid nya lanseringar? 

Eftersom vi vill få kunderna medvetna om produkten och på så sätt bygga upp en förväntan 

och efterfrågan.  

Vilka sociala medier använder ni er av? 

Twitter, Instagram och Facebook, men det är mest fokus på Instagram. Du vet, där finns lite 

yngre personer, målgruppen vi vill åt. Sedan använder vi Twitter och Facebook för att kunna 

länka till hemsida. Vi delar allt på alla kanaler men det är, som sagt, vi fokuserar mer på 

Instagram.  

Vad gör ni / hur gör man för att skapa förväntan på marknaden och få kunder att 

“börja snacka” om en produkt inför dess premiär? 

Vi använder oss av kända personer som har använt våra plagg, och genom deras, vad säger 

man...Fame? Kändisskap, så kan vi skapa en åtrå hos våra kunder, då de vill ha samma kläder 

som deras idol, kan man säga.   

Hur fångar man målgruppens uppmärksamhet? 

Vi satsar på det som är associerade med streetwear, vi lägger inte ut bilder när folk sitter i 

business möten. Utan vi söker oss mot det vardagliga livet, i stan, skateboards. Vi har nischat 

oss mot en swagig livsstil.  

Hur tydlig eller mycket information bör man offentliggöra innan en produkts premiär 

för att väcka nyfikenhet och förväntan? 

Vi använder oss av teasers. Så vi lägger bland annat upp en bild på, vi tar ett par skor, så 

blurrar vi bilden. Så de kan kanske se att det är ett par skor men på så sätt börjar de, 
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förhoppningsvis, fundera och diskutera hur skorna kommer se ut. De får alltså ta del av kakan. 

Så man måste släppa tillräckligt mycket information till folket så de kan skapa en diskussion.  

Vilka potentiella negativa effekter av att försöka skapa förväntan på marknaden?  

Att det inte, vad säger man. Att det inte uppfyller kundernas förväntan. Vilket kan leda till 

negativ kritik och då kan det skada oss ganska bra. Så om folket väntar på att en sko ska 

komma i lila och så släpper vi aldrig en sån, även fast vi har sagt att vi ska ha i alla färger. Då 

skjuter vi oss själva i foten.  

Förvalta förväntan. Ska man uppvakta de som redan är upptrissade, intresserade, eller 

är det bättre att hitta nya kunder att känna förväntan?  

Befintliga. 

Varför? 

För då kan man skapa en trygghet. Skapar man en god relation till sina befintliga kunder, 

kommer de prata gott om företaget till sina vänner, kollegor, släktingar kontra om vi bara 

fokuserar på nya så kommer de befintliga känna sig bortglömda och det kan skapa sprickor i 

våran kund- och företagsförhållande. Gör man ett tillräckligt bra jobb kommer det, ordet att 

spridas.  

Hur skapar ni ett förtroendebaserat förhållande med era konsumenter? (Hur får man 

de att lyssna på budskapen som man vill få ut) 

Vi jobbar hårt med att svar på frågor, inom 24 timmar ska en fråga få ett svar. Om de känner 

att vi finns där, att vi svarar oavsett vad, så kommer de känna, eller det hoppas vi på i alla fall, 

att de kommer känna ett förtroende.  

Så ni svarar på både negativa och positiva kommentarer med? 

Ja, för att visa att vi bryr oss om alla.  

Hur kan förtroendeingivande uttalanden/citat eller annat öka förväntan på marknaden?  

Enbart positivt, om någon av våra profiler använder säger något om våra produkter så bidrar 

det till att fler personer ser det. Plus folket har större förtroende om han, eller hon, säger att 

den kepsen eller skorna är grymma.  

I vilken utsträckning använder ni era profiler (buzz-agenter)? 

Vi delar deras inlägg ibland, vi tar även några snygga bilder med dem med produkterna i en 

miljö som de brukar befinna sig i, göra det lite verklighetstroende. Sedan försöker vi att skapa 

meet and greet i butiken. Alltså då kommer profilerna in till butiken, kanske vid ett 

produktsläpp så har de till exempel kepsen på sig. De som då vill kan få sin nya keps signad. 

Det har varit väldigt poppis, de gånger vi har gjort det.   

Finns det en gräns hur förtroende kan användas för att bygga förväntan vid 

produktlansering och vart går den? 

Nja, så länge man håller det man lovar ska det inte vara någon fara.  

Hur interagerar ni med konsumenterna över sociala medier? Varför? 

Som sagt, vi svarar på deras frågor och ställer... eller vi försöker håller Q and A’s varje månad 

över Instagram.  

Vad leder Q and A’s till? 

Kunderna får en inblick, förtroende för oss eftersom vi svarar på deras frågor och alla får se 

svaren.  

vad anser ni är fördelen och nackdelen med att konsumenter snackar om en produkt 

inför premiär? 
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Ser inte så många nackdelar, självklart kan det bli en tråkigt effekt om någon pratar skit om 

våra produkter. Men då måste vi, vi ser till att vi är där och svarar eller försöker lösa 

situationen.  

Historiskt: hur var det förr? har det ändrats? 

Allt går så mycket snabbare nu, internet, framförallt sociala medier, gör att vi inte kan strunta 

i vad som sägs. WOM sprids så mycket snabbare nu än förr, struntar man i det slår det tillbaka 

hårdare. Sen måste man arbeta hårdare med att få folk till butiken, i alla fall vi måste göra det. 

Det är så enkelt och lätt, du vet, att sitta i soffan och klicka hem produkten.  

Med tanke på vad vi pratat om idag, vad tror du kommer ha ändrats i framtiden eller 

blir viktigare att tänka på? 

Att ta hand om sina kunder, att få dem att känna sig uppskattade och, det blir nog mer av 

riktad kommunikation helt enkelt.  
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Bilaga 12. Koder 

Organisation 

Planera tidigt 

Förankra hela organisationen 

Alla inblandade ger 100% 

Kunskap 

Autenticitet i samarbete 

Genuint engagemang 

Visa att det är äkta 

Förbereda produktlansering internt till 100% 

Hela organisationen samarbetar 

Koordinera produktlansering noga 

Lanseringslogistik 

Förväntan i distributionskedjan 

Målgrupp parallellt m .produktutvecklande 

Internt 

Snöbollseffekt 

Förberedelse=Undvika negativa effekter 

Kommunikativ vid (motgång?) 

Bra produkt får medvind, grossist vågar satsa 

Lägre marginal på grund av internet och tillgänglighet. 

hårdare kontroll samt direkt mot slutkund 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Buzz-agenter 

Ger BA/partners material för sociala medier 

Förväntan Baksida med förtroende / informationskontroll 

Negativa som vill höras 

Budskapet sprids (är de positiva med PRCB, kan även vara negativt. Beror på vad som sägs) 

Snackis 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Interaktion 

Mer och mer prata med slutkonsument 
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Kommunicera 

Ta det privat 

Interaktion 

Visa uppskattning för lojalitet 

Målgruppen skapar varumärket 

Engagemang, med dolt marknadsföringsmål och skapa förväntan 

Finnas där för kunden 

Interagera, De blir såå glada 

Dataguden lyfter engagemang 

Försöker ha dialog online neutral 

Kontrollera diskussionen 

Tävlingar 

Lanseringsevent 

Att göra egna tester 

Demo-event 

Närhet 

Underhållning 

Engagemang 

SM som inlänkning 

Varför SM för engagemang 

Dela användargenererat innehåll 

Dela kundernas produktbilder 

Referenscase 

Belöna mjuka värden 

Överaska / över förväntan=snackis 

Q and A 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mervärde 

När den inte finns en produkt måste man skapa en. Skapa saker man kan ta i 

Kring-fakta 

Intern sloga 

Touch-points 
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Mervärde 

Förtroende 

Kvalitet och proffs-stämpel 

Utbildning 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Meriter 

Gamla rutiner 

Statistik 

Bevis 

Tester av förtroendeingivande press 

“Statistik” 

Överaska 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Målgrupp (förstå den) 

Pricka hjärtat 

Riktad kommunikation 

Konsumenter=Individer 

Analyser 

En kampanj, olika utföranden 

Prata med rätt personer om rätt saker 

Relevans för målgruppens hjärta ///\\\ Relevant för säsong eller nya regler 

Högt och lågt 

Rulla ut boll och Boll-analys 

Hitta nya målgrupper 

VIP-behandling 

Leverera en bra produkt 

Attraktivt för kunden 

Känsla och behov 

Kärnbudskap 

Veta var målgruppen finns 

Linkedin bra 

Nå olika målgrupper 

Parallellt gamla/nya kunder 

Förståelse 

Skiftande Målgrupp 

Målgrupper Åldras 

Dyrt att nå ny målgrupp 

Bearbeta köpbenägna kunder 

Uppvakta befintliga kunder 
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Relevans Målgruppen viktigast 

Förstå sin målgrupp 

Förarbete, utifrån målgrupper 

Relatera 

Digitalt beteende 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autenticitet 

"storytelling" 

Autentiskt 

Transparens och öppenhet 

Hantera tänkbar Negativ förväntan=Äg konversationen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informationsinnehåll och löften 

Lova lagom 

Kommunicera 

Inte överdriva 

Hajpen blev irritation med buzz 

Jättekrig online 

Ta det privat 

Leva upp till löften 

Lanseringsinformation 

Ej överdriva 

Annat än superlativ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Andrahandsinformation 

Peppa buzz-agenter 

Något att prata om 

BA kompetens 

Kompetens BA vs Information Nyckelperson 

Rätt BA 

Uttalande=Får ett tips 

Använder BA 

Hitta BA stort företag 

Förtroende skapar förväntan 

Fördel: BA’s håsning mer förlåtligt! 

Hindra konkurrenter 

Releaseevent i företagets regi 
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Citat 

Ratar en produkt pga informationsbrist 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informationsflöde 

Ej dela all information/dela litet information i olika steg 

Less-is-more 

Finlir. 

Teasa lagomt 

trycker ej på läs mer 

Balans 

unika egenskaper och fördelar 

Spekulation 

Tydlig och mycket kommunikation 

Hela tiden flöde i kanalerna 

Släppa all information 

Täta, intressanta uppdateringar m. balans 

Förväntan 

Hur släppa: sprida informationen enat 

Informationsläckor 

För stor förväntan 

När släppa:Ej släppa nyheten för tidigt 

När släppa: Informationskontroll  

 

 

 

 


