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Abstract 

Marketing activities at product launch is a collaboration with Haglofs Scandinavia AB. In the 

spring of 2010 was a cooperation with Haglofs as a basis for broader product range in the 

clothing was produced. On behalf of Haglofs should a suggestion be made on how the launch 

of the junior collection will be like if it is introduced on the Swedish market. How does it 

work with the product launch with strategic and tactical launch decisions and which 

marketing channels are appropriate for a product launch within the outdoor industry. 

The report discusses how today's companies within the outdoor industry in Sweden fulfills its 

marketing activities at a product launch. Strategic and tactical launch decisions are presented 

and selected marketing channels are depicted.  

A launch strategy describes the marketing decisions that are necessary to introduce a new 

product to its target market and start generating an income through sales of the new product. 

These marketing decisions for new products are referenced in terms of market entry, launch 

strategy, product launch, commercialization and introductions. Relationship marketing is a 

broad concept in marketing and is meant that relationships are a basis for marketing 

communication. Focus is on interaction, relationships and networks. Event marketing, social 

media and store communication are used as marketing tools in the report. 

Within the outdoor industry a consistent pattern has seen that companies work similarly and 

have spent much time at the launch of new products. Through successful marketing 

companies trying to create and maintain relationships with consumers. The activities that are 

front edge in the outdoor business are event marketing, social media and merchandising. 
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Sammanfattning 

Marknadsaktiviteter vid produktlansering är ett samarbete med Haglöfs Scandinavia AB. 

Våren 2010 utfördes ett samarbetade med Haglöfs då ett underlag för utökat produktsortiment 

inom konfektion togs fram. På uppdrag av Haglöfs ska ett förslag framställas på hur en 

lansering ska kunna se ut om juniorkollektionen introduceras på den svenska marknaden. Hur 

fungerar det med produktlanseringens strategiska och taktiska lanseringsbeslut och vilka 

marknadsföringskanaler är lämpliga vid en produktlansering inom outdoorbranschen.  

Rapporten behandlar hur dagens företag inom outdoorbranschen i Sverige fullgör sina 

marknadsaktiviteter vid en produktlansering. Strategiska och taktiska lanseringsbeslut 

illustreras samt utvalda marknadsföringskanaler skildras.  

En lanseringsstrategi beskriver de marknadsföringsbeslut som är nödvändiga för att presentera 

en ny produkt till respektive målgrupp och börja generera en inkomst i form av försäljning av 

den nya produkten. De här marknadsföringsbesluten för nya produkter är refererade under 

termer som inträde på marknaden, lanseringsstrategi, produktlansering, kommersialisering 

samt introducering. Relationsmarknadsföring är ett brett begrepp inom marknadsföring och 

innebär att kraften hos relationer är en grund för marknadskommunikation. Inriktning är mot 

interaktion, relationer och nätverk. Event marketing, social media samt butikskommunikation 

används som marknadsföringsverktyg i rapporten.  

Inom outdoorbranschen ses ett genomgående mönster att företagen arbetar likartat och lägger 

ner mycket tid vid lanseringar av nya produkter. Genom utvalda marknadsaktiviteter försöker 

företagen skapa och bibehålla relationer med konsumenter. De aktiviteter som ligger i 

framkant inom outdoorbranschen är event marketing, social media samt 

butikskommunikation.  
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Disposition 

Kapitel 1: INLEDNING 

I rapportens första kapitel beskrivs en bakgrund till ämnesområdet. Vidare presenteras 

rapportens problemformulering, syfte samt avgränsning. Definitioner presenteras för att 

underlätta för läsaren. 

Kapitel 2: METOD 

I kapitlet beskrivs rapportens olika metoder, dess innebörd samt val. Det ska ge läsaren en 

insikt i hur tillvägagångssättet är uppbyggd för att nå rapportens slutsats.  Ett metodurval har 

gjorts samt en granskning av källkritik.  

Kapitel 3: TEORETISK REFERENSRAM 

Kapitel tre behandlar olika generella teorier som gäller vid lanseringar av nya produkter. 

Avsnittet omfattar lanseringsstrategi där strategiska och taktiska lanseringsbeslut tas upp. 

Vidare presenteras olika marknadsföringsföringskanaler. Den teoretiska referensramen ligger 

till grund för rapportens slutsats samt rekommendationer till uppdragsgivare. 

Kapitel 4: EMPIRI 

I det fjärde kapitlet presenteras utvalda respondenters marknadsaktiviteter såsom event, social 

media samt butiksexponering. Samtliga respondenter verkar inom outdoorbranschen.  

Kapitel 5: ANALYS/DISKUSSION 

I det här avsnittet analyseras och diskuteras den teoretiska referensramen i förhållande till det 

empiriska ramverket. Respondenternas marknadsaktiviteter analyseras och jämförs.  

Kapitel 6: REKOMMENDATIONER HAGLÖFS SCANDINAVIA AB 

I kapitlet presenteras hur Haglöfs bör gå tillväga med lanseringen av företagets eventuellt 

kommande juniorkollektion. Vilka event och mässor företaget bör skapa eller medverka på, 

vilka sociala medier som är ett bra tillfälle att visa sina nya produkter på samt hur Haglöfs på 

olika sätt kan presentera juniorkollektionen genom tillfredsställd butikskommunikation.  

Kapitel 7: SLUTSATS 

I det sista kapitlet tolkas bakgrunden, det empiriska ramverket och den teoretiska 

referensramen till en slutsats. Förslag på vidare forskning inom rapportens område 

presenteras.   
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1. Inledning 

I rapportens första kapitel beskrivs en bakgrund till ämnesområdet. Vidare presenteras 

rapportens problemformulering, syfte samt avgränsning. Definitioner presenteras för att 

underlätta för läsaren. 

1.1 Bakgrund 

Våren 2010 utfördes ett samarbetade med Haglöfs Scandinavia AB då ett underlag för utökat 

produktsortiment inom konfektion togs fram. Specificerade förslag sammanställdes utifrån 

Haglöfs filosofi vad gäller produktsortiment, storlekssystem, distributionskanaler, 

rekommenderat pris samt marknadsföring. I rapporten presenterades en juniorkollektion för 

höst/vinter 2011/2012.
1
 På uppdrag av Haglöfs ska ett förslag framställas på hur en lansering 

ska kunna se ut om juniorkollektionen introduceras på den svenska marknaden. Hur fungerar 

det med produktlanseringens strategiska och taktiska lanseringsbeslut och vilka 

marknadsföringskanaler är lämpliga vid en produktlansering inom outdoorbranschen.  

Det är idag invecklat för ett företag att lansera en ny produkt på marknaden. Produktlansering 

möter oftast inte de icke finansiella och de finansiella målen till en början. Det är därför 

vanligt att forskare, chefer och konsulter visar ett ökat intresse för de avgörande faktorerna för 

ny produktutvecklingsprestanda.
2
 För att nå en framgångsrik produktlansering handlar mycket 

om att positionera produkten korrekt samt att forma ett attraktivt erbjudande.
3
 Konkurrensen 

har ökat på marknaden samtidigt som avståndet mellan olika aktörer har minskat. Det här 

beror på infrastrukturens utveckling samt teknikens framfart som bidrar till en effektiv 

kommunikation. Aktörerna måste utveckla en strategi och taktik för att lyckas på marknaden. 

Lanseringsstrategi där strategiska och taktiska lanseringsbeslut ligger till grund bör 

kompletteras för att nå framgång. De grundpelare som ingår i en lanseringsstrategi bör 

fungera i symbios för att tillväxten i strategin ska ge ett gynnsamt resultat.
4
 

Marknadsföringskanalerna är ett av de viktigaste besluten vid en produktlansering.
5
 

Relationsmarknadsföring är ett begrepp inom marknadsföring som innebär att identifiera, 

skapa, upprätthålla och förbättra relationer mellan företag och intressenter. Event marketing, 

social media samt butikskommunikation är tre sätt för ett företag att skapa och stärka 

relationer.
6
 

Gruppen juniorer i åldern åtta till tolv är en ny och intressant målgrupp och är den mest 

globala generationen. De har vuxit upp i ett informationssamhälle där ständig uppdatering 

från omvärlden sker genom olika mediekanaler. Målgruppen är i en utvecklingsfas och är mer 

mottagliga för yttre påverkan än sina föregångare. Det blir en utmaning för företag att skapa 

mer avancerade och attraktiva lösningar på produkter för juniorer.
7
 

                                                
1 Byberg M, Lantz L, Examensarbete, (2010) Underlag för utökat produktsortiment, Textilhögskolan Borås  
2 Hultink E J (1997) Launch strategies and new product performance, Delft: Delft University of Technology, s.  
   11 
3 http://www.pyramid.se/sv/Knowledge/~/media/Files/Checklists/Produktlansering_sv.ashx (2011-05-02) 
4 Hultink E J (1997) s. 11 
5 http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-_Marketing    
   _Management.pdf (2011-04-18) 
6 Grönroos C, Monthelie C (1994) Service Management I den Offentliga Sektorn, Malmö: Liber-Hermod ss. 40-45 
7 Byberg M, Lantz L, Examensarbete, (2010) 

http://www.pyramid.se/sv/Knowledge/~/media/Files/Checklists/Produktlansering_sv.ashx
http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-_Marketing%20%20%20%20%20%20_Management.pdf
http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-_Marketing%20%20%20%20%20%20_Management.pdf
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1.2  Problemdiskussion 

Idag är det en stor utmaning för företag att lansera nya produkter. Den ständiga utvecklingen 

och utbudet av produkter ökar. Det gäller att differentiera ett företags produkter för att kunna 

skilja sig från konkurrenter. Även att få lanseringen att stämma överrens med företagets 

filosofi och övriga sortiment är viktigt. Genom marknadsaktiviteter informeras företagets 

målgrupp om vilka nyheter som lanseras. För att nå ut med budskapet är det som företag 

viktigt att medverka och synas i utvalda marknadsföringskanaler vid rätt tidpunkt. Människor 

idag utsätts ständigt för reklam, så det är en svår uppgift för ett företag att nå ut genom 

mediebruset. Det är en kostsam och tidskrävande process och kombinationen mellan lansering 

av de nya produkterna samt valet av medier är avgörande för produkternas framtid. 

1.3 Problemformulering 

Huvudproblem:  

 Hur fullgör dagens företag inom outdoorbranschen i Sverige sina marknadsaktiviteter 

vid en produktlansering? 

Delproblem:  

 Vilka marknadsaktiviteter bör Haglöfs skapa samt medverka i vid en lansering av 

företagets eventuella juniorkollektion? 

1.4 Syfte 

Syftet med rapporten är att utreda och tolka strategiska och taktiska beslut vid lansering av 

produkter inom outdoorbranschen. Rapporten ska illustrera hur dagens outdoorföretag fullgör 

sina marknadsaktiviteter vid en produktlansering. Ett underlag ska tas fram till rapportens 

uppdragsgivare, Haglöfs, om vilka marknadsaktiviteter företaget bör skapa eller medverka i 

vid en lansering av en eventuell juniorkollektion.  

1.5 Avgränsningar 

I den teoretiska referensramen behandlas en helhet av hur en produktlansering sker. 

Rapporten har avgränsat sig mot utvalda marknadsföringskanaler såsom event 

marknadsföring samt social media. Kanaler som massmedia tas inte upp i rapporten. I empirin 

avgränsas lanseringen till då produkterna först introduceras på marknaden. De utvalda 

företagen i den empiriska undersökningen har juniorprodukter i sitt nuvarande sortiment, 

tillhör outdoorbranschen och verkar på den svenska marknaden. Haglöfs Scandinavia AB 

behandlas inte i empirin då företaget inte har juniorprodukter. Ekonomi behandlas inte i 

rapporten.   
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1.6 Definitioner 

Outdoor  Ett samlingsnamn som innefattar olika utomhusaktiviteter inom  

ämnet sport, friluftsliv och fritid.
8
 

 

Junior I rapporten benämns junior som barn/ungdomar mellan ungefär 6 

och 14 år.
9
 

 

Produktlansering Innebär att släppa en ny produkt till konsumentmarknaden.
10

  

 

Marknadsföringskanaler De kanaler som säkerställer att produkterna finns tillgängliga på 

marknaden för konsumenter.
11

 

 

Kommunikation Överföring av information från en part till en annan.
12

 

 

Relationsmarknadsföring   Ett begrepp som innebär kraften hos relationer genom interaktion, 

relationer och nätverk som är en grund för marknads-

kommunikation.
13

 

 

Event   En händelse eller aktivitet som samlar målgruppen för ett möte där  

en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.
14

 

 

Social Media  Betecknar ett nätverk där individer presenterar sig själva,    

upprätthåller kontakter med andra samt uttrycker och delar  

åsikter.
15

  

 

Kampanj En tidsbegränsad marknadsaktivitet, vars syfte ofta lyder något av 

företagets delmål.
16

  

                                                
8 Haglöfs Scandinavia AB, (2009) Haglöfs årsredovisning 2009, Stockholm, IR Stockholm 
9 Byberg M, Lantz L, Examensarbete, (2010) 
10 http://www.nimade.info/foretag/2011/0131/Vad-innebar-en-produktlansering.html (2011-04-25) 
11 http://www2.fek.su.se/kurser/METT/Documentation/Plats-%20och%20distributionsstrategier_Parasiris.pdf    
  (2011-05-03) 
12 http://www.ne.se/lang/kommunikation (2011-05-03) 
13 http://www.relations-marknadsforing.se/ (2011-05-02) 
14 Duncan, T, (2002) Using Advertising and Promotion to Build Brands, Boston: McGraw-Hill s. 728 
15 Scale M.S, (2008) Facebook as a social search engine and the implications for libraries in the twenty-first  
    century, Library Hi Tech, Vol. 26 
16 Behrer, M & Larsson, Å (1998) Event marketing: att använda evenemang som 

   strategisk resurs i marknadsföringen, Göteborg: IHM s. 216 

http://www.nimade.info/foretag/2011/0131/Vad-innebar-en-produktlansering.html
http://www2.fek.su.se/kurser/METT/Documentation/Plats-%20och%20distributionsstrategier_Parasiris.pdf
http://www.relations-marknadsforing.se/
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2. Metod 

I kapitlet beskrivs rapportens olika metoder, dess innebörd samt val. Det ska ge läsaren en 

insikt i hur tillvägagångssättet är uppbyggd för att nå rapportens slutsats. Ett metodurval har 

gjorts samt en granskning av källkritik. 

2.1 Vetenskaplig ansats 

Inom vetenskapligt arbete finns en central önskan att systematiskt ta sig an 

samhällsförhållanden på olika sätt. Genom tre olika angreppssätt kan forskaren utreda den 

inbördes relation mellan empiri och teori. En deduktiv, en induktiv och en abduktiv ansats.
17

  

2.1.1 Deduktion 

Deduktiv ansats innebär att forskaren utgår från existerande teorier som sedan prövas 

emiriskt. Vanligtvis sätts en hypotes upp som förmår att spegla verklighetens värld. Teorin 

kan göras mer komplex genom att införa nya variabler och anknytningar. Genom att införa 

nya hypoteser och variabler kan diverse konsekvenser härledas som på nytt kan prövas 

empiriskt för att kastas eller bekräftas. På så vis kan ny kunskap och en bättre förståelse 

utvecklas och skildras, som sedan efterträdare kan utnyttja. 
18

 
19

 

2.1.2 Induktion 

Induktiv ansats är en teoriskapande forskning där mönster i verkligheten iakttas och 

observeras för att generera teorier. Forskaren har sin utgångspunkt i empirin och skapar 

utifrån empirin egna teorier.  Enligt angreppssättet måste varje teori bygga på systematisk 

insamlad empirisk data för att då inom samhällsvetenskapen bli givande och intressant. Teorin 

blir på så sätt inte utgångspunkten för forskningen utan utvecklas i takt med systematisk 

insamlad empirisk information.
20

 
21

 

2.1.3 Abduktion 

Genom en abduktiv ansats testas olika existerande teorier i kombination med empiriska 

insikter. Den kan ses som en medelväg mellan deduktiv och induktiv ansats. Det abduktiva 

angreppssättet ger möjligheter att under projektets gång omorientera forskningen. Vanligtvis 

sätts en hypotes upp som sedan förstärks genom att gå fram och tillbaka mellan teori och 

empiri. Nya infallsvinklar och en ny hypotes kan på så vis uppkomma.
22

 
23

  

                                                
17 Holme I M, Solvang B K, (1997) Forskningsmetodik - om kvalitativa och kvantitativa metoder,  
    Studentlitteratur: Lund ss. 50-51 
18 Ibid  
19 Hjort K, Föreläsning 1, Vetenskapliga metoder för textil produktutveckling (2011-03-09) 
20 Holme I M, Solvang B K, (1997) s. 57 
21 Hjort K, Föreläsning 1 
22 Ibid  
23 Dubois A, Gadde L-E, (2002) Systematic combining an abductive approach to case research, Department of  

    Industrial marketing: Chalmers University of Tecnology, Göteborg, Sverige  
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2.1.4 Val av vetenskaplig ansats 

Rapporten har gjorts med en abduktiv ansats för att kunna behandla teori och empiri parallellt. 

Den abduktiva ansatsen möjliggör att omorientera forskningen vilket har gjorts under 

projektets gång.  

2.2 Forskningssätt 

I en rapport används två olika forskningssätt, kvantitativ och kvalitativ metod. Skillnaderna 

mellan de två inriktningarna är att kvantitativa metoder omvandlar informationen till antal och 

siffror medan den kvalitativa metoden är forskarens tolkning av information.
24

 

2.2.1 Kvantitativ  

Kvantitativ metod handlar oftast om att samla in data i form av frågor från ett flertal 

respondenter. Frågorna är bestämda på förhand. Metoden innefattar även data i form av 

siffror, som sedan samlas in och analyseras statistiskt.
25

 

Ofta är de kvantitativa arbetssätten i regel formaliserade, väl definierat och avskilt från de 

övriga forskningsprocesserna. Urvalet görs i en viss grupp som är representativa för 

undersökningen. Genom att använda sig av kvantitativa metoder menas inte att forskaren själv 

deltar i studien delvis på grund av objektivitetssjäl. Inom samhällsvetenskaperna var dessa 

metoder de mest dominerade fram till 1960-talet och därefter kombineras de vanligtvis med 

kvalitativa arbetssätt.
26

 Fördelar med den kvantitativa metoden är att det oftast är klart 

teoretiskt fokus från början, det underlättar för forskaren att ha kontroll och datainsamlingen 

blir lätt jämförbar. Nackdelar kan vara att den inte är så flexibel när datainsamlingen börjats 

och forskaren kan få svag förståelse för sociala processer.
27

 

2.2.2 Kvalitativ 

Kvalitativ metod innefattar vanligtvis om att samla in data i mer fåtalig skala. Metoden 

innebär att forskaren undersöker de olika fallen mer på djupet. Datainsamlingen är i form av 

”text” till skillnad från den kvantitativa där datainsamlingen vanligast består av siffror och 

statistik.
28

 Genom den kvalitativa metoden försöker forskaren åstadkomma en 

helhetsbeskrivning av datainsamlingen från undersökningen. Idag är den kvalitativa metoden 

mer etablerad än för ungefär 50 år sedan. Strävan är att kombinera de två olika teoretiska 

forskningssätten för att nå en mer generell belysning av forskningsområdet.
29

  Fördelar med 

den kvalitativa metoden är bland annat den ökade förståelsen för hur och varför, god 

förståelse för sociala processer samt ger mer flexibilitet till forskaren gällande anpassning till 

processen. 
30

 

                                                
24 Holme I M, Solvang B K, (1997) s.76 
25 Hjort K, Föreläsning 1 
26 http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod (2011-04-27) 
27 Hjort K, Föreläsning 1 
28 Ibid 
29 http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod (2011-04-27) 
30 Hjort K, Föreläsning 1 

http://www.ne.se/lang/kvantitativ-metod
http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod
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2.2.3 Val av forskningssätt 

Rapporten har använt sig av den kvalitativa metoden. En fältstudie har gjorts och ett fåtal 

respondenter har analyserats. Datainsamlingen har sammanställt i form av ”text”. Valet av 

forskningssätt användes för att få ett begränsat urval datainsamling då rapporten vill ge en 

djupare förståelse av outdoorbranschens produktlansering.   

2.3 Vetenskaplig inriktning 

2.3.1 Hermeneutisk grundinställning 

Inom den hermeneutiska grundinställningen används tolkning som huvudsaklig 

forskningsmetod. Fakta och resultat beror på vem som tolkar dem. Hermeneutiken utmynnar 

ur samhällsvetenskapen och använder metoder för förståelse och tolkning samt beskrivning 

om själva förståelsen och dess förutsättningar.  Ett viktigt begrepp inom hermeneutiken är 

spiralen där det inte finns någon avgjord startpunkt eller slutpunkt, utan där en text existerar, 

förtydligas och en ny formas. Den hermeneutiska spiralen medför ständigt nya aspekter och 

insikter. Förståelsen förändas ständigt och det behöver inte finnas endast en lösning på 

problemet och förståelsen kan antingen bli djupare eller nå nya höjder. Eftersom det kan 

förekomma ett flertal lösningar anses sanningen som relativ. Viktigt inom den hermeneutiska 

grundinställningen är att ta hänsyn till forskarens tolkning av empirin vilket baseras på 

fördomar och kunskaper inom ämnet, samt vikten av att forskaren baserar forskningen på 

stora underlag.
31

  

2.3.2 Positivistisk grundinställning 

Den positivistiska grundinställningen kan kopplas samman med naturvetenskapligt tänkande, 

där verkligheten redan finns och skildras. Forskarens teorier baseras på fakta och är metodiskt 

insamlade. Genom att ställa samman och finna anknytningar mellan flera empiriska resultat 

formas ny fakta och nya teorier. Inom den positivistiska grundinställning väntas forskaren, 

utan några oklarheter, kunna ge ett absolut faktum som förklaring på ett problem.
32

  

2.3.3 Val av vetenskaplig inriktning 

Rapporten har en hermeneutisk grundinställning som kopplas samman med det kvalitativa 

undersökningssättet, vilket är lämpligt för studien. Produktlanseringsstrategier är i allmänhet 

ett personligt ämne och det krävs en djupare förståelse för speciella situationer som kan ligga 

till underlag för ett visst resultat. Det är betydelsefullt att vara medveten om respondenters 

tolkningar samt författarnas tolkningar på den insamlade empirin.  

2.4 Insamlingsmetod 

Två olika typer av källor är vanligast vid insamlingsmetod. Primära källor är material som 

författarna direkt använder. Det kallas även ”rådata”. Litteratur och historia utgör de primära 

källorna från den tidsperiod författarna är intresserad av. En vetenskaplig rapport går 

                                                
31 Thurén T (2007) Vetenskapsteori för nybörjare, uppl. 2, Stockholm: Liber s. 95 
32 Ibid  
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oundvikligen att skriva utan primära källor. Sekundära källor är refererad litteratur och kan 

bestå av böcker, forskningsrapporter samt artiklar som grundar sig på primära källor. De här 

kallas även ”andrahandskällor”.
33

 De primära källor som rapporten använder sig av är böcker 

samt artiklar från forskare och uppdragsgivare. De sekundära källorna i rapporten är företags 

hemsidor. De primära källorna har använts för att få upp trovärdigheten i rapporten och de 

sekundära källorna har valts som komplement till rapportens primära källor. 

2.5 Urvalsmetod  

Icke-sannolikhetsutval har används i rapporten och det innebär att forskaren gör ett subjektivt 

urval. Det medför att hela populationen inte är medtagen i det empiriska ramverket och 

urvalet blir begränsat. Urvalet i rapporten har gjorts efter vissa kriterier. De företag som 

analyserats verkar inom outdoorbranschen och har juniorprodukter i sitt sortiment. Företagen 

skall tidigare gjort produktlanseringar samt verka på den svenska marknaden. Urvalet 

baserades även på rapporten Underlag för utökat produktsortiment. 
34

 
35

 Det finns många olika 

typer av sociala medier och därför har ett urval gjorts. Enligt en studie gjord av Stelzner på 

marknadsförare som respondenter, var Facebook, Bloggar, YouTube samt Twitter de främsta 

sociala medierna att marknadsföra sig via. Författarna har därför gjort ett urval och skildrat de 

ovannämnda medierna.
36

 

2.6 Källkritik 

De informationskällor som använts i rapporten är av varierande slag och måste noggrant och 

kritiskt granskas. Marknadsanalysen som gjorts har kritiskt granskats då tillförlitligheten hos 

respondenter bör vägas in. För att kunna bedöma de sekundära källorna har de företag som 

analyserats noggrant granskats och hemsidor har bedömts rättvist då företag kan vara mer 

partiska och lyfta fram sitt eget varumärke. All information från källor som samlats in har 

analyserats och utvärderats kritiskt för att komma fram till ett resultat samt dra slutsatser. 

Rapporten har ett flertal sekundära källor då det empiriska ramverket består till viss del av 

företagsfakta samt sociala medier för att få uppdaterad information och fakta. Rapportens 

trovärdighet kan minskas på grund av flertalet sekundära källor dock är internetkällor en 

viktig del för att besvara rapportens problemformulering.  

 

  

                                                
33 Botth W C, Colombs G G, Williams J M, (2004) Forskning och skrivande – konsten att skriva enkelt och                          
    effektivt, Studentlitteratur AB, Lund s. 82 
34 Byberg M, Lantz L, Examensarbete, (2010) 
35 Holme I M, Solvang B K, (1997) ss. 181-188 
36 Stelzner M (2009/2010) Social Media Marketing Industry Report – How Marketers are Using Social Media to   

    Grow Their Business Tillgänlig på: http://www.whitepapersource.com/socialmediamarketing/report/ (2011- 
    04-27)  
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3. Teoretisk referensram 

Kapitel tre behandlar olika generella teorier som gäller vid lanseringar av nya produkter. 

Avsnittet omfattar lanseringsstrategi där strategiska och taktiska lanseringsbeslut tas upp. 

Vidare presenteras olika marknadsföringsföringskanaler. Den teoretiska referensramen 

ligger till grund för rapportens slutsats samt rekommendationer till uppdragsgivare.  

3.1 Definition av lanseringsstrategi 

”Lanseringsstrategi är de marknadsaktiviteter som är nödvändiga för att presentera en 

produkt på målmarknaden, vilket ska generera inkomst från försäljning” 

- Hultink, Professor Delft University of Technology, Netherlands 1997
37

 

Det första som bör ske efter att en produkt är utvecklad är att framställa en plan för 

produktlanseringen. Det viktigaste är att skapa och utveckla en plan som möter företagets mål 

och som tar hänsyn till begränsningar, budget och tid.
38

 Vad som måste beaktas är både 

strategiska och taktiska lanseringsbeslut för att det ska bli antingen en framgångsrik eller inte 

så framgångsrik produktlansering.
39

 Utveckling av nya produkter måste planeras med omsorg 

då lanseringen i regel är den mest kostsamma delen.
40

 

En lanseringsstrategi beskriver de marknadsföringsbeslut som är nödvändiga för att presentera 

en ny produkt till sin målgrupp och börja generera en inkomst i form av försäljning av den 

nya produkten. De här marknadsföringsbesluten för nya produkter är refererade under termer 

som inträde på marknaden, lanseringsstrategi, produktlansering, kommersialisering samt 

introducering.
41

  

Sammanfattningsvis kan en lanseringsstrategi bäst beskrivas med olika strategiska och 

taktiska lanseringsbeslut. Det mest självklara lanseringsbeslutet inträffar efter en konceptuell 

och fysisk utveckling av en ny produkt. De här är taktiska lanseringsbeslut som generellt 

involverar marknadsföringsmixer, produkt, pris, plats och påverkan. 
42

  

En del av lanseringsbesluten inträffar innan de taktiska bestäms och det är strategiska 

lanseringsbeslut. De strategiska är svåra eller dyra att ändra under utveckling av lanseringen. 

Besluten involverar mål och timing av den nya produktlanseringen, val av målgrupp samt 

avsikten att lansera den nya produkten.
43

 

3.2 Strategisk lansering 

Strategiska lanseringsbeslut är en del av projektets produktstrategi, marknadsstrategi och 

företagsstrategi samt besvarar frågorna vad, vem, var, när och hur vid en lansering.
44

  

                                                
37 Hultink E J (1997) Launch strategies and new product performance, Delft: Delft University of Technology s. 11 
38 Lawley B, (2007) Top ten product review program mistakes: Common errors to avoid to ensure success, A  
    white paper, President, 280 group LLC 
39 Hultink E J (1997) s. 11 
40 Gustafsson L, (1998) Lyckad lansering, Stockholm: Industrilitteratur s. 85 
41 Hultink E J (1997) ss. 48-55 
42 Ibid  
43 Ibid  
44 Gustafsson L, (1998) s. 85 
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När? Hur?

Var? Vem?

Vad?

Produktstrategin redogör för den nya produktens olika egenskaper.
45

  Produkterna 

kategoriseras efter hur de köps och används och även hur produkterna är relaterade till andra 

varor på marknaden. Helt nya produkter skapar en ny marknad medan en produktutvidgning 

kan ersätta och förbättra befintliga produkter på en redan existerande marknad.
46

  

Marknadsstrategi innefattar hur det ser ut på marknaden där den nya produkten ska lanseras.
47

 

Det är en ständig utveckling av nya produkter, teknologi, nya behov och konkurrenter.
48 

Marknadsmål innebär vilka marknadsandelar som önskas uppnå samt hur ska företaget ska 

positionera sig på marknaden.
49

 

I företagsstrategi bör verksamhetens eller organisationens långsiktiga strategier förknippas 

med gemensam strävan. Strategier finns i organisationens alla nivåer. Strategi innefattar ett 

långsiktigt utvecklingsarbete i en organisation, det kan angå exempelvis en avdelning, en 

funktion eller ett projekt.
50

 

3.2.1 Fem nyckelfaktorer vid lansering av nya produkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2.1 Nyckelfaktorer
51

 

3.2.2 Vad är det som ska ingå i lanseringen? 

Ofta har produkten kringtjänster och mervärden som ger ett värdepaket med kompletterande 

produkter, varumärke och kringservice. Det här är utöver kärnproduktens funktion, prestanda, 

livslängd och form. Det är även viktigt att prissättningen är rätt.
52

  

Företag måste särskilja den egna nya produkten från befintliga konkurrerande produkter för 

att nå en stark produktposition. Att ge produkten en unik position är målet.
53

 Enligt Kotler, 

Professor International Marketing, Northwestern University, definieras differentiering att i 

                                                
45 Hultink E J, Hart S, Robben H, Griffin A (2000) Launch decisions and new product success, Journal of  

    product innovation management, uppl. 17 
46 Dyrberg L, Edholm M, Magisteruppsats, (2003) Hur lanserar små företag nya produkter, Västerås  
47 http://www.pyramid.se/sv/Knowledge/~/media/Files/Checklists/Produktlansering_sv.ashx (2011-05-02) 
48 http://www.ne.se/lang/kommunikation (2011-05-03) 
49 http://www.foretagande.se/Starta-eget-och-Driva-eget-foretag/6.-Marknadsstrategi.html (2011-04-20) 
50 Tangen S, Karlsson K, (2005) Bättre Produktivitet, Strategin i fokus del 2, Nr 4  
51 Gustafsson L, (1998) ss. 85-86 
52 Ibid ss. 86-87 
53 Ibid s. 86 

http://www.foretagande.se/Starta-eget-och-Driva-eget-foretag/6.-Marknadsstrategi.html
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produkten hitta värdefulla och meningsfulla fördelar som skiljer sig från konkurrenternas.
54

 

Genom många olika faktorer kan differentiering ske exempelvis på pris, kvalitet, 

distributionskanaler, teknik eller målgrupp.
55

  

En lansering av en ny produkt innebär inte endast introduktionen av en vara. Av kunden 

upplevs produkten som en totalprodukt och utgörs ofta av olika nyttigheter. Fler produkter 

och produktvarianter kan representeras i introduktionen som exempelvis egenskaper, pris och 

kvalitet. Olika kringtjänster ingår oftast i ett erbjudande. I figur 3.2.1 illustreras en 

kärnprodukt och dess kringtjänster. När de icke-fysiska egenskaperna läggs till i form av 

image, identitet eller profil fås den totalt upplevda produkten. Det här ger en 

helhetsuppfattning som olika grupper har om en produkt och dess värde.
56

  

Det är svårt att skilja produkter åt gällande teknisk prestanda eftersom standardiserade 

komponenter används i allt fler konkurrerande produkter. Det här gäller även kvalitetsnivå på 

produkter samt ibland även design. För att särskilja produkterna måste andra egenskaper 

tilläggas. Image, identitet eller profil är de här icke-fysiska egenskaperna som skapar ett 

mervärde. Vidare måste produktens namn, design och prislapp vara genomtänkt för att skapa 

den totala produkten. När det gäller varor med liten skillnad i kvalitet och service är pris den 

mest påtagliga faktorn. För produkter som är helt nya på marknaden måste företag välja rätt 

pris som ska uppnå volymmål och lönsamhetsmål på kort eller lång sikt.
57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2.1 Kärnprodukt och dess kringtjänster
58

 

                                                
54 http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-_Marketing 
   _Management.pdf (2011-04-18) 
55 Gustafsson L, (1998) ss. 86-101 
56 Ibid  
57 Ibid  
58 Ibid s. 87 

http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-_Marketing%20%20%20_Management.pdf
http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-_Marketing%20%20%20_Management.pdf
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3.2.3 Vem eller vilken målgrupp riktar vi oss till i inledningsstadiet? 

Det är viktigt att förstå vilka kundgrupper som produkten är riktad till under 

produktplaneringen. Misslyckas identifieringen av målgruppen är det svårare att definiera vad 

som vill uppnås med utvecklingen av projektet. För att en lansering ska bli framgångsrik 

behöver företag skapa starka relationer och bygga varaktiga positioner på marknaden samt 

skapa trovärdighet hos kunderna. En förståelse av branschens infrastruktur gällande nätverket 

av intressenter är betydande och ett nära samarbete inom nätverket.
59

 

Företag vill dra till sig nya kunder eftersom de är en viktig faktor till framgång. Ofta är det 

viktigare vilka kunderna är än hur många de är. Det gäller att sträva efter att sälja till 

strategiska kunder då företag försöker skapa strategiska positioner för nya produkter. Det är 

viktigt att välja de rätta kunderna innan introduktionen av produkterna ska ske då de kan vara 

till nytta på andra sätt. Kunderna kan ge företag nya idéer, värdefull feedback samt förslag om 

förbättringar av produkten. Genom att välja rätt målgrupp och marknader krävs en kreativ 

segmentering av marknaden.
60

 Segmentering innebär att kunder delas in i grupper som har 

likadant behov. Genom segmentering kan företag enklare skapa och anpassa tjänster och 

produkter till den utvalda målgruppen.
61

 

3.2.4 Var ska den nya produkten säljas? 

Vid en lansering görs val av geografiska marknader. Marknadsintroduktionen kan ske i olika 

nivåer, antingen i begränsad omfattning eller i stor omfattning på alla målmarknader. Enligt 

Gustafsson, affärsutvecklare och managementkonsult inom Gap Gemini, kan det ofta vara 

nödvändigt ur en resurssynpunkt att stegvis vid inledningen lansera produkten på ett avgränsat 

antal geografiska marknader. Vidare menar Gustafsson att lanseringen inte är slutförd förrän 

alla steg har genomförts. Befintliga och etablerade distributionskanaler i olika länder bör 

vägas in vid val av marknader och även nya kanaler bör övervägas. Vid val av marknader bör 

företag ta hänsyn till flera faktorer, exempelvis olika tillämpningsområden, olika 

kombinationer av produktvarianter och geografiska områden.
62

  

3.2.5 När är rätt tidpunkt? 

Tidpunkt är viktigt vid en lansering. En fördröjd eller en för snabb lansering påverkas av 

konkurrenssituationen samt hur färdig produkten är för att introduceras på marknaden.
63

  

Den aktuella situationen påverkar tidpunkten för lansering av nya produkter. Yttre faktorer 

påverkar hur lanseringen bör ske såsom konkurrens, kunder och organisationens beredskap. 

Omfattningen och intensiteten i kampanjen vid introduktionen bör även fokuseras på, inte 

bara vid rätt tidpunkt som lanseringen inträffar. Lönsamheten under en produkts livstid kan 

påverkas mycket av tidpunkten då lanseringen sker.
64

 

Gustafsson menar att det finns ett flertal utvecklade diskussioner om rätt tid för lansering. Ett 

resonemang är tidpunkten i relation till hur konkurrenterna förväntas agera. Det finns olika 

sätt att lansera sin produkt vid rätt tidpunkt, Gustafsson nämner tre sätt. Det första innefattar 

                                                
59 Ibid ss. 102-112 
60 Ibid  
61 Hultink E J, Hart S, Robben H, Griffin A (2000) 
62 Gustafsson L, (1998) ss. 112-114 
63 Ibid ss. 114-118 
64 Ibid  
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att komma först ut på marknaden. Det andra är att se hur den första konkurrenten handlar för 

att sedan snabbt följa efter om det blir framgång för konkurrenten. Det tredje och sista sättet 

innebär att företag är efterföljare och imiterar produkter som visat sig vara lyckosamma för att 

sedan priskonkurrera. Företag som är först ut på marknaden medför både risker och 

möjligheter. Om potentiella kunder behöver mer tid på sig gällande en ny produkt, behov av 

att prova produkten samt bilda sig en uppfattning är det mest lämpligt att strax efter 

konkurrenten lansera sin produkt. Genom att avsiktligt fördröja lanseringen finns det vissa 

fördelar. En fördel är att företag kan minska egna risker då de aktivt följer marknadens utslag 

och lär av konkurrenters agerande. Det kan även vara till en fördel att vänta tills marknadens 

storlek är attraktiv.
65

 

3.2.6 Hur ska marknadsintroduktionen genomföras? 

Huvudfrågorna vad, vem, var och när påverkar hur handlingsplanen för introduktionen ska 

ske. I lanseringsplanen summeras hur kommunikationen med marknaden ska utformas.
66

  

Noggrann planering, genomförande samt uppföljning är viktigt vid lanseringskampanjer. Det 

finns ett antal faktorer som behöver beaktas mer ingående. Målgrupper för kampanjer, 

nyckelbudskap, mål för introduktionsperioden, val av åtgärder, budget samt styrning och 

uppföljning är de här faktorerna.
67

  

Genom att tydligare bestämma målgrupp för kampanjen kan marknadsföringskampanjen 

förbättras. Ett företags satsningar kan bättre styras då man tydliggör vilka grupper som 

kommunikationen ska riktas till. Det är viktigt att olika aktiviteter är tilltalande till 

betydelsefulla grupper då företag sällan kan vara alla till lags. Nyckelbudskapet nås ut till 

målmarknaden i regel genom ett flertal kanaler, exempelvis mässor, annonskampanjer samt 

pressinformation. Oavsett tillvägagångssätt bör företag veta vad de vill uppnå i 

inledningsskedet. Det är viktigt att klargöra nyckelbudskapet så att det är i linje med målet 

samt utforma budskapet på en grundlig nivå. Det är väsentligt då lanseringen har kommit en 

bit på väg att klarare definiera målet av introduktionskampanjen. En ”brief” kan 

sammanställas för att tydliggöra reklamens budskap, till vem reklamen riktar sig till och 

varför. En budget sammanställer lanseringskampanjens ekonomiska planering och vidare görs 

en uppföljning av kampanjen.
68

  

3.3 Taktisk lanseringsstrategi 

Taktiska lanseringsbeslut refererar till marknadsföringsmix för en ny produkt. 

Marknadsföringsmixen består av produkt, plats, pris och påverkan.
69

  

Begreppet "Marketing Mix" blev populärt efter Borden, tidigare professor emeritus of 

marketing and advertising, Harvard Business School, publicerade sin artikel från 1964, 

Begreppet marknadsmixen. Under slutet av 1940-talet började Borden använda termen i sin 

undervisning efter Culliton som hade beskrivit en marknadschef som en "mixer av 

ingredienser". Ingredienserna som ingår i Bordens marknadsmix är produktplanering, 

prissättning, branding, distributionskanaler, personlig försäljning, reklam, kampanjer, 

                                                
65 Ibid  
66 Ibid ss. 119-138 
67 Ibid  
68 Ibid  
69 Hultink, E J (1997) s. 51 
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förpackningar, service, fysisk hantering, faktainsamling och analys. McCarthy, amerikansk 

professor i marknadsföring samt författare, grupperar senare ingredienser in i fyra kategorier 

som idag är kända som de fyra P:na.
70

 De här är produkt, pris, plats och påverkan. På senare 

tid har även ett femte P tillkommit, personer eller personal.
71

  

De här fyra P:na är de parametrar som en marknadschef kan kontrollera och omfattas av de 

interna och externa begränsningar som utgör marknadsföringens omgivning. Målet är att fatta 

beslut gällande de fyra P:na, senare ett femte, av kunder på målmarknaden för att skapa ett 

upplevt värde och generera ett positivt svar.
72

  

3.3.1 Produkt 

Planeringsfasen innebär att företag hittar på en produkt eller tjänst för att tillfredsställa en 

kunds behov och önskemål. En produkt kallas kärnan i erbjudandet till marknaden. 

Produktens egenskaper och kvalitet, service samt pris är tre områden som kunden värderar 

högst.
73

  

En produkt kan klassas som många olika, det kan innefatta allt från fysiska varor, tjänster, 

upplevelser, händelser, personer, platser och idéer. Allt som kan erbjudas på marknaden och 

uppfylla en kunds behov eller önskemål är en produkt. Kundvärdehierarki är en beskrivning 

av fem nivåer av en produkt, Customer Value Hierarchy, där varje nivå tillför mervärde.
74

 

Mervärdet innebär förväntade, önskade och oväntade nivåer. De första två nivåerna i denna 

hierarki måste ett företag behärska för att överleva. För att bli ett framgångsrikt företag krävs 

det att företaget flyttar till andra nivåer och klarar av dess utmaningar.
75

  

På den första nivån är det en kärnprodukt. På den andra nivån görs den om till en fysisk 

produkt. Vidare, på nivå tre, förbereder marknadspersonalen den förväntade produkten, alltså 

den produkt som har de egenskaper en kund förväntar sig vid köpet. På nästa nivå är det en 

differentierad produkt som skiljer sig från konkurrenterna och en förbättrad/förstärkt produkt 

som överstiger kundernas förväntningar. På den femte nivån ligger den potentiella produkten 

som har differentiering och förstärkning som kan anas fordras i framtiden.
76

 

 

                                                
70 http://www.netmba.com/marketing/mix/ (2011-04-14) 
71 http://www.valuebasedmanagement.net/methods_marketing_mix.html (2011-04-15) 
72 http://www.netmba.com/marketing/mix/ (2011-04-14) 
73 http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-_Marketing 
   _Management.pdf (2011-04-18) 
74 Ibid 
75 http://sales101.blogspot.com/2004/09/hierarchy-of-customer-value.html (2011-04-18) 
76 http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-_Marketing 

   _Management.pdf (2011-04-18) 

http://www.netmba.com/marketing/mix/
http://www.valuebasedmanagement.net/methods_marketing_mix.html
http://www.netmba.com/marketing/mix/
http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-_Marketing%20%20%20_Management.pdf
http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-_Marketing%20%20%20_Management.pdf
http://sales101.blogspot.com/2004/09/hierarchy-of-customer-value.html
http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-_Marketing%20%20%20_Management.pdf
http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-_Marketing%20%20%20_Management.pdf


14 

 

Figur 3.3.1 Fem produktnivåer
77

 

 

Produkter delas in i olika produktklassifikationer. Detta görs utifrån inköpsvanor, 

behändighet, vanor, specialvaror och icke efterfrågade varor. Varor där kunden jämför priser 

och kvalitet på är inköpsvaror, exempelvis kläder. Varor som köps in av kunder utan vidare 

eftertanke benämns behändigvaror. Här är det varor som tandkräm och diskmedel. 

Impulsvaror är varor som även ingår under kategorin behändigvaror. De varor som kunden 

lägger ner extra mycket tid på innan köp benämns specialvaror. Detta kan vara bilar eller 

andra större inköp. Den sista benämningen är varor som inte är efterfrågade och detta gäller 

varor som kunden oftast inte tänker på, som försäkringar och brandlarm.
78

 

Ett produktsortiment ingår i produktmixen och menas det som finns att tillgå vid en 

försäljning. Produktsortimentet kan ändras snabbt genom att utvidga olika produktlinjer så 

företaget breddar sin produktmix, företag kan även fördjupa och göra produktlinjen mer 

konsist. Ett företag kan antingen utveckla sina produkter själva eller få produkter externa. Det 

är viktigt för ett företag att produktutveckla, dels för att säkra sin framtid på marknaden.
79

  

En tjänst är en handling som inte kan resultera i ett ägande och som en part kan erbjuda en 

annan part. Det finns fem olika klasser av tjänster då en tjänst kan vara en större eller en 

mindre del av erbjudandet.  Det kan vara helt konkreta varor då erbjudandet är i konkret form 

och ingen tjänst finns vid köpet. Exempel på en sådan produkt är tvål. Vidare finns det 

konkreta varor med en tjänst som ingår. Det finns hybrid då erbjudandet av produkten består 

av lika mycket tjänst som produkt. Det här kan vara flygresor, då kunden blir erbjuden varor 

                                                
77 Ibid  
78 Ibid 
79 Ibid 
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som mat och tidningar. Vidare finns det erbjudanden som endast är en tjänst. Det här 

innefattar exempelvis tjänster som terapi.
80

  

3.3.2 Pris 

Pris är ett av de viktigaste elementen av marknadsmixen, vilket är den enda av de fyra P:na 

som genererar omsättning för organisationen.
81

 Det är det element som är lättast att ändra på. 

Det handlar inte bara om företagets vinst utan kan också förmedla vilken position varumärket 

har. Det viktigaste hos en kund traditionellt sätt är priset på en produkt. Det här för att det är 

det lättaste och snabbaste sättet att jämföra med andra produkter.
82

  

När ett företag lanserar en ny produkt är det viktigt att bestämma hur företaget ska positionera 

varan i förhållande till pris och kvalitet. Strategin gällande priset och kvaliteten finns det 

många av och företag måste sätta priset i förhållande av värdet i produkten som den tillför 

kunden. Det finns olika steg vid bestämning av prissättning gällande en ny produkt. De olika 

är målsättning, efterfrågan, beräknad kostnadsnivå, konkurrenter, val av prissättningsmetod 

och val av slutligt pris.
83

 

Målsättningen innebär att företaget bör ha ett klart mål för hur företaget vill positionera 

produkten på marknaden. Desto lättare är det med prissättningen. Företaget bör ha 

prissättande mål som är både långsiktiga och kortsiktiga.  Det är strategier som överlevnad, 

maximering av nuvarande vinst och maximera marknadsandelar. Företaget kräver det pris 

som marknaden kan tänka sig att betala och produktkvalitetsledarskap. Desto högre pris det är 

på en produkt desto mindre efterfrågan brukar det vara generellt. Det här gäller dock inte 

varor som symboliserar prestige då kunder uppfattar varorna som högt pris ger hög kvalitet. 

Det är olika priskänslighet hos konsumenter och oftast uppskattar företag de konsumenter 

som inte är alltför känsliga gällande pris. En ökande faktor till det här är Internet som gör det 

mer tillgängligt att jämföra olika priser. Det finns tre olika metoder enligt Kotler att mäta 

efterfrågan hos en produkt. Det är att analysera tidigare priser, se hur produkten säljs genom 

olika pristester och hur mycket kunden skulle köpa av en vara vid olika priser. Beräknad 

kostnadsnivå innefattar fasta och rörliga kostnader, totala utgifter och även 

genomsnittskostanden som är totala utgifter delat på antal producerade produkter. Genom att 

analysera konkurrenternas prisnivåer får företaget en förståelse för om produkten bör ligga på 

högre, lägre eller på samma prisnivå. Detsamma gäller erbjudanden. Hur företag prissätter är 

olika och kan ske genom fast påslag, mervärde, avkastning, upplevt värde, hur konkurrenterna 

prissätter, auktion samt grupper. Vid val av det slutgiltiga priset har alla steg spelat in och 

ytterligaste faktorer kan påverka.
84

  

Oftast sätter inte företag endast ett pris utan kan förhålla sig till olika nivåer. Det kan 

reflektera områden som exempelvis geografiska områden, rabatter och produktmixer.
85

 

                                                
80 Ibid 
81  http://www.learnmarketing.net/Price.htm (2011-04-20) 
82 http://www.mig.se/tasks/sites/default/assets/File/Sammanfattning_av_Philip_Kotler_-_Marketing 
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3.3.3 Plats (Distribution) 

Distribution innebär att få slutprodukten till kunden. Mellan produktionen och slutkunden 

finns det en eller flera olika kanaler. Marknadsföringskanalerna är ett av de viktigaste 

besluten vid produktlansering.
86

 

Kotler beskriver att ett värdeskapande nätverk är ett system av allianser eller partnerskap som 

en verksamhet skapar för att kunna definiera, skapa och leverera ett erbjudande. Idag ser 

företag allt mer sin verksamhet som ett värdeskapande nätverk.
87

 

I distributionen är det marknadsförare som fokuserar på hur produkten når slutkunden. Det 

här sker med hjälp av olika marknadsföringskanaler eller distributionskanaler som beskrivs 

som ett mellanled mellan företag och kunden.
88

 Vissa mellanled köper rätten att sälja vidare 

produkten från företag. De kan vara grossister, återförsäljare och detaljhandlare. Andra kan 

förhandla åt producenten och söka kunderna men har inte rättighet till produkterna såsom 

mäklare och försäljningsagenter. Transportfirmor och reklambyråer är mellanled som vistas 

och hjälper till i processen gällande distribution.
89

 

Priset är beroende av vilken typ av marknadsföringskanal företaget väljer. Kanalerna är 

obundna organisationer som engagerar att sätta produkten eller tjänsten tillgänglig för 

konsumtion. Valet av kanal har en viss påverkan på andra marknadsföringsbeslut. Idag 

används ofta hybridkanaler, vilket innebär att kunden kan köpa produkten både via 

detaljhandeln och via andra kanaler som Internet. Företaget måste då se till att kanalerna 

arbetar bra tillsammans och uppfyller och tillfredsställer kundens önskemål.
90

 

Marknadsföringskanalerna flyttar produkten från producenten till konsumenterna och 

uppgifterna inom området är bland annat följande. Informationssamling om kunder, 

konkurrenter och aktörer på marknaden, lägger orders, prisförhandlingar, förmedla ett 

budskap för att locka till köp, lagring och transport och övervakning av hela processen.
91

  

Det finns olika nivåer på kanalerna. Det ligger mellan producenten och slutkonsumenten. 

Direkt marknadsföring är när producenten säljer direkt till konsumenten och ligger på en 

nollnivå. Vidare finns det en-nivåskanal och då handlar det om att en säljare finns emellan de 

båda leden, exempelvis detaljisthandelsledet. Två-nivåskanaler är när det är två mellanled och 

även flera olika nivåer finns. Det blir svårare för producenten att kontrollera mellanleden 

desto fler det är.
92

 

Vid en sammansättning av de olika marknadsföringskanalerna används olika strategier inom 

ett företag. Antingen kan företaget använda sig av en push- eller en pullstrategi.
93

 En 

pushstrategi innebär att ta produkten direkt till kunden via vilka medel som helst för att 

säkerställa att kunden är medveten om företagets varumärke på inköpsstället. Produkten tas 

till kunden. Pullstrategi betyder att motivera kunderna att söka upp företagets varumärke i en 

aktiv process, få kunden att komma till företaget.
94

  

                                                
86 Ibid 
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91 Ibid 
92 Ibid 
93 Ibid 
94 http://www.marketing-made-simple.com/articles/push-pull-strategy.htm (2011-04-20) 
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3.3.4 Påverkan 

Det fordras olika medel för företag när företagen ska informera, påverka och sälja till sina 

kunder.
95

 Det handlar inte bara om att företag ska sälja sina produkter till ett visst pris utan 

även att kommunicera och göra reklam för sin kommande eller befintliga produkt till sina 

kunder.
96

 För att företagen ska skilja sig från konkurrenterna kombineras olika metoder av 

påvekan och en unik promotionmix skapas. Detta görs för att nå ut till kunderna på ett 

effektivare sätt.
97

 

De olika metoderna är personlig försäljning, där det sker direktkontakt mellan en eller flera 

potentiella köpare. Det är den effektivaste formen av påverkan av begränsat antal kunder men 

även den dyraste. Direkt marknadsföring innebär att kanalen kommunicerar direkt till den 

potentiella och existerande kunden, exempelvis genom telefon, internet och brev. 

Salespromotion innebär olika åtgärder för att öka försäljningen. Företag testar olika metoder 

för att kunden ska prova en produkt eller tjänst. Vidare finns Public Relation (PR) som är 

olika program och åtgärder för att främja företagets goda relationer med omvärlden. Det här 

kan innebära publicitet i media eller andra åtgärder för att skydda företagets image eller 

produkter. Reklam är en enkelriktig presentation av produkter, tjänster eller ett företags idéer. 

Kommunikationen används för att snabbt få ut information om företagets produkter eller 

tjänster.
98

 
99

 

Kommunikationsprocessen bör pågå innan försäljning, vid försäljning, vid konsumtion och 

efter försäljning. Det är en dialog mellan företaget och dess kunder. Det är inte bara företagen 

som ska hitta kunder utan även kunder som ska hitta företaget och dess produkter eller 

tjänster. Buskapet från företaget bör vara att kunden uppmärksammar produkten, skapar sig 

ett intresse, köper produkten och ska känna sig tillfredsställd av köpet. Buskapet ska sedan 

utvecklas på ett så effektivt sätt som möjligt, genom de olika kanalerna.
100

 

3.3.5 Personal 

På senare tid har marknadsföringsteoretiker lagt till ett femte P i marknadsmixen. Det står för 

personal eller personer. Service, kunskap och kompetens är en viktig del och kan göra att 

företag skiljer sig mer från sina konkurrenter.
101
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3.4 Marknadsföringskommunikation 

3.4.1 Kommunikation 

Definition kommunikation: 

”Överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater. Kommunikation 

kräver dels ett språk eller en kod vari informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium 

varigenom informationen överförs. Människan har ett primärt behov att kommunicera; det 

utgör en förutsättning för en fullvärdig psykisk, social och kulturell utveckling. 

Kommunikation studeras inom flera vetenskaper, såsom beteende- och samhällsvetenskap, 

antropologi och botanik.” – Nationalencyklopedin, 2011
102

 

3.4.2 Kommunikationsmodellen 

En av de första teorierna kring information är modellen för kommunikation av Shannon och 

Weaver. Claude Shannon var en ingenjör vid Bell Telephone Laboratories och tillsammans 

med Warren Weaver arbetade personerna på den klassiska boken Matematisk teori för 

kommunikation. Deras mål var att kartlägga det snabbaste och mest effektiva sättet för att få 

ett meddelande från en punkt till en annan, hur kommunikationsmeddelanden skulle 

omvandlas till elektroniska signaler och hur signalerna kan överföras med minsta möjliga 

störning. Genom att studera detta utvecklade Shannon och Weaver en mekanisk och 

matematisk modell av kommunikation, känd som Shannon och Weaver modell för 

kommunikation.
103

  

Enligt Shannon och Weavers modell börjar ett meddelande på en informationskälla, som 

förmedlas via en sändare och sedan skickas via en signal till mottagaren. Men innan den når 

mottagaren, måste budskapet gå genom buller (störningskällor). Slutligen måste mottagaren 

förmedla budskapet till destinationen.
104

 

Shannon och Weavers modell visar påtagligt varför även de enklaste kommunikationerna kan 

missförstås. Sänds en signal över ytterligare en media kan det bidra till att det blir en felaktig 

tolkning i kommunikationen och ökar chansen för distorsion.
105

 

Det gäller för företag att ha en klar bild av hur kommunikationsprocessen fungerar för att 

kunna kommunicera på ett effektivt sätt. Modellen har utvecklats med tiden och Kotler samt 

Armstrong beskriver modellen med nio element.
106
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Figur 3.4.2 Delar i kommunikationsprocessen
107

 

Sändare innebär att meddelandet sänds från en part till en annan part. Kodning är det 

förloppet där tankar omvandlas till något symboliskt. Media menas att meddelandet når ut 

från sändare till mottagare genom olika kommunikationskanaler. Meddelande är det som 

sprids av sändaren. Tolkning innebär processen där mottagaren tar upp meddelandet från 

sändaren, det tolkas från kodningen. Mottagaren hämtar in meddelandet från sändaren. 

Reaktion är reaktionen av mottagaren på meddelandet. Feedback kan vara både positiv och 

negativ kritik som kan ges från mottagaren tillbaka till sändaren och sker oftast som en 

tvåvägskommunikation.
108

 
109

 Brus är sekundära signaler som stör eller förvirrar att 

meddelandet transporteras.
110

 

3.4.3 Relationsmarknadsföring 

Till skillnad från de teorier som skildrats gällande marknadsmixens innebörd inom 

marknadsföring, menar Gummesson, Professor i Service Management och Marketing, School 

of Business Stockholm University, att marknadsmixen utgår ifrån leverantörens vilja att sälja, 

vilket gör att relationerna får en underordnad roll. Gummesson anser att 

relationsmarknadsföring ska ersätta marknadsmixens dominerande position. Dock bör de fyra 

P:na fortfarande ha en viss betydelse för marknadsföringsstrategin, men inte längre någon 

huvudroll. Genom globalisering har marknadsmixen inte längre samma verkan på marknaden 

då samhället är mer konkurrenskraftigt och konsumenter har ett stort antal valmöjligheter. 

Kunden ser inte all marknadsföring lika tydligt som tidigare eftersom globaliseringen har 

medfört ett större medietryck.
111

 Enligt författarna Behrer och Larsson ska de två begreppen 

jämställas och anser att relationsmarknadsföring kan nyttjas i en konstellation med redskapen 

i promotionmixen. Det är viktigt att kunder får kännedom om företagets produkter genom 

marknadsmixen, dock är det väsentligt för företag att använda relationsmarknadsföring.
112
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Begreppet relationsmarknadsföring har uppkommit genom att grunden för marknadsföring 

handlar om en omgivning av relationer. Grönroos, Professor i service och 

relationsmarknadsföring, definierar relationsmarknadsföring enligt följande:  

 

”Relationsmarknadsföring innebär att identifiera, skapa, upprätthålla och förbättra och om 

det är nödvändigt även att avsluta relationer med kunder och andra aktieägare så att 

objektiven för alla involverade parter möts. Detta skall ske genom ett ömsesidigt utbyte och 

uppfyllda löften” Grönroos 1994
113

 

 

Enligt Grönroos kan relationsmarknadsföring brytas ned i tre grundpelare som är förankrade 

med varandra; kommunikation, interaktion och värde. Grundstommen i en relation är 

kommunikation i form av en tvåvägsprocess. Genom en god kommunikation kan en relation 

förstärkas och företaget kan skapa en klarare behovsanalys hos kunden. Interaktion betyder i 

detta fall ett samspel mellan kund och företag och uppkomsten av en långsiktig gemenskap 

parterna emellan. Interaktionen utmynnar i att processer skapas för att kunden ska få ett 

mervärde samt att kunden alltid är i fokus. För att kunna leverera ett mervärde till kunden 

krävs insyn och förståelse i kundens verksamhet.
114

  

 

Liksom event marketing innebär relationsmarknadsföring alltså att arbeta avsiktligt med att 

upprätta, utveckla och avveckla relationer med kunder och andra intressenter och på så sätt 

skapa gemensamma värden av hög konkurrenskraft. Berrys, Professor och författare inom 

marknadsföring, bok Emerging perspectives on services marketing från 1983 ifrågasatte den 

då dominerande synen inom marknadsföring där fokus låg på att skaffa nya kunder till varje 

pris. Enligt Berry var det grundläggande och minst lika viktigt att bibehålla och fördjupa 

relationen till befintliga kunder som att locka till sig nya. Relationsmarknadsföringen 

utvecklas ständigt och verktygen är ständigt återkommande inom marknadsföring och dess 

innebörd.
115

 

 

Nätverk, relationer och interaktion har i praktiken alltid funnits i affärslivet, där kunden och 

företaget blir bättre medproducenter samt medutvecklare då de får befinna sig i ett 

kontinuerligt samspel med varandra. Samspelet sker utifrån relationskapande nätverk vilket 

leder till interaktion med varandra genom olika aktiviteter som medför produktivitet, bättre 

kvalitet samt en förbättrad lönsamhet för företagets del. Ett av de viktigaste målen med 

relationsmarknadsföring är att bevara och bygga starka kundrelationer. Minst lika viktigt är 

det att sköta de här betydelsefulla kundrelationerna vilket är en strategisk process. Det gäller 

att anpassa relationsmarknadsföringen till köparens personliga önskningar och behov, istället 

för att finna enkla lösningar. Enligt författaren Blomqvist är det kostsammare att skaffa nya 

kunder än att behålla befintliga. En satsning på en lojal kundbas är en gynnsam strategi då allt 

färre konkurrensfördelar står sig över tiden.
116

 

3.4.4 Butikskommunikation 

I en butik ses ofta sortimentet som ett av det viktigaste konkurrensmedlet i butikens 

konkurrensmedelsmix. Då kunderna rangordnar olika konkurrensmedel efter hur 
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betydelsefulla de är hamnar butikens läge och pris främst och därefter sortimentet. Ju mer lika 

de konkurrerande butikerna är, desto viktigare kan andra parametrar vara.
117

 Det första 

intrycket en kund får är utifrån butiken, hur skyltfönstren är exponerade.
118

 Skyltfönstret är 

butikens ansikte utåt där produkter presenteras på ett attraktivt och säljande sätt.
119

 Både 

belysning och andra parametrar är betydande. Då kunden fått en uppfattning om vilka 

produkter som finns i butiken är entrén och butiken nästa steg.
120

 En bra planering i butiken 

utgår från lokal, sortiment och målgrupper. Hur produkter exponeras spelar stor roll då det 

visuella intrycket påverkar köp. Det kan innefatta allt från inredning samt hur produkterna 

exponeras. Det ska vara lättillgängligt för kunden att både se och känna produkterna. 

Forskning visar på att kunder har en tendens att vika av till höger då kunderna kommer in i 

butiker. Regeln är inarbetad i den svenska kulturen och butiker kan underlätta för kunden 

genom att planera exponeringen och flödet utifrån teorin. Personal är en viktig parameter för 

kundens intryck. Det personliga bemötande är det som kunden påverkas av och minns. God 

kunskap om produkterna är betydelsefullt då personalen representerar varumärket utåt.
121

 

3.4.5 Event marketing 

Event marketing har sagts vara en av 1990-talets mest populära trend när det gäller området 

för marknadsföring. Begreppet event marketing kommer från USA och där har användningen 

av evenemang för marknadsföring ökat tre gånger så snabbt i jämförelse med traditionella 

mediekanaler. I Sverige är det känt att event marketing har används sedan slutet av 1980-talet. 

På grund av oenighet om innebörden av begreppet har exempelvis vissa inkluderat alla typer 

av sponsring i event marketing.
122

 

 

Det engelska ordet event betyder händelse eller begivenhet och kan användas som ett 

kommunikationsverktyg för att återuppliva sociala uttryck. Författaren Nielsen försöker i en 

artikel i Nordisk kulturpolitisk tidskrift placera nutida event i ett historiskt samt ett socialt 

perspektiv. Nielsen presenterar en mall för hur ett event ska konstrueras på bästa möjliga sätt. 

Det teoretiska konceptet beskriver en inramning av autentiskt event-teori som kan ge en bättre 

uppfattning för den sociala funktionen av ett evenemang. Nielsen vill ge ett verktyg att finna 

inspirerande analytiska redskap till kreatörer och skapare av event. Den sociala atmosfär och 

samlade karaktär som skapas under ett event är det kollektiva bruset.
123

 

I artikeln beskriver Nielsen att nutida evenemang har flera kännetecken av hur forntida 

mönster formades och utfördes. Moderna event kan enligt Nielsen jämställas med forntida 

religiösa mönster. Framställaren av eventet använder sig av regler, symboler samt samspel i 

produktionen och utformandet i det kreativa arbetet, vilket tyder på att människan länge har 

format evenemang för att underhålla. Ett evenemang är en teatralisk tillställning och ett 

teatraliskt uttryck som benämns i artikeln som theatricality. Det är ett uttrycksfullt begrepp 

som är inkluderat i en modell av det kreativa förloppet av att skapa ett evenemang. Planeraren 

av ett event måste enligt Nielsen reflektera över olika val i relation till det övriga kulturella 
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sammanhanget. Eventet ska urskiljas och separeras från det övriga livet för att uppfattas som 

ett evenemang, vilket är en del av grunderna i event-teorin.
124

 

 

Det finns flera typer av evenemang samt flera syften för att arrangera ett event, vilket gör det 

svårt att definiera begreppet. Enligt författaren Duncan är event och sponsring två helt skilda 

begrepp, även om de ibland tenderar att överlappa varandra då event ska sponsras.
125

 Kotler 

definierar event marketing som händelser designade för att kommunicera specifika 

meddelanden till målgrupper. Kotlers definition är mycket bred och indikerar på att alla 

händelser kan ses som marknadsföring så länge det finns en publik och ett meddelande som 

delas.
126

 En mer begränsad definition har Behrer och Larsson
 
gett vilken lyder att event 

marketing är en lansering mot att samordna kommunikation genom ett skapat eller sponsrat 

evenemang. Eventet sägs vara en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum för ett möte 

där en upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras.
127

 

Det finns olika typer av event och som kan användas för olika ändamål. Det finns tre möjliga 

evenemang. Skapade arrangemang är exempelvis invigningar och lansering av nya produkter. 

Genom att skapa egna event ger det företaget full kontroll från början till slut. Dock krävs det 

ofta stora resurser, både ekonomiskt och när det gäller personal. Företag kan även välja att 

delta i event som skapats av andra, exempelvis mässor och utställningar. Företaget har dock 

mindre frihet att bestämma hur eventet ska formas, men å andra sidan kan de fokusera på det 

budskap som de vill kommunicera med. Företag kan dessutom sponsra ett evenemang då 

företaget betalar för att varumärket visas, exempelvis sportevenemang. Det här gör så att 

målgruppen förknippar varumärket med vissa event men att företaget inte sätter verksamheten 

i fokus under ett event kan även ses som en nackdel.
128

 

Det nya med event är inte evenemanget i sig utan det faktum att det används som ett 

marknadsföringsverktyg mot konsumenter. Företag försöker bli sedda och hörda i en alltmer 

konkurrenskraftig tillvaro och företag söker nya sätt att nå ut till sina befintliga samt 

potentiella kunder. Då ett stort antal meddelanden ska försöka locka samma publik kan det bli 

besvärligt att kommunicera samt att ligga föra sina konkurrenter. Event marketing är ett sätt 

att vara mer innovativ och öka kundernas emotionella bindningar till ett företag. Det har även 

sagts att ett deltagande i ett evenemang kan vara en kostnadseffektiv strategi för många 

företag. Genom event marketing kan företag anpassa sig till evenemanget i många olika 

situationer. Det är ett marknadsföringsredskap som kan användas av alla typer av företag samt 

att det är oberoende av storlek av företagets målgrupp. Event marketing kan också användas 

som en marknadsundersökning genom att evenemanget används som ett test där företag kan 

skaffa sig idéer och tankar för att senare kunna genomföra en större lansering.
129

 Event 

marketing kan användas för att skapa engagemang då eventet är mer fokuserat på deltagande 

och delaktighet hos kunderna. Genom event skapar företag ett bestående intryck och sägs vara 

mer minnesvärd och motiverande än andra aktiviteter. Evenemanget inkluderar kunder som 

deltagare och skapar ett bestående minne. Företag kan också genom event marketing lättare 

nå sin målgrupp då olika event syftar till olika målgrupper.
130
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3.4.6 Sociala medier  

Social media är en grupp internetbaserade tillämpningar som tillåter utbyte och skapande av 

innehåll som genererar nytta. För att innehållet ska räknas som en nytta krävs det att 

innehållet måste uppvisa ett visst kreativ arbete. Innehållet måste även publiceras på en social 

nätverksida eller på en publik hemsida samt vara tillgänglig för en utvald grupp. Innehållet 

måste slutligen vara format utanför professionella ramar och arbetssätt.
131

 

 

Under 2000-talet har sociala nätverk genomgått en stor utveckling. Det har förändrat 

människors beteende på Internet och används av miljoner människor världen över. Virtuella 

platser har formats där kommunikation mellan människor har fått en helt ny mening. Genom 

sociala nätverk kan människor lätt dela med sig av personlig information till omvärlden. 

Författaren Scale definierar social media enligt följande: 

 

”Sociala nätverk kan summeras som nätverk som tillåter individer att presentera sig själva, 

skapa eller upprätthålla kontakter med andra samt uttrycka sina sociala kontakter” Scale 

2008
132

 

 

Författaren Stelzner menar att sociala medier är framtiden vad gäller marknadsföring. Företag 

som inte använder sociala medier i sin marknadsföring kan gå miste om möjligheten att lyssna 

på sina kunder och därmed förlora sin konkurrenskraft. Många företag använder idag redan 

sociala medier som marknadsföringsredskap. En studie genomförd med marknadsförare 

visade att 91 procent av de medverkande på något vis använde sig av sociala medier i sin 

marknadsföring.
133

 Sociala medier ger möjlighet till att inspirera medlemskap och interaktion. 

Internetmarknadsföring har gått från att kunden enbart önskas besöka en hemsida till att 

kunden önskas engagera sig.
134

 Marknadsföringsverktyget sociala medier är gynnsamma 

särskilt för mindre företag då kostnaderna är låga. Enligt Stelzner har det visast sig att den 

kostnaden för marknadsföring har sjungit för företag som i takt börjat använda sociala 

medier.
135

 

 

Det finns många olika sociala medier med olika syften och som riktar sig mot olika 

målgrupper, exempelvis Facebook, Twitter, bloggar samt YouTube. Facebook startade 2004 

och skapades endast som ett nätverk avsedd för studenter på Harvard University. Nätverket 

har en mycket bred målgrupp vilket är en bidragande skäl till att Facebook har tagit en 

ledning över konkurrerande nätverk sett till popularitet.
136

 Facebook har över 500 miljoner 

användare världen över och i Sverige är antalet användare över 4 miljoner.
137

 
138

 Facebook var 

år 2007 det första nätverket där icke-medlemmar kunde genomföra individsökningar på 

Facebooks medlemmar.  Nätverket har skapat en ny stor trend där individer kan hitta andra 

individer genom personsökningar.
139

 Företag kan också utnyttja mediet genom att skapa en 
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användarprofil för sitt företag eller varumärke. Genom ett analysverktyg kan företag få 

information om användarna och hur de integrerar med varumärket.
140

 

 

Twitter har expanderat starkt sedan starten 2006 och nätverket hade år 2010 175 miljoner 

användare världen över.
141

 Enligt Steiner är Twitter ett annorlunda social nätverk där 

användaren sänder ut statusuppdateringar som kan iakttas och kommenteras av andra 

användare. Steiner menar att Twitter bör användas snarare som en konversation än som ett 

verktyg där information släpps då nätverket är byggt för att utbyta information.
142

 Genom 

Twitter kan företag ha kontakt med sina kunder och sprida ny information snabbt. Twitter 

erbjuder ett nätverk med ett aktualiserat nyhetsflöde, där företag kan skapa och stärka 

relationer med kunder samt få ett gensvar.
143

 

 

Enligt Nationalencyklopedin definieras bloggar enligt följande: 

 

”Personlig och öppen dagbok eller logg på webben, typiskt bestående av regelbundna 

skriftliga inlägg med personligt hållna iakttagelser och synpunkter på dagsaktuella 

händelser. Ofta ges länkar till relaterade webbsidor och bloggar.”- Nationalencyklopedin 

2011
144

 

 

En blogg presenteras i en omvänd kronologisk ordning och skaparen kan själv välja om 

bloggen ska vara publik eller om den ska ha en privat begränsad tillgång. En blogg byggs upp 

utav olika beståndsdelar såsom videos, ljud, bilder och texter. Bloggar består av en 

dialogliknande uppbyggnad och kännetecknas som konversationer med ett budskapsspridande 

syfte, vilket är intressant för andra med likartade åsikter och intressen. Skapare av bloggar vill 

ofta kommunicera en känsla av gemenskap då bloggar oftast formas för kommunala 

aktiviteter eller för att dela information och budskap i ett specificerat syfte. Det har växt fram 

olika typer av bloggar i olika kategorier. Nyhetsbrevsbloggar har som syfte att ge 

organisatorisk information medans marknadsföringskampanjer avser att marknadsföra 

produkter eller varumärken.
145

 

 

YouTube startades 2005 och är marknadsledande på Internetvideos. Genom YouTube kan 

privatpersoner och företag ladda upp och dela med sig av TV-serier, delar av filmer samt egna 

videos. Det är gratis att ladda upp videos och nätverket har dagligen miljontals besökare 

världen över. YouTube ägs numera av Google vilket gör att företag som delar videos på 

nätverket även stärker sökresultaten i Google.
146

 

 

Sociala medier gör det möjligt att på ett tidseffektivt sätt kommunicera med fler personer 

oftare då det kan vara tidskrävande att kommunicera via möten eller telefon. Företag kan 

direkt föra en konversation med kunden då sociala medier minimerar eller helt tar bort den 

mellanhand som normalt finns mellan företaget och konsumenten. Sociala medier har blivit 

ett populärt redskap för marknadsundersökningar. Företag kan sprida information snabbt, 

finna beteendemönster samt hitta information och få en snabb feedback. Marknadsföring 

genom sociala medier ger också uppmärksamhet om företag och varumärke. Genom en 
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undersökning av Stelzner var den främsta fördelen ökad exponering av företaget. Vidare 

följde ökad trafik på företagens internetwebbplatser.
147

 

3.4.7 Kommunikation genom kampanjer 

Genom en kampanj kan företag kommunicera sin marknadskommunikation. Det sker i form 

av en tidsbegränsad aktivitet, vars syfte ofta lyder något av företagets delmål. Vilken fas i 

produktlivscykeln den aktuella produkten befinner sig i styr kampanjens mål. Då produkten 

befinner sig i introduktionsfasen och ska presenteras på marknaden tillämpas 

lanseringskampanjer. Kampanjen måste ha en koppling till varumärkets kärnvärden samt vara 

kopplade till företagets övriga annonsering och profil. Vidare måste kampanjen stämma 

överrens med företagets värden.
148
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4. Empiri 

I det fjärde kapitlet presenteras utvalda respondenters marknadsaktiviteter såsom event, 

social media samt butiksexponering. Samtliga respondenter verkar inom outdoorbranschen. 

4.1 Peak Performance 

När det gäller marknadsföring för Peak Performance är det herr- och damsortimentet som är i 

fokus. Juniorsortimentet är inte lika marknadsföringsdrivet men är viktig då den ger ett högre 

mervärde till varumärket. Juniorsortimentet marknadsförs genom de utvalda återförsäljarna 

och medverkar på mässor och olika event.
149

 

4.1.1 Event  

Peak Performance använder sig av olika events inom företaget som symboliserar företagets 

filosofi, ett ständigt liv i rörelse. Det varierar beroende på olika faktorer som spelar in. Dels 

beror det på årstider, vilken aktivitet som ligger rätt i tiden samt företagets olika områden som 

är allt från skidor, golf och segling till casualwear och beach.
150

  

De event som Peak Performance har 2011 är olika. BMW X3 spelen är ett event som pågår 

under perioden 27 april till 1 maj. Peak Performance är den officiella klädesleverantören till 

BMW X3 spelen. Företaget skickar två lag till final till Genève i Schweiz.
151

 

Peak Performance arrangerar även event där företaget testar sina produkter innan de lanseras. 

Förra året begav sig Peak till berget Cordillera Blanca i Peru för att testa företagets nya 

kollektion Black Light. Bergskedjan erbjuder ett brett utbud av alpina utmaningar och är ett 

ultimat testområde för kollektionen. En unik mix av både klassisk- och tropisk klättring samt 

utförsåkning gör att kollektionen testas på en hög nivå.
152

 Sommaren 2010 var Peak 

Performance sponsor för tre golftävlingar på European Tour. De tre tävlingarna är Nordea 

Scandinavian Masters, KLM Open och Omega Masters som befinner sig på Peak 

Performance viktigaste internationella marknader. Peak har även golfteam som har chans att 

hjälpa till att utveckla produkterna ytterligare.
153

 Peak har skapat ett interaktivt online-spel 

gällande golf.  Vänner kan spela mot varandra för att tävla om en resa och plats i Pro Am på 

KLM Open. Tävlande kan även få möjlighet att klä spelkaraktärerna i kläder från Peak.
154

 

Ytterligare ett online-spel ligger inom Peaks ramar och det är spelet The Rescue Operation 

där de tävlande bland annat klättrar i bergskedjor och hoppas mellan klippor för att vinna ett 

pris från Black Light kollektionen. För Peak är det ett nytt sätt att sprida sitt budskap och lära 

sig om produkternas funktion och teknik menar Fredrik Kjellberg, Online Marketing Manager 

på Peak Performance.
155

 Peak är med och sponsrar det årliga evenemanget Winterjam som är 

ett event på Stockholm Stadion. Arenan är ett heldagsevenemang med upplevelse för alla 

åldrar och med drygt 25 000 besökare.
156
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Peak infinner sig alltid på ISPO-mässan i München, världens största mässa inom 

vintersport.
157

 Där visar företaget bland annat sina kommande produkter som kommer att 

lanseras inom en snar framtid.
158

 

Peak Performance har 17 ambassadörer som företaget sponsrar gällande herr- och 

damkollektionen. Alla är aktiva inom olika områden som stämmer in på Peaks filosofi.
159

 

Peak sponsrar dessutom olika unga talanger.
160

 

4.1.2 Sociala medier  

Peak Performance använder sig av sociala medier i marknadsföringssyfte. Peak har Facebook 

där företaget förmedlar eventuella nylanseringar av produkter, olika evenemang, mässor eller 

sina befintliga produkter. Utöver Facebook är Peak aktiva på Twitter där de uppdaterar olika 

händelser i företaget. På YouTube har Peak en egen kanal där företaget lägger upp olika 

videos gällande evenemang, nyheter och videos på ambassadörer. Peak använder sig även av 

Flickr där företaget laddar upp digitala bilder och videofilmer i ett publikt album. King of 

Style är en blogg Peak driver när det gäller uppdateringar gällande produkter i företaget, 

tävlingar, sortiment och annan information. Företaget har även en applikation till Iphone 

mobiler, en Trail-map som innehåller kartor på spår över hundratals skidorter över hela 

världen och där det även finns med funktioner som en SOS knapp vid nödlägen. Alla sociala 

medier finns länkade från Peaks hemsida.
161

 
162

 
163

 
164

 

4.1.3 Butiksexponering/Personal Selling 

Peak Performance säljer sitt sortiment genom egna konceptbutiker samt genom olika 

återförsäljare. Juniorsortimentets största marknad är Sverige. I företagets egna butiker är det 

olika hur stor del av sortimentet som utgörs av juniorkollektionen. Det är beroende på storlek 

och försäljning. Ofta bygger exponeringen på olika teman som ska framhävas i sortimentet. 

Det kan exempelvis vara badkollektionen, skidkollektionen eller andra kollektioner. Varje 

konceptbutik har en Visual merchandiser som arbetar med att hänga om i butiken. Personen 

får utbildningar från huvudkontoret så det blir ett helhetsintryck. Hos återförsäljare runt om i 

Sverige är det upp till butikerna hur de exponerar juniorkollektionen. Kollektionen visas på 

olika sätt och försöker hålla en ständig uppdatering gällande sortimentet för att öka kundens 

intresse.
165

 

4.2 8848 Altitude 

8848 Altitude sortiment är inte marknadsföringsdrivet. Dock lägger företaget stor vikt vid att 

sponsra skidåkare av rätt ambassadörvirke, som företaget kallar team riders. 8848 anser att 
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den viktigaste marknadsföringen utförs av konsumenterna när de köper och rekommenderar 

produkterna till omgivningen.
166

 

4.2.1 Event 

8848 Altitude marknadsför sig genom olika events men alla har ett tema kring skidåkning. 

Under säsongen 2010/2011 marknadsförde företaget sig genom att bland annat arrangera 

tävlingar. I november till december anordnade 8848 en tävling på sin hemsida där de tävlande 

skulle svara på frågor och motivera ett vinnande svar. Vinnaren fick en vecka i en modern 

skidstuga med åtta bäddar i Kläppen, Sverige. 8848 presenterade sin höst/vinter 2011-2012 

kollektion på ISPO mässan i München. Företagets monter var Skandinavien inspirerad och 

den nya kollektionen var i fokus, med höjdpunkter som visades på skyltdockor tre meter upp. 

I samarbete med Intersport Sverige har 8848 nu lanserat ett helt nytt koncept, 8848 Altitude 

Test avdelning. I vissa butiker har ett frysrum byggts med en inbyggd vindmaskin för att testa 

skyddsegenskaper och funktionalitet av ytterkläder. Vintern 2010/2011 fortsatte 8848 sitt 

samarbete med Sveriges mest populära skidorter, Kläppen – Sälen Ski Park. 8848 arrangerade 

tillsammans med Kläppen aktiviteter hela vintern exempelvis Jibb-skola i Snow Park och ett 

flertal tävlingar. Företaget arrangerade även Junior Snowpar School event som var gratis för 

barn mellan 6-12 år.
167

 I mars 2011 sponsrade 8848 evenemanget Big Air Spring Session i 

Ulricehamn. Tävlingar arrangerades för herrar, damer, juniorer och seniorer inom skidor och 

snowboard.
168

 2010 fyllde 8848 Altitude 20 år och firade detta med ett jubileumsevenemang i 

Österrike för sina trogna kunder. 200 butiker var inbjudna till en modeshow, skidåkning och 

umgänge för att fria.
169

 

4.2.2 Sociala medier  

8848 Altitude använder sig flitigt av Facebook i sin marknadsföring där företaget uppdaterar 

information om nya produkter, förhandsvisningar, tester, butiksetableringar, team riders, 

tävlingar och evenemang.  8848 har även en egen kanal på YouTube där besökare kan titta på 

videos alltifrån photoshoots till företagets Team riders framgångar.   8848 har 13 team riders 

eller ambassadörer som representerar varumärket och Lucas Söderberg representerar 

produktklassen junior. Ambassadörerna har egna bloggar där besökarna kan följa skidåkarnas 

framgångar och äventyr. De uppdaterar även ständigt information på 8848:s Facebook-sida. 

8848 har även ett twitter-konto men är inte aktiva.
170

 
171

 
172

 

4.2.3 Butiksexponering/Personal Selling 

8848 Altitude har ett samarbete med Intersport som säljer företagets produkter i Sverige. 

Dock har 8848 inga riktlinjer för hur Intersport ska exponera och marknadsföra varumärket.  

Intersport har en egen junioravdelning där 8848s juniorkollektion exponeras.  8848 har inga 

egna butiker men har ett flertal shop in shops. Företaget har även soft shops där de själva 

väljer hur juniorprodukterna ska framhävas och skyltas. 8848 ger butikerna självbestämmande 
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vad gäller reklamationer och klagomål ska behandlas så att kunden alltid har rätt. Företaget 

lägger även stor vikt vid att ha en god telefondisciplin för att tillfredställa kunder.
173

  

4.3 Cross Sportswear 

Cross Sportswear arbetar med marknadsföring genom olika medier. Cross använder sig av 

olika tillställningar och event för att nå ut till konsumenter. Företaget lägger stor vikt vid att 

sponsra ambassadörer i from av duktiga skidåkare och golfspelare.
174

  

4.3.1 Event 

Cross Sportswear arbetar aktivt med olika evenemang inom områdena skidor och golf. 

Företaget har egna events samt arbetar som en samarbetspartner på externa evenemang. Under 

säsongen 2010/2011deltog Cross som sponsor för tävlingen Chalmers Big Jump Open, CBJO 

i januari 2011. Tävlingen arrangerades av föreningen Chalmers Alternative Sports och hölls 

på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Tävlingen skedde i två klasser, snowboard och 

skidor.
175

 Cross arrangerar den 11 juni Cross Masters, en golftävling i samarbete med bland 

annat Öijared GK och Hard Rock Café. Tävlingsformen är fördelat på tre klasser med olika 

handicap. Cross har även ingått en samverkan med Femdagas golfen i Karlstad i juli, 2011. 

Tävlingens tema är bredd och spelglädje samt spelas i tre klasser.
176

 Cross sponsrar även ett 

flertal andra golf- samt skidevenemang. Cross deltog även på ISPO mässan 2011 där företaget 

delade ut gratis Iphoneväskor för att locka till sig kunder. Cross arrangerade även After Ski på 

Hard Rock Café i Göteborg i vintras. Företaget har även arrangerat ett antal tävlingar, bland 

annat lottar Cross ut en resa till norska Stryn i maj 2011.
177

 

4.3.2 Sociala medier  

Cross Sportswear har en Facebook-sida som ständigt uppdateras. På Internetsidan presenteras 

nya produkter, butiksetableringar, förhandsvisningar, tester samt en eventkalender där 

besökare finner information om datum, tider och information om eventen. Cross har ett flertal 

ambassadörer inom golf och utförsåkning som inspirerar företaget. Ambassadörerna hjälper 

Cross att tillverka bättre kläder och sprida Cross varumärke. På företagets Facebook-sida kan 

besökare följa ambassadörernas framgångar. Cross har ett samarbete med skidåkaren Jason 

Roberts och hans son Tanner som representerar produktklassen junior. Cross använder sig inte 

utav mediet Twitter.
178

 

4.3.3 Butiksexponering/Personal Selling 

Cross Sportswear säljer sina produkter genom egna konceptbutiker, shop in shops samt 

genom återförsäljare såsom Intersport.  Genom företagets egna butiker samt shop in shops 

exponerar Cross sina produkter fritt. Återförsäljare bestämmer fritt hur de exponerar Cross 

produkter. Cross har olika tillställningar i butiker. Då butiken The Lodge öppnade i Göteborg 
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gav Cross ut goodiebags och vid påsk 2011 erbjöd koncept butikerna 20 procent rabatt på 

produkter.
179

 

4.4 Didriksons 

Gällande Didriksons marknadsföring annonseras kollektionerna mycket i olika tidningar och 

magasin. Allt från sportmagasin till föräldrartidningar. Juniorkollektionen marknadsförs även 

genom olika återförsäljare runt om i landet.
180

 Företaget är även med på olika mässor och 

tillställningar.
181

 

4.4.1 Event 

Didrikssons sponsrar olika evenemang bland annat Team Epic MCK Elit 2011 som är en 

cykeltävling för olika cykelklubbar. Didriksons är även med och sponsrar allsvenska 

fotbollslaget Kalmar FF, både spelartrupp och klubbledning. Det gäller ytterplaggen.
182

 

Företaget är även med på olika sportmässor några gånger per år, bland annat ISPO mässan i 

München. Företaget medverkar även på Ålandsmässan där de visar sin barn- och 

juniorkollektion.
183

 

4.4.2 Sociala medier  

Didriksons använder sig av sociala medier. På Facebook är företaget aktiva och lägger upp 

information om nyheter, produkter, företaget samt svara på frågor från bland annat kunder. 

Didriksons använder sig inte av Twitter. På YouTube finns en video från modevisning av 

juniorkollektionen på ISPO mässan 2011 samt andra videos relaterat till företaget.
184

 
185

 
186

 

4.4.3 Butiksexponering/Personal Selling 

Företaget säljer sin barn- och juniorkollektion runt om hos olika återförsäljare. Det är allt ifrån 

stora sportkedjor till mindre barnbutiker.
187

  

Didriksons har egna säljare som är inriktade på företagets barn- och juniorsortimentet för att 

fokusera på kollektionen ytterligare. Didriksons har inga egna butiker och hos de flesta 

återförsäljare är det butikerna som bestämmer hur juniorkollektionen ska visas.
188
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5. Analys/Diskussion 

I det här avsnittet analyseras och diskuteras den teoretiska referensramen i förhållande till 

det empiriska ramverket. Respondenternas marknadsaktiviteter analyseras och jämförs. 

5.1 Strategiska och taktiska lanseringsbeslut 

De lanseringsstrategier som ofta används av företag inom outdoorbranschen visar sig vara 

generella. Oftast utvecklas en plan som ska stämma överens med företagets mål, tidsplanering 

och budget. I planen förekommer även begränsningar för hur bred lanseringskampanjen ska 

vara. Företag vet att det är kostsamt att lansera nya produkter som ska nå framgång.  

 

Vid lansering av en ny produkt använder företag både strategiska och taktiska 

lanseringsbeslut. I de strategiska lanseringsbesluten ingår frågorna vad, vem, var, när och hur. 

Företagen som undersökts i empirin är väl etablerade på den svenska marknaden och har 

sedan några år tillbaka juniorprodukter i sitt sortiment. Därav vet företagen generellt enligt 

tidigare lanseringar vilka som är de fem nyckelfaktorerna för en lansering. Gällande 

nyckelfaktorn vad som ska ingå i en lansering av juniorprodukter använder sig företagen av 

faktorer som varit framgångsrika vid tidigare tillfällen. Samtliga företag verkar inom 

outdoorbranschen och försöker på sitt sätt differentiera sina produkter samt erbjuda mervärde. 

Företagen som undersökt i empirin har skapat starka relationer med dess målgrupp och byggt 

varaktiga positioner på marknaden samt skapat trovärdighet hos kunder. Företagen har sedan 

tidigare starka samarbeten med återförsäljare runt om i Sverige. Det blev då naturligt att sälja 

juniorprodukter där herr- och damsortimentet säljs. Några företag har även samarbete med 

återförsäljare som enbart säjer junior- och barnprodukter. Tidpunkten för lanseringen av 

juniorprodukter är säsongsrelaterat. Lanseringstidpunkten kan även påverkas av yttre faktorer 

såsom produktion, konkurrans samt kund. Hur kollektionen ska lanseras på marknaden 

framgås av en kampanjplan som innehåller olika marknadsaktiviteter. Samtliga företag strävar 

efter att nå ut med sitt budskap till den utvalda målgruppen.     

 

I de taktiska lanseringsbesluten ingår marknadsmixen, de fyra P:na. Gällande produkt betonar 

företagen att deras produkter ska uppfylla kundernas krav och förväntningar. Priset på de 

undersökta företagens juniorprodukter stämmer överrens med varje företags övriga sortiment. 

Priset ska spegla företagets image och hur kunderna uppfattar företaget. För att den nya 

produkten ska distribueras mellan företaget och kunden har företaget ett antal mellanled. När 

det gäller juniorkollektioner använder de sig av likartad distribution som herr- och 

damsortimentet.    För att nå ut till kunder på ett effektivt sätt adderas olika faktorer. Det här 

kan innebära hur försäljningen går till samt utvalda platser som varumärket väljer att synas på. 

De undersökta företagen arbetar mycket med det femte P:t, personal eller personer. Företaget 

anser att kunskap och kompetens är viktigt vid en lansering.  

5.2 Marknadsföringskommunikation 

Relationsmarknadsföring är ett viktigt begrepp inom marknadskommunikationen idag för de 

undersökta företagen. Genom relationsmarknadsföringen knyter företagen kontakter och 

skapar långvariga relationer. Företagen vill skapa återkommande kunder dels för att det är 

mer kostnadseffektivt än att skaffa nya kunder och dels för att skapa en trogen kundkrets. 

Majoriteten av företagen anser att relationen i butiken mellan kund och säljare är 
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betydelsefullt. Personalen i butikerna är varumärkets ansikte utåt och företagen ser helst att 

säljarna av deras produkter besitter en hög kunskap om produkterna och dess egenskaper. 

Marknadsföringen bör även stämma överrens med företagens filosofi, vilket menas vad 

företaget står för och dess kärnvärde. Kunder och andra intressenter bör kunna känna igen 

företagets filosofi med marknadsaktiviteterna som valts ut.   

 

Event marketing är en stor del av marknadsföringen inom branschen. Företagen skapar ett 

engagemang hos kunder då eventet fokuserar på en delaktighet. Genom att skapa eller 

medverka i olika event kan företagen rikta evenemangen till sin specifika målgrupp. En 

personlig kontakt skapas mellan varumärket och kunden vilket stärker relationen mellan 

parterna. Personliga möten är en mycket effektiv form av relationsbygge och försäljning. 

Genom kontaken krävs höga krav på kunskap, förberedelser och professionalitet från 

företagets sida. Företag kan välja att skapa egna evenemang och kan på så vis styra hur 

eventet ska formas. Företaget har en full kontroll från början till slut och sätter verksamheten i 

fokus. Företag kan även medverka i andra event. Dock har företagen då mindre frihet att styra 

evenemangen men kan istället fokusera på sitt budskap. Genom att sponsra evenemang visar 

företaget upp sitt varumärke och väljer vilka aktiviteter de vill förknippas med. Mässor är ett 

flexibelt marknadsföringsverktyg då det är en utmärkt plats att visa upp sina produkter samt 

att bevaka konkurrenters sortiment samt marknadsföringsbudskap. Att medverka på mässor är 

ett bra sätt att visa upp företagets kommande sortiment och samtliga undersökta företag deltar 

på sportmässor. Genom mässorna skapar företagen ett nätverk av distributörer. Besökarna har 

avsatt tid just det här tillfället och har på så vis ett stort intresse för företagen och dess 

produkter på mässan.  

Samtliga företag arbetar aktivt med att skapa och sponsra events. Företagen anser att event 

marketing som kommunikationskanal är ett bra sätt att förmedla sitt budskap. 

Outdoorbranschen präglas generellt av utomhusaktiviteter och på vis är event marketing ett 

sätt att visa upp samt demonstrera sina produkter vid rätt användningsområde och i rätt miljö. 

Peak Performance skapar och medverkar kontinuerligt i olika event som symboliserar 

företagets filosofi. Peak anpassar sina event efter rätt tidpunkt, vilket även gäller för 

juniorkollektionen. 8848 Altitude medverkar i olika event. 8848 arbetar med tävlingar genom 

företagets hemsida samt samarbetar med återförsäljare vid vissa juniorevenemang. Företaget 

arrangerar även event enbart för junior inom deras främsta område skidåkning. Cross 

Sportswear satsar främst på evenemang inom områdena skidor och golf. Företaget arrangerar 

även egna tävlingar för herrar, damer och juniorer. Även Didriksons medverkar i olika 

evenemang för att visa upp sitt varumärke. Ett flertal företag inom outdoorbranschen visar sitt 

varumärke utåt genom ambassadörer. Ambassadören representerar företaget och befinner sig i 

den aktiva livsstilen. Oftast är personen offentlig och verkar som en förebild för många. 

Ambassadörerna testar ofta företagens produkter i rätt miljö innan de säljs på marknaden. 

Personerna kan även ha en egen hemsida samt blogg. Några av företagen har ambassadörer 

för sina juniorprodukter. Samtliga undersökta företag infinner sig på olika mässor runt om i 

världen, framförallt inom sport där de visar sina kommande produkter som kommer lanseras 

inom en snar framtid. 

Samtliga undersökta företag i den empiriska delen använder sig i stor utsträckning av sociala 

medier. På Facebook medverkar ett stort antal företag inom outdoorbranschen där de kan 

förmedla aktiviteter samt information till intressenter. Facebook är ett av de största nätverken 

och på så vis når företagen ut till en bred publik. Genom att användarna skapar en personlig 

profil kan företag genom ett analysverktyg se information om medlemmarna. YouTube är en 

annan social media som används ofta. Företagen kan genom videos på YouTube illustrera 

aktiviteter såsom modevisningar, intervjuer, event och sporttävlingar som skapar en känsla 
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hos intressenter. YouTube har liksom Facebook miljoner användare varje dag. Skillnaden är 

att på YouTube krävs ingen registrering för att söka på nätverket. Twitter är en annan kanal 

som företag väljer att sprida information genom. Att marknadsföra via bloggar är idag vanligt. 

Genom kanalen erbjuds upplevelser och interaktion för läsare. Olika parter drar nytta av 

mediet, besökare till bloggen, publicitet för företaget samt skapar en upplevelse för läsare. 

Genom studien av de undersökta företagen visar det sig att företagen allt oftasre använder sig 

av applikationer till mobiler såsom Iphone. Det är ett nytt sätt att marknadsföra sina produkter 

samt sitt varumärke på ett positivt sätt. Idag är den marknadsföringsmetoden riktad till många 

målgrupper på marknaden då köpen av mobilerna ökar. Angående sociala medier är det två 

som ligger i framkant, Facebook och YouTube. I båda medierna förmedlar företagen 

eventuella nylanseringar av produkter, vilka evenemang företagen ska medverka i samt 

kommande mässor. Även videos och nyheter som rör företaget presenteras på webbsidorna. 

Peak Performance uppdaterar kontinuerligt information på Twitter. Bloggar är en 

genomgående social media hos företagen. Främst är det varumärkets ambassadörer som 

informerar om produkter och egna framgångar genom bloggarna. Utöver de här fyra sociala 

medierna tillkommer även andra sociala medier som är relevanta för det egna företaget. Ett 

flertal företag arbetar med applikationer på mobiler som Iphone.  

I butiker är det viktigt att företagens produkter syns. De företag som har egna konceptbutiker 

och shop in shops väljer själva hur det ska exponeras. Hos återförsäljarna är det vanligt att 

butikerna själva väljer hur juniorprodukter ska visas.  Gemensamt för de båda är att 

produkterna exponeras efter säsong. Företagen som undersökts säljer främst sina kollektioner 

genom olika återförsäljare. Genom återförsäljarna når företagen en bred publik samt att 

publicitet fås genom butikernas egen marknadsföring och aktiviteter. De företag som har egna 

butiker styr själva över exponeringen. Personalens kunskap om produkterna är av stor 

betydelse vid försäljning.  
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6. Rekommendationer för Haglöfs Scandinavia AB 

I kapitlet presenteras hur Haglöfs bör gå tillväga med lanseringen av företagets eventuellt 

kommande juniorkollektion. Vilka event och mässor företaget bör skapa eller medverka på, 

vilka sociala medier som är ett bra tillfälle att visa sina nya produkter på samt hur Haglöfs 

på olika sätt kan presentera juniorkollektionen genom tillfredsställd butikskommunikation.  

6.1 Kampanjplan – tabell 

Månad Event Mässor Sociala medier Ambassadör 

Januari Stockholm Winter Games Swesport Uppdatering 

Facebook, 
Twitter, Bloggar, 

YouTube och 

andra kanaler 

Kontinuerlig 

kontakt 

Februari Haglöfs Artic Weekend, 

Quicksilver ROXY radar 

ISPO München " " 

Mars   " " 

April Fjällfest, 

Ripcurl Spring Weekend, 

Freeride 

 " " 

Maj Salomon Jib Acade, USA  " " 

Juni    " 

Juli Åre Extreme Challange Outdoor mässa 

Friedrichshafen 

" " 

Augusti Björklinden Artic Mountain 

Marathon 

SOD 

Stockholm 

" " 

September   " " 

Oktober   " " 

November   " " 

December   " " 

 

I tabellen presenteras ett urval på olika event samt mässor som Haglöfs rekommenderas att 

befinna sig på under året då juniorkollektionen lanseras. Haglöfs rekommenderas att 

medverka på mässor där återförsäljare bjuder in företag samt andra sport- och outdoormässor 

som dock inte redovisas i tabellen. Aktiviteter inom sociala medier bör kontinuerligt 

uppdateras för att bibehålla relationer och informera konsumenter om Haglöfs verksamhet. 

Haglöfs bör upprätthålla kontakter och relationer med eventuella ambassadörer och på så vis 

få ökad publicitet genom exempelvis uppdatering av bloggar samt att ambassadörer är 

förebilder för många.  
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6.2 Event 

Haglöfs rekommenderas att använda sig av event och sponring. De event som föreslås är 

event där Haglöfs målgrupp för juniorkollektioner mestadels medverkar i. Även event som 

Haglöfs redan medverkar i med företagets herr- och damkollektion rekommenderas. 

Argument för rekommendationerna är att genom event gör sig deltagarna bekanta med 

företagets produkter och syftet är att skapa och stärka relationer. Event används som en 

mötesplats för individer att interagera vilket stärker intressenters relation till Haglöfs. Genom 

att medverka och vara med och sponsra i olika event inom Haglöfs område är att 

rekommendera angående den eventuellt nya juniorkollektionen, både inom genren sportevent 

samt ungdomsevent inom outdoor. Det är ett bra tillfälle att visa varumärket utåt samt att det 

är en effektiv marknadsföringsmetod som är uppskattningsvis tre gånger snabbare än andra 

metoder. Företagen möter respektive målgrupp i olika sammanhang. Först och främst vid 

lansering av kollektionen rekommenderas olika event runt om i Sverige. Därefter kan 

företaget gå vidare ut på dess andra marknader. Ytterligare rekommendationer för att få ökad 

PR, Public Relations, kan vara att sponsra olika expeditioner inom Haglöfs område. Även att 

företaget medverkar med sina produkter i olika tester kan ge en god publicitet.  

Rekommendationer är att i de event som Haglöfs redan medverkar i och sponsrar bör 

juniorkollektionen visas. Haglöfs Åre Extreme Challenge
189

, i början på juli, är ett ypperligt 

tillfälle att visa upp kollektionen. Även då det gäller Haglöfs herr- och damkollektion samt 

varumärke så är det ett bra sätt att synas. Ett annat event som Haglöfs medverkar i är 

BAMM
190

, Björkliden Artic Mountain Marathon som ligger i augusti månad. Temat är från 

fjord till fjäll och här är det ett bra tillfälle att visa upp den kommande juniorkollektionen som 

består av en höst/vinter kollektion. Det är ett evenemang för företagets herr- och 

damkollektion men likaså här så är det bra att visa upp kommande produkter. Ytterligare 

evenemang som Haglöfs redan medverkar i är en stor möjlighet för företaget att visa sina nya 

produkter, exempelvis på Fjällfest i april och Haglöfs Artic Weekend i februari.  

Nya evenemang presenteras som ett förslag till medverkan åt Haglöfs. Det är främst 

ungdomsevenemang men även evenemang som stämmer överrens med Haglöfs filosofi. Det 

behöver inte endast vara på event där ungdomar medverkar som Haglöfs bör delta i, utan även 

andra där målgruppens föräldrar medverkar. Ett annat förslag är att Haglöf startar eget 

ungdomsevent där företaget bjuder in målgruppen samt övriga intressenter för att utöva någon 

aktivitet som finns inom ramen av Haglöfs filosofi.   

Stockholm Winter games är ett event som anordnas 4-7 januari 2012 och är ett event för 

ungdomar som tycker om idrott, musik och spel. Platsen är Stockholmmässan i Älvsjö och 

anses vara ett bra tillfälle för Haglöfs att visa upp sin juniorkollektion genom att delta i någon 

tävling eller vara med att sponsra. Det är allt från sportaktiviteter där Haglöfs främsta 

målgrupp befinner sig samt aktiviteter till musik- och tv-spelsevenemang.
191

 Ett annat event är 

i Tandådalen då det är Rip Curl Spring Weekend.
192

 Toppåkare samlas i arenan samt att det är 

mycket folk i strömning och en bra tillfällighet att visa upp Haglöfs varumärke. Eventet 

inträffar i slutet på april till början på maj. Freeride är ett återkommande event i Åre där det är 

många personer i Haglöfs evenyuellt nya målgrupp och en möjlighet att visa nya produkter. 

Eventet Freeride är i april månad. Quicksilver ROXY radar är en tävling för ungdomar mellan 

                                                
189 http://www.areextremechallenge.se/ (2011-05-19) 
190 http://www.haglofs.com/sv-SE/events/sverige/telemark-festival2/ (2011-05-19) 
191 http://stockholmwintergames.se/ (2011-05-18) 
192 http://www.freeride.se/calendar/821_rip-curl-spring-weekend/ (2011-05-18) 

http://www.areextremechallenge.se/
http://www.haglofs.com/sv-SE/events/sverige/telemark-festival2/
http://stockholmwintergames.se/
http://www.freeride.se/calendar/821_rip-curl-spring-weekend/
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8-14 år och äger rum varje år i februari. Där tävlar unga skid- och snowboardtalanger från 

olika nationer.
193

 Det här evenemanget ligger rätt gällande ålder och målgrupp för Haglöfs.   

Rekommendationerna som presenterats är på Haglöfs främsta marknad, Sverige. Det är där 

först och främst som företaget bör visa upp juniorkollektionen. Däremot när kollektionen är 

tillräckligt etablerad i Sverige rekommenderas Haglöfs att medverka i event runt om i världen. 

Ett exempel på event är Salomon Jib Acade, ett evenemang för att hitta framtid jib-stjärnor. 

Eventet inträffar i maj i Mammoth Mountains, USA. Unga skidåkare får chans att utvecklas 

samt delta i olika tävlingar. 

6.2.1 Ambassadör 

Rekommendationer till Haglöfs är att använda sig av en eller ett flertal ambassadörer för den 

eventuellt framtagna juniorkollektionen. Det är ett bra sätt att visa upp sina produkter på då 

personerna ofta är en förebild för många. Ofta använder sig de yngre människorna som 

befinner sig i åldern junior med bloggar och andra sociala medier. Det kan vara ett positivt 

sätt för Haglöfs att visa sitt varumärke utåt och visa att företaget har börjat med en ny 

kollektion. Det finns andra företag inom samma bransch som har juniorkläder och som 

använder sig av ambassadörer och exempelvis kan personen ställa upp i olika ungdomsevent 

eller bara bär Haglöfs produkter i allmänhet. Både kompisar och föräldrar som oftast är de 

som köper produkterna till sina barn får en överblick och uppfattning om kollektionen. 

Haglöfs vänner bör utökas med en yngre person som står för Haglöfs filosofi. 

Två ungdomar ges som förslag och utövar sport inom outdoor som skulle kunna vara Haglöfs 

ambassadörer för juniorkollektionen. Oliwer Magnusson, 13 år. Oliwers intressen är 

skidåkning, fotografering, inlines, longboard, snöskoter och studsmatta. Även en annan ung 

talang som ligger i åldern övre junior är Jacob Fasth, 16 år. Jacobs intressen är skidåkning, 

fotografering, skateboard, mountainbike, surfing, longboard, snöskoter, klippdykning och 

studsmatta.  

6.2.2 Mässor 

Rekommendationer till Haglöfs är att företaget bör medverka på olika mässor runt om i 

världen. Främst inom ämnet sport och outdoor. Där Haglöfs idag visar upp sin herr- och 

damkollektion bör företaget även visa upp sin eventuellt kommande juniorkollektion. Det är 

en möjlighet för utomstående intressenter att få chansen att testa olika produkter, träffa 

kollegor, gå på modevisningar samt gå på olika seminarier. Genom att medverka på mässor 

får företaget en överblick över trender, kollektioner och hype. Rekommendationerna är även 

att visa upp sin eventuellt kommande juniorkollektion på olika barn- och ungdomsmässor 

inom konfektion, först och främst i Sverige som är Haglöfs största marknad.  

Nedan presenteras förslag på olika mässor där Haglöfs rekommenderas att medverka i med 

företagets eventuellt kommande kollektion för juniorer.  

Ispo mässan München är den största sportmässan i världen och går av stapeln i Tyskland. 

Närmare 2000 företag ställer ut produkter varje år. Mässan pågår i fyra dagar och över 6000 

                                                
193 http://www.tacky.se/snowboard/article/?id=110669 (2011-05-18) 
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varumärken visas upp för ungefär 64 000 besökare.
194

 Haglöfs medverkar redan på ISPO 

mässan varje år och rekommendationerna är att Haglöfs bör även här visa upp sin eventuellt 

framtida juniorkollektion. Med antalet besökare och antalet utställare är det en ypperlig 

möjlighet för företaget att visa en ny linje i företagets befintliga sortiment.  Swesport är 

Sveriges största sportfacksmässa och är årligen i Kista i Stockholm. Det är över 100 utställare 

med nyheter och andra produkter som visas upp i montrar och även på modevisningar.
195

 

Haglöfs bör enligt rekommendationer ställa ut kollektionen för juniorer även på den här 

mässan.  SOD Stockholm, Stockholm Outdoor Dagar är en lite mindre mässa till ytan och 

infinner sig i augusti månad. Det är ungefär 30 utställare och 400 besökare. Mässan är viktig 

för svenska sport- och outdoorbutiker och leverantörer står på kö för att få ställa ut företagets 

produkter på bland annat Fiskartorpet i Stockholm.
196

 Det är bra att framför allt visa upp 

Haglöfs eventuellt framtida juniorkollektion på platser runt om i Sverige. Outdoor mässa 

Friedrichshafen är en mässa inom outdoor som infaller varje år i juli. Många besökare, över 

20 400 och runt 860 utställare.
197

  

Mässorna är ett urplock och givetvis rekommenderas Haglöfs att ställa ut sin eventuellt 

kommande juniorkollektion på fler sport- och outdoormässor runt om i Sverige. Även stora 

återförsäljare anordnar lokala mässor där det är ett bra tillfälle att visa upp den nya 

kollektionen.  

6.3 Social Media  

Sociala medier har genomgått en stor utveckling under 2000-talet och förbättras ständigt. 

Sociala medier är ett marknadsföringsverktyg som ligger rätt i tiden och som når miljontals 

människor. Det är ett tidseffektivt sätt att nå ut till flera personer oftare och företag kan föra 

en direkt konversation med kunder. Företag kan på ett tidseffektivt sätt genom sociala medier 

sprida information, finna beteendemönster samt få en snabb återkoppling. Miljontals 

ungdomar världen över använder Internet dagligen och många använder communities såsom 

Facebook och Twitter för att kommunicera. Internet är ett aktivt medie och genom sociala 

medier kan Haglöfs nå ut till sin målgrupp, främst juniorer. Det är viktigt att all viral 

marknadsföring håller samma linje och stämmer överrens webbtjänster emellan, då Internet är 

lättillgängligt.
198

  

6.3.1 Facebook 

Facebook bidrar till ett engagemang både hos företaget och hos kunden. Då användarna är 

aktiva är det viktigt att företaget drar nytta av marknadsföringssättet. Användarna själva 

bidrar till Facebooks utveckling och konsumenterna är inte bara mottagare utan även 

medtagare.  Då användare är intresserade av ett varumärke krävs det oftast ett engagemang 

tillbaka för att fortskrida en intressant relation. Användarna kan själva skapa grupper och på 

så vis påverka och intressera sig i ett varumärke, vilket både kan vara till fördel och nackdel 

för ett företag.  En fördel kan vara att det skapas nya värden för företaget samtidigt som det 

kan vara svårt att veta vad som uttrycks om varumärket. Möjligheter med Facebook är att 

                                                
194 http://www.ispo.com/prj_49/view/ispocom.cfm (2011-05-20) 
195 http://www.kistamassan.com/events/swesport11/ (2011-05-20) 
196 http://www.sportfack.se/artiklar/artiklar/20090720/jorden-runt-pa-en-massa-massor/?page=1 (2011-05-20) 
197 http://www.sportfack.se/artiklar/artiklar/20070730/miljomassa-i-friedrichshafen/?page=1 (2011-05-20) 
198 http://ungdomar.se/text.php?text=647 (2011-05-19) 

http://www.ispo.com/prj_49/view/ispocom.cfm
http://www.kistamassan.com/events/swesport11/
http://www.sportfack.se/artiklar/artiklar/20090720/jorden-runt-pa-en-massa-massor/?page=1
http://www.sportfack.se/artiklar/artiklar/20070730/miljomassa-i-friedrichshafen/?page=1
http://ungdomar.se/text.php?text=647
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företaget nu kan sprida tidigare personliga kontakter med en enstaka kund till flera och på så 

vis uppnå en gemenskap. 

För att engagera nya besökare till Haglöfs Facebook-sida och att fånga ett intresse kan 

företaget skapa en välkomstflik. Under välkomstfliken kan företaget kortfattat presentera 

vilka Haglöfs är och vad Facebooks-sidan erbjuder. Under fliken information bör Haglöfs 

presentera en kort historik kring företaget, vad företaget erbjuder för produkter, inom vilket 

område samt till vilka målgrupper. Det är även viktigt att presentera kortfattat vad företaget 

står för samt vad som vill uppnås.  

En undersökning visade att nästan 40 procent av de till frågande Facebook-användarna blivit 

fans av en Facebook-sida för att få rabatter eller erbjudanden. Dock finns det regler när det 

gäller marknadsföring på Facebook. Det är godkänt att driva en kampanj eller tävling utanför 

Facebook där kriteriet är att vara ett fan av sidan. Dock får företag inte uppmana att bli ett fan 

eller utföra någon annan aktivitet på Facebook för att få delta i tävlingen.
199

  

För att locka till sig nya användare och engagera gamla användare kan Haglöfs utföra en 

tävling på exempelvis sin hemsida där vinnaren erhåller något pris. Enligt Facebooks regler 

får företaget annonsera på sin sida att delta i Haglöfs kampanj och att tävlingen endast är 

öppen för deras Facebooks-fans. Tävlingen kan vara inriktad på målgruppen juniorer. På så 

vis får användarna ett utbyte och information om varumärket sprids vidare genom 

användarens sida. Dessutom uppmanas deltagare att besöka Haglöfs hemsida där full 

information om varumärket samt produkter exponeras.
200

  

Undersökningen visade även att 36 procent av Facebook-användare gillar varumärket för att 

erhålla kuponger och varuprov, så kallade freebie. För Haglöfs del kan det vara intressant att 

använda sig av freebie i butiken. Genom Facebook kan Haglöfs informera konsumenter om 

kampanjer eller rabatter. Vidare visade samma undersökning att 34 procent av Facebook-

användare gillar varumärket för att uppdateras om företagets verksamhet. 33 procent blir fans 

på sidan för att få information av produkter. Haglöfs bör uppdatera sin Facebook-sida 

kontinuerligt om vad som händer i och kring företaget samt informera om nya produkter. För 

att skapa intresse för uppdateringen bör produkten visas i bildform samt texten bör vara 

kortfattad. Vid varje uppdatering av produkter bör en hänvisning av hemsidan ske för mer 

information. Haglöfs bör även informera om olika tester på sin Facebook-sida för att stärka 

företagets produkter vad gäller funktion och kvalitet.
201

  

På Facebook kan användare och företag ladda upp bilder i olika album och på sin första sida. 

Det är ett bra sätt att förmedla känslor och budskap till användare då en bild oftast säger 

mycket. Haglöfs rekommenderas att ständigt uppdatera sin Facebook-profil med bilder, både 

på produkter, event, ambassadörer och på andra händelser inom företaget. Det är ett bra sätt 

att visa upp en mänsklig bild av företaget samt snabbt visa upp nya produkter. Ett av de 

främsta sätten att få temporär viral spridning för Haglöfs kan vara att skapa ett event på 

Facebook. Först och främst är det viktigt att informera medlemmar om kommande fysiska 

event. Genom att låta medlemmar i eventet bjuda in andra användare finns det möjligheter till 

ytterligare viral spridning. Det behöver inte vara ett fysiskt event, exempelvis kan det 

innebära att företaget lanserar en ny produkt på ett visst datum eller att företaget vill upplysa 

om en kommande presskonferens.  

                                                
199 http://www.socialmediaexaminer.com/study-reveals-why-consumers-fan-facebook-pages/ (2011-05-19) 
200 http://www.socialmediaexaminer.com/study-reveals-why-consumers-fan-facebook-pages/ (2011-05-19) 
201 http://www.socialmediaexaminer.com/study-reveals-why-consumers-fan-facebook-pages/ (2011-05-19) 

http://www.socialmediaexaminer.com/study-reveals-why-consumers-fan-facebook-pages/
http://www.socialmediaexaminer.com/study-reveals-why-consumers-fan-facebook-pages/
http://www.socialmediaexaminer.com/study-reveals-why-consumers-fan-facebook-pages/
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Slutligen kan Haglöfs få ytterligare spriding av sin Facebook-sida genom att ange länken på 

visitkort, i e-mail signaturer, på Haglöfs hemsida, i pressmeddelanden samt på övriga profiler 

på Internet.  

6.3.2 Twitter 

Twitter har expanderat starkt sedan starten 2006. Det finns stora möjligheter för Haglöfs att 

sprida information och budskap genom mediet i och med att användandet har fått ett så stort 

genomslag. Det finns olika sätt att marknadsföra sig genom Twitter. Haglöfs kan använda 

mediet som en ren marknadskanal, ett push-redskap för att få ut information om exempelvis 

produktnyheter för att komplettera PR-arbetet. Twitter är också en mycket stark kanal för att 

etablera experter inom speciella områden. Det här innebär att företagets anställda tar på sig en 

expertroll och twittrar om Haglöfs verksamhet för att förstärka det personliga varumärket 

samt ta del av den existerande konversationen. Twitter kan även i och med den snabba 

tillväxten användas som ett internt kommunikationsverktyg inom företaget. Ett annat bra sätt 

är att använda Twitter som en omvärldsbevakning då det diskuteras dagligen om företag och 

produkter. Fördelar med att använda mediet på det här sättet är att interagera med kunder eller 

ett sätt att identifiera eventuella kriser.
202

  

Många företag ägnar sig idag åt direkt marknadsföring på Twitter, men många har missat att 

det är mycket betydelsefullt att lyssna och att föra en dialog för att kunna twittra om 

information som människor finner intressanta och bryr sig om. Många företag nöjer sig med 

att existera på Twitter och att snabbt komma dit. I stället för att bara finnas på mediet bör 

Haglöfs ha i åtanke hur företaget ska använda Twitter för att människor ska lyssna och 

uppmärksammas i det stora bruset och hur en dialog bör skapas med dem. En framgångsfaktor 

för Haglöfs på Twitter anses vara att etablera experter snarare än att pumpa ut information. 

Eftersom fler och fler engagerar sig på Twitter blir det allt mer betydelsefullt att sålla i bruset 

och på så vis behålls dem som ger ett värde. Dock måste Haglöfs förmedla att man har 

experter inom organisationen, exempelvis på hemsidan. Genom experter skapas intressanta 

dialoger och företaget blir mer attraktivt för konsumenter. Det är även viktigt att ta fram en 

användarpolicy som gör det möjligt att fortfarande vara transparent, delta i konversationen 

samt ge ett värde till dem som lyssnar.  

Det är viktigt för Haglöfs att tänka enkelt eftersom Twitter handlar om just enkel 

kommunikation och interaktion. Genom 140 tecken är ett lättförståligt språk att föredra för att 

framföra budskapet. För att få läsare mer engagerande och intresserade är det viktigt med en 

personlig Twitter-närvaro. Då personen skriver från företaget kan det vara effektivt att försöka 

identifiera vem det är som skriver för att ge användaren ett ansikte. För att integrera Haglöfs 

budskap kan företaget exempelvis koppla en eller flera bloggar till sitt Twitter-konto så att en 

automatisk uppdatering sker när ett nytt blogginlägg publiceras. Haglöfs rekommenderas även 

att länka till Twitter på sin hemsida. Det viktigaste av allt är att lyssna och studera vad som 

sägs om företaget för att kunna förbättras och utvecklas.  

Genom Twitter kan Haglöfs ha kontakt med sina kunder och sprida ny information snabbt. 

Twitter erbjuder ett nätverk med ett aktualiserat nyhetsflöde, där Haglöfs kan skapa och stärka 

relationer med kunder samt få ett gensvar. Dock är det viktigt att Twitter inte blir en kanal 

som endast sprider information, Haglöfs bör föra samtal med sina kunder.  

                                                
202 http://text100sthlm.typepad.com/blog/2009/03/ny-gartnerrapport-4-s%C3%A4tt-som-f%C3%B6retag-anv%C3%A4nder-

twitter-i-framtiden.html (2011-05-19) 
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6.3.3 YouTube 

YouTube är en av de snabbast växande videowebbplatserna på Internet. Genom att användare 

av Internet kan göra egna videos och sprida dem gratis till en stor publik har det här skapat en 

helt ny marknadsföringskanal även för företag. YouTube har nu en egen webbsida för svenska 

YouTube vilket är till stor fördel för företag som verkar på den svenska marknaden.
203

 

Haglöfs rekommenderas att skapa en egen YouTube-kanal där företaget kan lägga upp olika 

videos. Genom en egen kanal kan besökare lättare hitta andra videos från företaget. Vid en 

lansering av juniorkollektionen rekommenderas Haglöfs att lägga upp videos på YouTube för 

att genom rörlig bild visa upp och demonstrera produkterna. Exempelvis kan Haglöfs låta en 

ambassadör för juniorklassen medverka vid utförande av en aktivitet.  

På YouTube kan även Haglöfs lägga upp videos med intervjuer av ambassadörer och 

anställda på företaget, samt tävlingar eller framgångar för ambassadörer. Vidare exempel är 

event som Haglöfs skapat eller medverkat i, nya produkter, olika photoshoots samt 

företagsresor. Ett annat exempel kan vara att skapa en utbildningsvideo som kan användas för 

att lära konsumenter om hur Haglöfs produkter fungerar och hur de ska användas. För att öka 

spridning rekommenderas Haglöfs att länka YouTube-kanalen på sin hemsida samt eventuellt 

på Facebook och Twitter.  

6.3.4 Blogg 

Det finns en stor potential för marknadsföring inom bloggsfären och en utveckling sker 

ständigt. Företag idag riktar in sig på breda bloggar med hög besökstatistik. Haglöfs 

rekommenderas att marknadsföra sig genom mindre och mer nischade bloggar. På så vis kan 

Haglöfs erbjuda läsare upplevelser och interaktion på ett helt annat sätt. Det blir mer besökare 

till bloggen, en upplevelse för läsaren samt publicitet för företaget. Bloggar är populära bland 

konsumenter och bloggare har stor inverkan på konsumenter vid val av ett köp.
204

  

Haglöfs rekommenderas att låta företagets ambassadörer blogga. Genom att medielandskapet 

förändras blir ambassadörernas betydelse allt mer tydlig.  Ambassadörerna sätter ett ansikte 

på företaget och har sina egna förtroendenätverk där de uttrycker sina egna individuella 

identiteter. Det är viktigt att låta ambassadören vara i centrum på webben istället för att 

företaget och dess produkter obehärskat tar upp plats och allt syre. Bloggen ska vara en dialog 

med besökarna. Genom att ambassadörer bloggar skapas en tydlig avsändare med personliga 

känslor. Bloggen kan även ses som en kunskapsbank för det egna företaget vilket ger 

ytterligare mervärde. Haglöfs kan även nyttja läsarnas feedback och kommentarer för att få 

underlag för företagsutveckling. Genom att ambassadörer bloggar om företagets produkter, 

tester samt egna framgångar och äventyr blir bloggen mer intressant för läsaren som får ta del 

av personliga åsikter.
205

  

Det blir allt vanligare att företaget själva bloggar för att skapa PR, och sprida information. 

Dock rekommenderas inte Haglöfs att själva blogga utan låta ambassadörer sköta arbetet. 

Dagens bloggläsare är för smarta för att engagera sig i något som försöker skapa PR.  

                                                
203 www.youtube.com (2011-05-19) 
204 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/allt-vanligare-med-marknadsforing-via-bloggar_1175929.svd (2011-05-19) 
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6.3.5 Hemsida 

En hemsida är ett billigt och effektivt marknadsföringsredskap. Ett företags hemsida tjänar 

som en företrädare för företaget och finns ständigt tillgänglig. Hemsidan är till för att 

marknadsföra företagets tjänster och produkter, stärka varumärket samt kommunicera med 

kunder. Haglöfs rekommenderas att vid en eventuell lansering illustrera och visa upp sin 

juniorkollektion på sin hemsida i linje med herr- och damsortimentet. Eventuella 

juniorambassadörer rekommenderas att visa upp på hemsidan, där en beskrivning av 

ambassadören finns. Ytterligare information kan Haglöfs presentera, vart ambassadören 

befinner sig, favoritprodukt från Haglöfs samt senaste prestation eller bedrift. Det kan även 

vara betydelsefullt att länka till ambassadörens blogg eller Facebook-sida. Eventuella event 

för juniorer som är aktuella rekommenderas att visa upp sig på företagets hemsida. Haglöfs 

kan även på sin hemsida utföra olika tävlingar för att skapa ytterligare trafik.
206

  

Ett viktigt begrepp i ett företags marknadsföringsstrategi är sökmotoroptimering. Det går ut på 

att få så höga placeringar som möjligt i sökmotorernas listor. Det är viktigt för att genom 

relevanta sökord driva trafik till Haglöfs hemsida. Sökmotoroptimering innebär en analys av 

hemsidan för att finna viktiga nyckelord som sedan anmäls till de viktigaste och mest 

relevanta sökmotorerna och katalogerna för Haglöfs. Sökmotorerna lägger vikt vid hur ofta 

företaget uppdaterar sin hemsida och tar hänsyn till detta vid placering i sina listor.
207

  

För att öka en spridning och upplysa besökare om ytterligare information och kanaler 

rekommenderas Haglöfs att på sin hemsida länka till företagets Facebook-sida, Twitter-sida, 

YouTube-kanal samt applikationer. 

6.3.6 Andra marknadsföringskanaler 

Flickr är en community där privatpersoner eller företag kan ladda upp digitala bilder samt 

videofilmer i privata eller publika fotoalbum. Webbplatsen gör det även möjligt att 

kommentera bilder och videoklipp samt skapa och använda sig av diskussionsgrupper. 

Webbtjänsten ägs av Yahoo! och det krävs ett Yahoo!-konto för att skapa ett konto på Flickr. 

Flickr gör det även möjligt att tagga sina egna och andras material vilket underlättar vid 

sökning. Genom uppladdning av foton på Flickr kan användare lättare dela dem genom 

exempelvis Facebook, Twitter, bloggar samt e-mail. Flickr kan vara en intressant webbtjänst 

för Haglöfs.
208

  

Idag är en applikation eller ett tillämpningsprogram vanligt hos konsumenter och allt fler 

företag använder sig av tjänsten i marknadsföringssyfte. Det är en typ av datorprogram som 

fyller ett direkt syfte för användare. Oftast kan en applikation installeras på den nya 

generationens mobiltelefoner, smartphones. För Haglöfs kan applikationer vara intressant då 

många människor använder sig av smartphones. Vad gäller juniorer så blir det allt fler som 

nyttjar den nya generationens mobiltelefoner. Ett exempel kan vara att utforma en applikation 

för Haglöfs där besökare kan se företagets produkter samt kommentera och betygsätta dem. 

Vidare kan applikationen även innehålla information om företaget, närmaste återförsäljare och 

bloggar av ambassadörer. För Haglöfs målgrupp kan det även vara intressant att i 

applikationen beskriva väderförhållanden i olika orter där aktiviteter kan utföras, tips om 

skidbackar, vandringsleder samt klättring. Den befintliga applikationen eller en helt nyskapad 

                                                
206 http://www.attractit.se/ (2011-05-19) 
207 Ibid 
208 http://www.flickr.com/ (2011-05-19) 
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kan innehålla ett spel där användare ska utföra aktiviteter såsom klättring, skidåkning och 

forsränning. För att göra det mer intressant kan Haglöfs ge användaren med högsta poäng ett 

pris i form av någon produkt. För att ytterligare skapa en relation och påvisa en aktivitet hos 

användare kan medlemmar av Haglöfs eller applikationen få ladda upp egna bilder vid 

aktivitetsutförande.
209

  

VMS, Video Message Service är ett snabbt sätt att dela med sig av upplevelser samt hålla 

kontakt och relationer med konsumenter. VMS utnyttjas idag av artister, men tjänsten kan 

vara aktuellt för företag inom kort. Tjänsten erbjuder användare att dela videomeddelanden 

och kräver inte uppladdningar till externa webbplatser samt ingen onödig användning av 

telefonens minne.  VMS kan vara aktuellt för Haglöfs samt för företagets ambassadörer.
210

  

6.4 Butikskommunikation 

Butiker är en av de viktigaste platserna att visa upp ett företags produkter. Det är här de flesta 

köpbesluten sker. Därför rekommenderas Haglöfs att vid lanseringen av sin eventuellt 

framtida juniorkollektion lägga stor vikt hos egna butiker samt hos olika återförsäljare.  

På produkterna som lanseras är en god tanke att förmedla Haglöfs budskap på 

juniorprodukternas hang-tags. Det är något som blir en ytterligare detalj och visar vad Haglöfs 

produkter står för. Antingen kan budskapet vara en bild eller en beskrivande text, information 

om produkten eller en slogan. Språket ska vara tydligt och även kunna förstås av den unga 

målgruppen.  

I Haglöfs egna butiker är det ett bra tillfälle att vid den nya lanseringen exponera produkterna 

på ett väl genomtänkt sätt. Välj ut en yta som är väl synlig i butiken. Hos återförsäljare är det 

viktigt att betona att Haglöfs nya produkter ska få en bra exponering i butiken. Det är en god 

idé att exponera de nya plaggen i skyltfönstret som är det första en kund ser. Ett exempel kan 

vara att en person från huvudkontoret eller en Visual merchandiser besöker de olika utvalda 

butikerna som har fått chansen att sälja Haglöfs nya produkter. Det kan vara enhetligt att 

hänga och visa upp plaggen på liknande sätt samt att vissa nyckelprodukter ur sortimentet 

hamnar i fokus. Om inte det är möjligt är ett bra exempel att företaget kan skicka med en bild 

på hur exponeringen kan se ut för att nå bästa resultat i butiken.  

Vi en nylansering är det även ett bra tillfälle att skicka med information om Haglöfs olika 

produkter. Vad det är för material, vilket pris produkterna har samt vilka 

användningsområden produkterna är lämpade för. Informationen kan sammanställas i en 

katalog med bilder samt tillhörande information. Det femte P:t personal är en viktig del vid 

lansering. För att personalen i butikerna ska kunna förmedla och sälja företagets produkter på 

ett professionellt sätt bör kunskapen om produkterna finnas. För att få det till säljarna är det 

bra med information om produkterna som ovan nämnt. Även att ha ett möte med några ur 

personalen hos utvalda butiker så att personerna i fråga kan vidarebefordra kunskap och 

information om produkterna vidare till övriga i personalen. 

Rekommendationer till Haglöfs gäller även tävlingar. Tävlingar för kunder är något som visat 

sig vara ett bra sätt att göra något utöver vid en lansering. Det kan vara en fråga angående 

produkterna som kunderna får lämna in till personalen och vinsten kan exempelvis vara ett 

presentkort från företaget. Andra tävlingar är sådana som butikerna anordnar själva, där 
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Haglöfs kan vara med att visa upp varumärket genom sponsring eller olika priser. Oftast är 

tävlingarna arrangerade av olika stora återförsäljare. Givetvis ska det stämma överrens med 

Haglöfs koncept och produkter. Tävlingar är också ett bra sätt att uppmuntra personalen att 

sälja. Haglöfs kan vid lanseringen av juniorkollektionen anordna en tävling för personalen i 

butikerna. Den butik som säljer mest av företagets produkter inom junior vinner något i form 

av Haglöfs sortiment eller ett presentkort. Det gör det roligare för personalen och är ett bra 

sätt att framhäva den nya kollektionen. Även olika tävlingar och annan medverkan är ett 

positivt sätt för Haglöfs att visa de nya produkterna.  

I samband med lanseringen kan det också vara ett bra tillfälle att ge ut mindre giveaways vid 

kassan till kunder så produkterna uppmärksammas. 
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7. Slutsats 

I det sista kapitlet tolkas bakgrunden, det empiriska ramverket och den teoretiska 

referensramen till en slutsats. Förslag på vidare forskning inom rapportens område 

presenteras.   

 

 

 

Inom outdoorbranschen ses ett genomgående mönster att företagen arbetar likartat och lägger 

ner mycket tid vid lanseringar av nya produkter. Outdoorföretagens målgrupp har en aktiv 

livsstil där produkternas kvalitet, funktion samt design är betydande. Då företagen riktar sig 

till en likartad målgrupp framkallar företagen en känsla kring varumärket. För att nå en stark 

produktplacering skapar företagen en egen image och livsstil kring sitt varumärke. För att 

uppfylla varumärkets känsla används oftast relationsmarknadsföring för att skapa en dialog 

mellan företag och kunder. Företagen vill få respons och feedback från sina kunder för att 

ständigt kunna förbättra sina produkter och leva upp till kunders önskemål. Företagen arbetar 

med att fördjupa relationen med sina befintliga kunder samtidigt som de försöker skapa nya 

kontakter. 

För att skapa och bibehålla relationer med konsumenter använder sig företagen av olika 

marknadsföringskanaler som event marketing, social media och butikskommunikation. 

Genom evenemang kan företagen visa upp sina produkter och förmedla sitt budskap. 

Eftersom branschen präglas av en aktiv livsstil är event marketing ett sätt att få konsumenter 

att delta i aktiviteter inom livsstilen. Det här kan stärka kundernas emotionella bindningar till 

företaget samt skapar ett bestående minne. Sociala medier är ett bra sätt att skapa social 

interaktion med omvärlden och företagets intressenter. Genom att Internet ständigt växer 

Outdoorbransch

Relations-
marknadsföring

Event 
marketing

Butiks-
kommunikation
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ligger sociala medier rätt i tiden.  Företagen kan genom mediet på ett tidseffektivt sätt 

kommunicera med fler personer oftare. Informationen kan spridas snabbt samt att företagen 

kan få respons på ett effektivt sätt. Människor har genom sociala medier en valmöjlighet att 

exponeras av budskapat. För företag innebär det en låg kostnad att marknadsföra sig genom 

sociala medier. Butiken är en viktig del i marknadsföringen då de flesta köp bestäms på plats. 

Företag inom outdoorbranschen har oftast ett fåtal egna koncept butiker och säljer till stor del 

produkterna hos utvalda återförsäljare. Genom återförsäljare når företaget en bredare publik 

samt är personalens kunskap om produkterna är av stor betydelse vid försäljning. 

Generellt följer företagens juniorsortiment det befintliga sortimentet för herr och dam. 

Eftersom det befintliga sortimentet redan är etablerat på marknaden är det en fördel att på 

liknande sätt marknadsföra sitt juniorsortiment. Det är viktigt att den nya kollektionen ska 

följa företagets kärnvärden samt filosofi. 

Rekommendationerna till Haglöfs baseras mycket på event inom skidåkning då målgruppen 

ofta befinner sig vid sådana evenemang. Givetvis är andra evenemang för klättring och 

vandring ett ypperligt tillfälle att visa upp den eventuellt nya juniorkollektionen på. Där 

Haglöfs herr- och damsortiment medverkar bör även juniorkollektionen visas. Målgruppen är 

ung och då det oftast är föräldrarna som står för barnen produkter. Sociala medier är ett bra 

sätt att nå ut till målgruppen, då gruppen visat sig vara den mest globala generationen och som 

växt upp i ett informationssamhälle Rekommendationerna fokuserar mycket på mediet där det 

är lättillgängligt att nå ut till målgruppen och är en god marknadsföringskanal. Butik som är 

en av den viktigaste kommunikationen mellan företag och kunder, där köpbesluten tas, 

rekommenderas att lägga ner mycket tid på vid en lansering. Rekommendationerna till 

Haglöfs Scandinavia AB är utvalda förslag som förhoppningsvis kan hjälpa företaget att på ett 

effektivt och idérikt sätt nå ut med företagets eventuellt kommande juniorkollektion.   

7.1 Förslag till vidare forskning 

För att få ett bredare underlag kan vidare undersökningar utföras om vilka fler 

marknadsföringskanaler som är relevanta inom outdoorbranschen. Massmarknadsföring, 

såsom direktreklam och annonser är något som dagens företag ofta använder sig av samt att 

det kan finnas nya inte lika beprövade kanaler som är av intresse att undersöka. Även hur 

företagen påvekas i positiv samt negativ aspekt av de olika marknadsföringskanalerna.  
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