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Förord 
Vi har under genomförandet av denna studie fått stöd och hjälp från en rad människor. 
Framförallt vill vi frambringa ett stort tack till respondenterna utan vars deltagande 
denna studie inte varit möjlig. Dessutom vill vi tacka vår handledare Jan Bodin som 
bidragit med värdefulla insikter och råd vilket har förbättrat kvaliteten på denna studie.  

 
Slutligen vill vi även tacka våra nära och kära för det stöd de har bistått oss med.  
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Sammanfattning 
Under de senaste åren har den globala kosmetikaindustrin genomgått en enorm 
ekonomisk tillväxt. Sminkföretagen lägger stora summor på marknadsföringsinsatser 
för att upprätthålla konsumtionsmönstret bland konsumenter. Då människors förtroende 
för traditionell marknadsföring sinar och alternativa kanaler samt personliga 
rekommendationer genom Word of Mouth värderas högre, blir detta allt viktigare för 
företag att beakta i utformningen av marknadsföring. Detta utgör mycket viktiga 
implikationer för sminkföretag. Då sminkföretag årligen lanserar stora mängder smink 
och då marknadsföring är avgörande för en ny produkts framgång på marknaden, 
innebär det att alternativa marknadsföringskanaler måste nyttjas och Word of Mouth 
måste uppmuntras för att därigenom stimulera köp bland konsumenter och uppnå en 
marknadsacceptans av nya produkter.  
Historiskt sett har ingen forskning bedrivits som utforskar samband och relationer 
mellan områdena sminkföretag, sociala medier som marknadsföringskanal samt 
produktlanseringar. Detta leder oss till vår problemformulering som lyder: ”Hur 
påverkas konsumenter i Sverige vid en lansering av en ny sminkprodukt att sprida 
vidare positiv Word of Mouth?” Studien främsta syfte är att agera en brygga mellan 
samhällsutvecklingen inom de berörda studieområdena och akademisk forskning. 
Dessutom vill vi skapa en förståelse för konsumenters beteende med avseende på 
spridning av Word of Mouth på sociala medier för att därigenom formulera praktiska 
rekommendationer för ledningen i sminkföretag i Sverige.  

I studien har vi valt att anta ett företagsperspektiv och nyttja en kvalitativ 
insamlingsmetod med en hermeneutisk kunskapssyn och en konstruktionistisk 
verklighetssyn. De teoretiska utgångspunkterna som utgör grunden i denna studie har 
delats in i två huvudsakliga sektioner. Den första sektionen består av teorier och 
forskning kring produktlanseringar och den andra sektionen av teorier och forskning 
inom fenomen på sociala medier. Vi har med hjälp av tre fokusgrupper motsvarande 13 
respondenter insamlat det empiriska materialet. Samtliga respondenter i studien är 
kvinnliga användare av såväl smink som sociala medier. Valet av dessa respondenter 
gjordes genom ett icke-sannolikhetsurval med inslag av en så kallad snöbollseffekt.  

Vid analysen av det empiriska materialet framkom att konsumenter, trots en stark 
negativitet mot flera av de alternativa marknadsföringskanaler som nyttjas av 
sminkföretag, påverkas inför köp. Emellertid har vissa kanaler och 
marknadsföringsinsatser en större positiv inverkan på såväl konsumenters köpbeteende 
som benägenhet att sprida Word of Mouth. En av de viktigaste slutsatserna utifrån 
analysen är det samband som återfunnits mellan konsumenters spridningstendens av 
marknadsföringsbudskap och förtroende, ärlighet, transparens, humor, genuinitet och 
igenkänningsfaktorer.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Begreppsförklaring 
Marknadsacceptans  
Uppnås då konsumenter genomför upprepade köp av en ny produkt som lanserats på 
marknaden. 

Instagram 
En mobilapplikation genom vilken användare laddar upp- och delar med sig av fotografier 
inom ett socialt nätverk (Gruvö, 2015).  

Facebook 
Webbaserat socialt medium för gemenskap, interaktion och byggande av nätverk (Af 
Schmidt & Gruvö, 2015). 

Blogg 
Webbaserat socialt medium för publicering av personliga, öppna dagboksinlägg 
(Jansson, 2015). 

Youtube 
Webbaserat socialt medium för publicering, konsumtion och distribution av videoklipp 
(Reimer, 2015). 

Högengagemangsprodukt 
En produkt som konsumenten inhämtar mer information om och jämför fler olika 
alternativ inför köp till skillnad från andra produkter.   

Likes/gillningar 
En kommunikationsform där användare på sociala medier kan uttrycka om de gillar, 
avnjuter eller stödjer visst innehåll. Ofta kvantifieras och publiceras det antal 
likes/gillningar det presenterade innehållet har erhållit. 

Cookies 
En textfil där information om besöksfrekvens på vissa hemsidor lagras på datorns 
hårddisk och kan anpassa den presenterade informationen i exempelvis annonser 
(Helmersson, 2015). 
 

Förkortningar  
 
eWoM/WoM  Elektronisk Word of Mouth/Word of Mouth 
 
WBS  Work Breakdown Structure 
 
A-o-N  Activity on Node 
 
SFC  Social Feedback Cycle 
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1. Inledning 

 

 
I följande kapitel ges läsaren en introduktion i ämnet. Vi kommer att belysa tidigare 
forskning inom vårt valda studieområde och det forskningsgap vi identifierat. Vidare 
kommer även studiens syfte och perspektiv att delges samt de avgränsningar som 
påverkat studiens genomförande. 
 

 
Figur 1 – Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Historiskt sett har produkter med syfte att försköna människors utseende och doft 
använts i samtliga förindustriella samhällen (Jones, 2010, s.4). Vid industrialiseringen 
introducerades enligt Jones (2010, s.64) dekorativ kosmetika (smink) på marknaden 
initialt i Paris år 1880, och när det introducerades i övriga delar av världen kring år 1914 
rådde det en generell åsikt om att dessa produkter var en skymf mot allmän moral. 
Författaren menar vidare att Sverige inte var något undantag då användning av 
kosmetika allmänt var ansett som omoraliskt, endast ett obefintligt antal kvinnor bar 
smink. Under första världskriget påbörjades en blygsam introduktion av sminkprodukter 
såsom ögonbrynsfärg, läppfärg och rouge på den svenska marknaden med en början i 
Stockholm (Jones, 2010, s. 65). Först på 1930-talet blev användning av smink 
accepterat i Sverige (Jones, 2010, s.108). Idag är kosmetika och smink inte längre en 
moralisk olägenhet utan anses istället av många som essentiellt i den dagliga rutinen 
(Jones, 2010, s.1). I denna studie nyttjas begreppet ”kosmetika” för att belysa alla typer 
av produkter som används för att försköna människors utseende emedan begreppet 
”smink” uteslutande hänvisar till dekorativ kosmetika såsom läppfärg och rouge. 

De senaste två decennierna har den globala kosmetikaindustrins omsättning ökat med 
220 % (Stock Magazine, 2010).  År 2013 konsumerade världens befolkning kosmetika 
till ett värde av cirka 205 miljarder dollar. Världens största kosmetikakoncern, L’Oréal 
stod samma år för 15 % av den totala kosmetikförsäljningen globalt. (Wynne, 2014) 
Även i Sverige omsätts kosmetika för miljardbelopp.  År 2013 hade exempelvis L’Oréal 
Sverige AB en omsättning på närmare 1,5 miljarder svenska kronor. (Allabolag, 2015) 
En studie visar dessutom att försäljningen av smink i Sverige ökade med 13 % mellan 
åren 2011 till 2013 (Jansson, 2013). En annan studie visar att 75 % av svenska kvinnor i 
åldrarna 20 – 25 inte kan tänka sig att lämna hemmet utan att bära smink (Stock 
Magazine, 2010). 

Ytterligare en indikator på den tillväxt som skett inom kosmetikaindustrin är de summor 
som kosmetikaföretagen har spenderat på marknadsföring. År 2005 lade den globala 
skönhetsindustrin sammanlagt 2.2 miljarder dollar på marknadsföring (Chura, 2006, 
s.C6). År 2013 spenderade L’Oréal 5.93 miljarder dollar på marknadsföring (Statista, 
2015) vilket är ungefär tre gånger så mycket som den totala kosmetikaindustrin 
spenderade på marknadsföring åtta år tidigare. Marknadsföring av skönhetsprodukter är 
ofta utformad så att den belyser egenskaper såsom att forma, lyfta, föryngra och 
försköna utseendet i syfte att övertyga konsumenten till köp (Jones, 2010, s.2).  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1.2 Problemdiskussion 
Konsumenter uppvisar en allt större motvilja och skepsis mot traditionell 
marknadsföring och kanaler såsom reklamannonser i TV och tidningar, varför det i 
dagens samhälle blir allt viktigare för företag att nyttja alternativa kanaler för 
marknadsföring (Leskovec et al., 2007, s.1-2). Bartholmess och Robinson (2012) 
exemplifierar sociala medier som en alternativ marknadsföringskanal och belyser även 
dem i sin artikel hur viktigt det är för företag att inte enbart använda sig av traditionell 
marknadsföring. Nyttjandet av sociala medier i marknadsföringssyften skiljer sig från 
den traditionella marknadsföringen då det möjliggör för företag att uppmuntra en 
interaktion med konsumenter för att därigenom uppnå ett ömsesidigt engagemang 
(Evans & McKee, 2010, s.166-167).  

Allt fler företag har under 2000-talet börjat använda sociala medier för att generera 
slagkraftiga marknadsföringskampanjer och för att marknadsföra nya produkter 
(Bearne, 2009, s.3). Trots detta menar Kaplan och Haenlein (2010, s.60) att det tycks 
råda en förvirring bland såväl företagsledningar som akademiker angående vad 
begreppet ”sociala medier” inbegriper. Kaplan och Haenlein (2010, s.63-63, 2011, 
s.255) menar att sociala medier är ett samlingsbegrepp och utformar en distinktion 
mellan sex olika typer av sociala medier: 

1. Projekt som gemensamt skapats av användare, exempelvis Wikipedia 

2. Bloggar 

3. Communitys där användare laddar upp och delar olika typer av innehåll, exempelvis 
YouTube 

4. Sociala nätverk, exempelvis Facebook 

5+6. Virtuella spelvärldar och virtuella sociala världar, exempelvis World of Warcraft 
och Second Life. 

Syftet med denna distinktion för den här studien kommer att tydliggöras i kapitel 4.3 
Urval, gruppstorlek och val av respondenter. Enligt oss kan communityn YouTube 
emellertid användas som en blogg. Detta kommer att motiveras i kapitel 3.2.2 EWoM 
och opinionsledare.  

På sociala medier skapar användare en offentlig eller en semioffentlig profil, de 
publicerar information om sig själva och tar del av andras information, upprätthåller 
sociala relationer, delar intresseområden etc. (Boyd & Ellison, 2007, s.211; Hansson et 
al., 2013, s.113). En rapport över svenskars nyttjande av sociala medier visar att 
användandet har ökat signifikant mellan åren 2005 till 2014. Under år 2014 besökte 64 
% av hela Sveriges internetanvändande befolkning äldre än 12 år dagligen ett socialt 
medium (IIS, 2014, s.29). Rapporten inbegrep internetanvändare mellan 12-75 år och en 
av de slutsatser som drogs var att yngre användare var mer aktiva besökare av sociala 
medier (IIS, 2014, s.28). Särdeles populärt visade sig Facebook att vara då exempelvis 
81 % av internetanvändare mellan 16 - 25 år dagligen besökte websidan (IIS, 2014, 
s.29). I rapporten påvisades även stora skillnader mellan kön och användande av sociala 
medier. Kvinnliga användare dominerade med avseende på att använda exempelvis 
Instagram och Facebook samt att besöka bloggar (IIS, 2014, s.30-31).  
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Sociala medier är inte enbart en plattform för företag att kommunicera med användare, 
det är dessutom en plattform för användare att på olika sätt kommunicera med varandra. 
Exempelvis framgick det i en studie från år 2007 att 25 % av de studerade användarna 
på sociala medier hade vidarebefordrat en reklamannons till andra användare inom det 
medie det publicerats i (Microsoft Digital Advertising Solutions, 2007). All typ av 
kommunikation kring en produkt, ett företag eller ett varumärke till personer i en 
individs sociala nätverk såsom grannar, vänner, kollegor etc. kallas enligt Kotler et al., 
(2012, s.437) för Word of Mouth (WoM). Konceptet Word of Mouth nämndes, vad vi 
funnit, för första gången i en företagsekonomisk studie år 1966 av Dichter och 
konceptet har sedan dess såväl utvecklats som antagit nya former. Marknadsbudskap 
sänds idag även mellan användare via elektronisk Word of Mouth (eWoM) på internet 
och särskiljer sig från övriga marknadsföringsbudskap då de lyckas fånga användarens 
intresse och vara minnesvärda samt har en potential att generera en mycket snabb 
spridning mellan användare (Kaplan & Haenlein, 2011, s.256). I denna studie har fokus 
legat på att studera eWoM, men för en holistisk förståelse för fenomenet har även WoM 
studerats. I studien nyttjas ”WoM” som ett samlingsbegrepp för all typ av 
mellanmänsklig kommunikation om produkter, företag och varumärken, emedan 
”eWoM” uteslutande nyttjas för att beskriva elektronisk WoM. 

Forskning visar att konsumenter har ett större förtroende och blir allt mer influerade av 
eWoM innan ett köpbeslut än av traditionell marknadsföring (Ferguson, 2008; Pruden 
& Vavra, 2004; Evans, 2008). Uzunoglu och Misci (2014, s. 596) menar att eWoM 
upplevs som objektiv och trovärdig när den kommer från vänner, familj eller andra som 
själva har erfarenhet av en produkt eller en tjänst i en individs sociala nätverk. Vidare 
menar författarna att konsumenter även värdesätter eWoM som härstammar från 
individer utanför deras sociala nätverk, exempelvis från bloggare. Bloggare anses vara 
trovärdiga och inflytelserika och deras rekommendationer kan påverka konsumenters 
köpbeslut (Uzunoglu & Misci, 2014, s.596). 
Vidarebefordrad information, nyheter eller erfarenhet av produkter till andra i en 
elektronisk form kan leda till ett fenomen kallat viral marknadsföring (Cruz & Fill, 
2008, s.743-744). Kaplan och Haenlein (2011, s.255-256) förklarar viral 
marknadsföring som en nästintill epidemisk spridning av ett marknadsföringsbudskap 
och Ferguson (2008, s.179) konstaterar att viral marknadsföring är årtiondets 
marknadsföringstrend som med eWoM har förändrat marknadsföring för all framtid.  
Kaplan och Haenlein (2011, s.179) påvisar i sin studie att eWoM och viral 
marknadsföring är grunden till en framgångsrik spridning av en produkt samt för att 
uppnå marknadens acceptans av den.  Flera studier visar dessutom att en 
produktlansering har en stark relation till marknadens acceptans av en produkt och 
följaktligen dess spridning och framgång (Guiltinan, 1999; Hultink et al., 1997; 
Calantone & Di Benedetto, 2007). Medan majoriteten av arbetet involverat i 
produktutveckling spenderas i det tidigare skedet av processen, är det sista steget, det 
vill säga lanseringen, ofta det som avgör produktens resultat på marknaden (Guiltinan, 
1999, s.510). Av alla steg inkluderade i utvecklingen av en ny produkt är lanseringen 
det mest kritiska och fordrar mest engagemang, tid, resurser och ledning (Urban & 
Hauser, 1993, s.555). Talke och Hultink (2010, s.539) menar att om en interaktion 
mellan företag och konsumenter uppmuntras under lanseringsprocessen kan 
konsumenternas osäkerhet rörande produkten reduceras. Genom att även uppmuntra 
interaktion konsumenter emellan, fortgår spridningen av den nya produkten (Talke & 
Hultink, 2010, s.539-540).  
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1.3 Ämnesval 
Som nämnts ovan, använder kvinnor i Sverige idag såväl smink som sociala medier till 
en stor utsträckning. Dessutom blomstrar kosmetikaindustrin i Sverige och sannolikt 
kommer den tillväxt som pågått under de senaste åren att fortgå. Kosmetikaindustrin 
spenderar enorma summor på marknadsföring och då förtroendet för traditionell 
marknadsföring blir allt lägre har allt fler företag börjat använda sociala medier som en 
alternativ marknadsföringskanal. Sociala medier har under det senaste decenniet blivit 
en populär samlingsplats och interaktionsplattform för såväl privatpersoner som företag. 
Sociala medier ger upphov till interaktion mellan konsument och företag samt 
möjliggör eWoM och viral marknadsföring. Då lanseringar anses vara nyckeln till 
produkters framgång och marknadens acceptans, samtidigt som sociala medier anses 
bringa upphov till alltmer trovärdig marknadsföring, torde dessa resultera i positiva 
effekter för företag om de skulle inkorporeras i företagens lanseringsstrategi.  

Utvecklingen inom kosmetikaindustrin i Sverige, lanseringsprocessens betydelse, samt 
den förflyttning som skett ifrån traditionell marknadsföring är anledningarna till varför 
vi har valt Sverige, kosmetikaindustrin, lanseringsprocessen och sociala medier som 
primära studieområden i denna uppsats. Vidare är kvinnor, som nämnts tidigare, de 
dominerande användarna av smink och sociala medier, varför vi har valt att använda 
dessa som de primära studieobjekten.  

Även om studier kopplade till andra snabbrörliga konsumentvaror potentiellt skulle 
kunna anses som generaliserbara för sminkprodukter, menar vi att en sådan 
generalisering inte kan göras innan en studie som enbart fokuserar på smink har gjorts. 
Trots att kosmetikaindustrin årligen omsätter miljardbelopp och trots att kosmetika 
används i en stor utsträckning har det som ämnesområde enligt vår mening fått mindre 
utrymme inom akademisk forskning än befogat. Detta är varför kosmetika som 
ämnesområde är ytterst relevant och bör studeras.   
 

1.4 Identifierat forskningsgap 
Trots att dessa ämnesområden torde vara högaktuella, inte minst i Sverige, saknas 
studier som undersöker relationen mellan samtliga områden som nämnts i ovanstående 
problembakgrund. I en studie av Hultink et al., från 1997 (s.244) fastslogs att det fanns 
begränsat forskningsstöd för hur produktlanseringar kan utformas för att uppnå 
framgång. Än idag råder det, vad vi har funnit, en brist på sådana studier. Vidare har 
timingen, marknadsföringen och logistikbeslut angående lanseringen fått litet utrymme 
inom forskning, varför det finns en begränsad förståelse för vikten av detta (Calantone 
& Di Benedetto, 2007, s.6). Vi har dessutom inte funnit någon litteratur som studerar 
sminkföretags användande av flera olika sociala medier som marknadsföringsmedium. 
Det närmast relaterade vi kan finna är en ny studie där det studerades hur 
kosmetikaföretag enbart använder Facebook som en kanal för marknadsföring (Shen & 
Bisnell, 2013). Hansson et al., (2013, s.125) menar emellertid att framtida forskning bör 
inkorporera olika typer av sociala medier för att på så vis belysa implikationer och 
effekter för praktisk nutida marknadsföring. Shen och Bisell (2013, s.629) argumenterar 
i linje med Hansson et al., och menar dessutom att det finns få studier som specifikt 
utforskar sminkföretags nyttjande av sociala medier utöver Facebook för att nå 
befintliga och potentiella konsumenter. Cruz och Fill (2008, s.755) efterfrågar dessutom 
forskning som inkluderar användare av sociala mediers attityder gentemot 
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marknadsföring på sociala medier. Uzunoglu och Misci (2014, s.600-601) efterfrågar 
framtida studier som ökar förståelsen kring varför konsumenter motiveras att sprida 
vidare marknadsföringsbudskap och implikationerna av det. 

Allt detta sammantaget ger ett mycket starkt incitament för genomförandet av denna 
studie. Den problemformulering som formulerats utifrån ovanstående problembakgrund 
och forskningsgap lyder: 

1.5 Problemformulering 
Hur påverkas kvinnliga konsumenter i Sverige vid en lansering av en ny sminkprodukt 
att sprida Word of Mouth på sociala medier? 

1.6 Syfte 
För att angripa vår problemformulering väljer vi att bryta ner den i flera syften. 
Framförallt syftar denna studie till att agera en brygga mellan akademisk forskning och 
samhällsutvecklingen inom de berörda områdena; sminkföretag, sociala medier som 
marknadsföringskanal och produktlanseringar. Vi vill studera om det finns relationer 
mellan dessa olika berörda områden och hur dessa relationer i sådana fall ter 
sig.  Vidare vill vi skapa en förståelse för konsumenters beteende med avseende på 
spridning av eWoM på sociala medier. Studien syftar dessutom till att belysa de faktorer 
som uppmuntrar denna spridning och att formulera praktiska rekommendationer för 
ledningen i sminkföretag. 

1.7 Perspektiv 
Studien antar ett företagsperspektiv, däremot ligger studiens fokus på användare av 
sociala medier eftersom det är dem som är mottagare av företagets 
marknadsföringsinsatser för att stimulera positiv eWoM och således avgör huruvida 
lanseringen av en ny produkt blir framgångsrik eller ej.  

1.8 Avgränsningar 
I denna studie ligger fokus på sminkföretags marknadsföringsinsatser som syftar till att 
generera positiv eWoM och en marknadsacceptans vid lanseringen av en ny 
sminkprodukt på marknaden. Gällande kosmetika kommer enbart sminkprodukter som 
används i dekorativa syften att studeras, det vill säga smink så som puder, mascara, 
läppfärg, foundation etc.  Studien kommer inte att generera en komplett 
lanseringsstrategi där exempelvis budgetering, produktion, prissättning, produktsupport, 
distributionskanaler och timing är inkluderade utan kommer enbart att fokusera på 
marknadsföringen och ledningen utav denna. Vad gäller marknadsföring kommer vi i 
denna studie enbart att studera nylanserade sminkprodukter och nyttjandet av sociala 
medier för att generera en spridning och marknadsacceptans bland konsumenter.  
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2. Vetenskapliga utgångspunkter 

 

 
För att klargöra för läsaren vilket synsätt och vilken kunskapsgrund som präglat denna 
studie, redogörs i följande kapitel vår förkunskap, verklighetssyn och kunskapssyn. 
Vidare beskrivs även det angreppssätt som legat till grund för våra slutsatser samt hur 
vi inhämtat och kritiskt granskat litteratur för denna studie.  
 

 
Figur 2 – Vetenskapliga utgångspunkter 
 
2.1 Förförståelse 
En studies utformning påverkas ofta av författarnas förförståelse (Johansson-Lindfors, 
1993, s.25). Det kan göras en distinktion mellan två olika huvudtyper av förförståelse; 
förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse. Förstahandsförförståelse utgör det 
självupplevda, exempelvis personliga erfarenheter, medan andrahandsförförståelsen 
utgör erfarenheter inhämtade från litteratur och föreläsningar, med andra ord den 
utbildning som erhållits (Johansson-Lindfors, 1993, s.76).  

Med avseende på vår förstahandsförförståelse har vi båda arbetat i butik med kundtjänst 
och service där vi har tagit del av vikten av samspelet med- och förståelsen för kunden 
för att kunna skapa ett försäljningstillfälle. Därmed har vi införskaffat oss erfarenhet av 
praktisk marknadsföring. En av oss har praktiserat på L’Oréals huvudkontor i 
Stockholm. Där fick hon en insikt i vikten av planering och struktur inför en lansering 
av en ny sminkprodukt för att säkerställa dess framgång. Där fick hon även ta del av en 
lansering som baserades på sociala medier som enda marknadsföringskanal. Vi båda har 
ett brinnande intresse för skönhetsvård och smink vilket även har medfört att vi 
tillskansat oss en bred erfarenhet kring området genom att nyttja smink samt inhämta 
information om- och hur smink skall användas. Vi är båda användare av sociala medier 
där vi dagligen tar del av information som rör smink. Därigenom har vi iakttagit hur 
produkter marknadsförs och den genomslagskraft detta kan få baserat på den respons 
som genereras. När vi vill få inspiration eller tillskansa oss information inför köpbeslut 
av kosmetikaprodukter, vänder vi oss till sociala medier. Vi ser även att sociala medier 
är den främsta källan där vi tar del av vilka nya produkter som lanseras på marknaden. 
Detta tar vi bland annat del av genom att olika användare på sociala medier delar eller 
vidarebefordrar information om nylanseringen. Sociala medier utgör således en kanal 
för oss att influeras av eWoM inför köpbeslut av en sminkprodukt. 

Vår andrahandsförförståelse har i stor utsträckning påverkats av vår utbildning till 
Civilekonomer med inriktning mot service management. Utbildningen har gjort oss 
medvetna om hur viktigt det är för företag att ha en gedigen förståelse för konsumenters 
beteende samt hur de skall interagera med konsumenterna för att skapa mervärde. Även 
om vi i denna studie har haft ett företagsperspektiv, har vi som nämnts ovan valt att ha 
ett kundfokus. Vi menar att vår utbildning har influerat detta val. Under vår utbildning 
till Civilekonomer har vi båda läst kurser inom bland annat marknadsföring, 
management och företagsstrategi. På avancerad nivå har en av oss studerat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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marknadsföring, medan den andra av oss har studerat management som fördjupning. 
Därmed hade vi inför denna studie kompletterande förförståelser rörande de 
ämnesområden som valts. Exempelvis har marknadsföringsstudenten varit delaktig i att 
skapa en marknadsplan inför en lansering, medan managementstudenten bland annat har 
studerat projektledning.  

Vår sammantagna förförståelse bidrog till hur vi valde att angripa denna studie och 
påverkade även dess utgång till viss mån. Förförståelsen har även varit en viktig faktor 
för att vår arbetsprocess skulle kunna fortlöpa och komma framåt. Thurén (2013, s.60) 
menar att förförståelsen lägger grunden för synen på verklighet och kunskap.  

2.2 Verklighetssyn och kunskapssyn 
Johansson-Lindfors (1993, s. 39) menar att verklighetssynen hos en forskare består av 
dennes uppfattning av människan och samhällets natur. Vidare menar författaren att 
problemformuleringen i en vetenskaplig rapport tenderar att ge en indikation på vilken 
verklighetssyn som forskarna besitter. Då vår problemformulering utgår ifrån att företag 
kan påverka en spridning av positiv WoM, menar vi således att vi har haft en 
konstruktionistisk ståndpunkt med avseende på vår verklighetssyn. Detta går i linje med 
Bryman (2011, s.37) som menar att konstruktionism, ibland kallat 
konstruktivism, bygger på att sociala aktörer kan påverka och skapa sociala företeelser 
vilka i sig är föränderliga och bildas genom ett socialt samspel. Konstruktionism 
innebär, enligt Bryman (2011, s.37, 39) att sociala fenomen och kategorier utgörs av 
sociala konstruktioner. De sociala aktörerna i vår problemformulering utgörs av företag 
och användare av sociala medier, medan sociala företeelser utgörs av WoM. Vi menar 
även att sociala medier är en social konstruktion skapad av människan och således är ett 
objekt som är mottagligt för förändring.  

Efter att verklighetssynen har blivit definierad i ett vetenskapligt arbete konkretiseras 
enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 37) vilken kunskapssyn forskarna besitter, vilken i 
sin tur kan delas in i två olika centrala bildningar; positivism och hermeneutik. 
Författaren menar fortsättningsvis att det kan hävdas att ytterligare bildningar enbart bör 
ses som strömningar inom positivism och hermeneutik, vilket således gör att ingen 
vidare uppdelning behöver göras. Vi har valt att använda oss av detta argument inför 
konkretiseringen av vår kunskapssyn med utgångspunkt i dessa två bildningar. 

Enligt Bryman (2011, s.32) är skillnaden mellan bildningarna att positivismen ämnar 
förklara mänskligt beteende medan hermeneutiken ämnar förstå mänskligt beteende. 
Positivismen är en naturvetenskaplig inriktning som genomsyras av en övertygelse om 
absolut kunskap där information som inte är bevislig fakta bortses ifrån (Thurén, 2013, 
s.16-17).  Hermeneutik är en humanistisk inriktning som till skillnad från positivismen 
strävar efter att skapa en förståelse, inte enbart ett begripande, av företeelser (Thurén, 
2013, s.94). Hermeneutiken låg till grund för denna studie. Detta val kan styrkas med 
hjälp av Thurén (2013, s.103) som menar att hermeneutiken kan ligga till grund för 
vetenskapliga arbeten som ämnar förstå människors handlingar och resultatet av dessa 
handlingar. Ett syfte med denna studie var att skapa en förståelse för konsumenters 
beteende gällande spridningen av eWoM på sociala medier.  Således ämnade vi bland 
annat att skapa en förståelse för vad det är i marknadsföringsbudskap som ger 
användare incitament till att sprida detta vidare via eWoM och även resultatet av denna 
spridning. Då vi ämnade skapa en förståelse för mänskliga beteenden menar vi att 
hermeneutik var en tillämpbar kunskapssyn i denna vetenskapliga studie.  
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2.3 Studiens angreppssätt 

Johansson-Lindfors (1993, s.54) menar att det är lämpligt för forskare att relatera det 
vetenskapliga arbetets kunskapssyn till studiens angreppssätt för att därigenom 
säkerställa att dessa är förenliga.  Studiens angreppssätt innebär det tillvägagångssätt 
som används för att dra slutsatser. Detta kan indelas i antingen induktion eller deduktion 
(Thurén, 2013, s.22). Induktion, som ofta förknippas med kvalitativ forskning, innebär 
att generaliserbara slutsatser dras utifrån empiri och att empirin således utgör ett 
underlag för teoribildning (Thurén, 2013, s.22; Bryman, 2011, s.28). Deduktion, å andra 
sidan, förknippas ofta med kvantitativ forskning och innebär att logiska slutsatser dras 
utifrån att de kan ses som logiska i sitt sammanhang där forskaren utgår från teori och 
deducerar hypoteser som ställs mot verkligheten och därefter antingen bekräftar eller 
falsifierar dessa (Thurén, 2013, s.28; Bryman, 2011, s.27).  

Fejes och Thornberg (2015, s.24-25) fastslår att det är ovanligt att ett vetenskapligt 
arbete är renodlat induktivt eller deduktivt, vanligtvis tenderar inslag av båda typer att 
genomsyra forskningsprocessen. I detta vetenskapliga arbete valde vi att nyttja en 
kombination av ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt. Detta kallas enligt 
Johansson-Lindfors (1993, s.59) för “den gyllene medelvägen” och utgör ett samspel 
mellan empiri och teori. Den gyllene medelvägen med utgångspunkt i en hermeneutisk 
kunskapssyn innebär att forskaren går från teori till empiri för att sedan återgå till teorin 
igen (Johansson-Lindfors, 1993, s.59-60). Detta är enligt vår mening även en 
motivering till varför vi i denna studie valde en kombination mellan induktion och 
deduktion då det var en sådan forskningsprocess vi nyttjade. Vi valde att använda den 
gyllene medelvägen då vi menar att denna bistod oss i att ha ett öppet synsätt och 
möjliggjorde för oss att utföra omformuleringar i den teoretiska referensramen efter att 
vi inhämtat empirin.  

En nackdel med den gyllene medelvägen är enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 59-60) 
den begränsning som det teoretiska perspektivet ändock tenderar att utgöra för en 
forskare. Författaren menar vidare att forskaren vid empiriinsamlingen kan uppleva en 
svårighet att se verkligheten som ett oskrivet blad och blir således påverkad av det 
teoretiska perspektivet som därigenom inverkar på empiriinsamlingen. Johansson-
Lindfors (1993, s.60) menar att även om forskaren väljer den gyllene medelvägen som 
angreppssätt, kommer denne att ställas inför de svårigheter som följer såväl det 
induktiva som det deduktiva angreppssättet.  

Även om den gyllene medelvägen inbegriper svårigheter, menar vi trots detta att 
angreppssättet var bäst lämpat för denna studie.  Då vi, genom vår förförståelse, redan 
tillskansat oss en kunskapsbas inom respektive valda studieområden angrep vi studien 
med en på förhand sedimenterad kunskap. Således fann vi det nödvändigt att utgå från 
teorier för att inte låta vår påverkan inverka på studiens utfall. Emellertid strävade vi, i 
den mån det var möjligt, efter att upprätthålla ett öppet synsätt och inte ha förutfattade 
meningar inför empiriinsamlingen. Vidare menar vi att då det, som tidigare nämnts, 
saknas forskning som inkorporerar samtliga våra ämnesval, föll det sig naturligt för oss 
att utifrån den inhämtade empirin, revidera teorin för att därigenom generera 
rekommendationer och slutsatser som är användbara för sminkföretag.  

För att tydliggöra hur vi gick tillväga för att skapa en så solid teoretisk referensram som 
möjlig i denna studie, kommer vi i nästa sektion att beskriva hur vi eftersökte litteratur.  
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2.4 Litteratursökning, källkritik och litteraturval 
En källa är enligt Johansson-Lindfors (1993, s.88-89) primär om forskaren står för den 
empiriska grunden och sekundär om forskaren baserar sin argumentation på andras 
forskning. Författaren menar vidare att andrahandsreferat ofta används för att redogöra 
ursprungsforskarens ståndpunkt och bör undvikas då det medför en risk för en 
förvanskning av dennes åsikter. Dessa är argument varför vi i största möjliga mån 
genomgående nyttjade förstahandsreferat samt primära källor för att på bästa sätt återge 
tidigare forskning.  

Enligt Johansson-Lindfors (1993, s.89) tenderar ursprungliga vetenskapliga verk att 
hamna i skymundan för nya och aktuella vetenskapliga arbeten, något som inte alltid är 
till förmån för informationsinsamlingssyftet. Vidare beskriver Johansson-Lindfors 
(1993, s.89-90) en grundprincip vid litteratursökning som innebär att det senaste inom 
forskning bör prioriteras med förutsättning att det inte sker på bekostnad av äldre 
värdefull fakta. Som tidigare nämnts, finns det begränsat forskningsstöd inom 
exempelvis lanseringar, varför vissa källor i studiens teoretiska referensram är något 
äldre. Vi menar emellertid att detta inte är till en nackdel för arbetet då vi selektivt 
nyttjade fakta som är generaliserbara till nutid. Vad gäller sociala medier som är ett 
relativt nytt fenomen strävade vi i våra eftersökningar inom ämnet efter att finna ny och 
relevant forskning gällande exempelvis eWoM och viral marknadsföring som är 
anpassad för sociala medier. Vid litteraturvalet fick erkända studier och forskare såsom 
Kotler, Grönroos och Solomon, i vissa fall företrädesrätt för att säkerställa källans 
pålitlighet. Dessa är forskare som vi tidigare har stött på i litteraturen under vår 
studietid, som vi ser ofta refereras till i den litteratur vi läser eller som ofta citeras av 
andra forskare. Vid användning av teorier har vi i största möjliga mån nyttjat 
ursprungskällan till teorin för att erhålla en förståelse för hur teorin främst skall 
användas. Vi har emellertid även använt andra källor som berör dessa teorier för att 
påvisa teorins aktualitet och generaliserbarhet samt för att ta del av kritik och annan 
nödvändig kompletterande information. 

Under eftersökningen av litteratur har vi främst använt oss av Umeå 
Universitetsbibliotek. Dessutom har Google Scholar använts för att komplettera 
informationsinhämtningen. För att finna relevant litteratur för studien har såväl svenska 
som engelska studier att eftersökts, där sökord som exempelvis; “kosmetik”, 
“kosmetikaindustrin”, “smink”, “lansering”, “marknadsföring”, “viral marknadsföring”, 
“social media”, “opinionsledare”, “bloggosfär” samt “projektledning” använts. 
Motsvarande begrepp på engelska och samtliga tänkbara synonymer till dessa sökord 
har även eftersökts. Vi använde sökorden var för sig och i olika kombinationer med 
varandra. Exempelvis kombinerades “lansering” och “smink” för att eliminera studier 
som berör lanseringar av obesläktade produkter till smink (exempelvis fordon), då dessa 
troligtvis inte är generaliserbara till denna studie.   

Enligt Thurén (2013, s.19) är neutralitet nödvändigt att eftersträva inom ett 
vetenskapligt arbete för att samtliga ståndpunkter angående forskning skall återges 
korrekt. Trots att vår problemformulering eftersträvar att finna stimuli till positiv WoM 
har vi i största möjliga mån strävat efter att vara neutrala och opartiska vid granskning 
och återgivning av litteratur i denna studie. Därför beaktas och diskuteras även negativa 
aspekter för att skildra en så holistisk bild som möjligt. Thurén (2013, s.19) påvisar att 
objektivitetskravet även gäller terminologi och ordval för att inte påverka ståndpunkten 
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med värdeladdade ord. I så stor utsträckning som möjligt har vi undvikt sådana 
värdeladdade ordval för att inte låta personliga åsikter eller fördomar influera 
återgivandet av källan.  

2.5 Forskningsstrategi 
Då vi har en konstruktionistisk ståndpunkt, en hermeneutisk syn på kunskap och har 
angripit studien genom en gyllene medelväg mellan induktion och deduktion, fann vi att 
en kvalitativ empiriinsamling var bäst lämpad för studiens syften. Detta val kommer att 
vidare beskrivas under kapitel 4.1 Kvantitativ kontra kvalitativ metod. Då vi i enlighet 
med våra vetenskapliga utgångspunkter har tolkat verkligheten, menar vi att denna 
tolkning har medfört att studien sannolikt inte är generaliserbar till liknande forskning. 
Trots detta menar vi att de praktiska rekommendationerna som studien resulterat i, är 
användbara för ledningen i sminkföretag.    
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

 
I detta kapitel presenteras en uttömmande genomgång av studiens grundläggande 
teoretiska utgångspunkter. Kapitlet har delats in i två separata block (3.1 och 3.2) 
varav det första belyser den struktur och planering som kan ligga till grund för en 
lansering av en ny produkt och det andra förklarar fenomen på sociala medier som är 
viktiga att beakta för framgången av en nylanserad produkt.  
 

Figur 3 – Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Lanseringar och projektarbete 
Efter att en produkt har blivit utvecklad förbises ofta hanteringen och ledningen av 
produktens lansering (Calantone & Di Benedetto, 2007, s.5). Lodato menar (2008, s.89) 
att det begränsade engagemang som företag tillägnar en produktlansering implicerar att 
företag antar att nya produkters egenskaper är tillräckliga för att uppnå framgång. 
Vidare menar författaren att en överlägsen innovation kan vara nödvändig för framgång, 
men att detta inte är tillräckligt. Företagen måste tillika använda förstklassig 
marknadsföring, försäljning, distribution och support (Lodato, 2008, s.89). Vi håller 
med om detta och menar att specifikt marknadsföringen på sociala medier är av särskild 
vikt vid en lansering. Emellertid menar vi att marknadsföringen av produkten främst bör 
syfta till att generera eWoM mellan konsumenter för att marknadsföringsbudskapet av 
den nya produkten skall spridas. EWoM kommer att vidare diskuteras i kapitel 3.3.2 
EWoM och opinionsledare.  

Lanseringen av en ny produkt är den fas inom produktutveckling som fordrar störst 
engagemang, marknadsföringsinvesteringar och administrativa resurser (Urban & 
Hauser, 1993, s.555). Vid en lansering är således investeringarna höga. Även om 
omfattningen av de insatser som tas beror på produktens art är det lanseringen som är 
den i särklass största investeringen vid framtagandet av en ny produkt på marknaden 
vilket innebär att omsorgsfulla planer för lanseringens utformning är nödvändiga 
(Urban & Hauser, 1993, s.521). För att underlätta struktureringen av de åtaganden som 
innefattas i en lansering menar vi att de utmärkt kan sammanställas i ett projekt. Detta 
påstående styrks av Lodato (2008, s.98) som menar att en produktlansering skall ses 
som ett projekt som kräver en högkvalitativ ledning.  

Lodato (2008, s.89) menar att nästintill samtliga företag, även de största, trevar sig 
igenom en lansering. Hur väl en produkt än är utformad och kontrollerad, inkluderar 
lanseringen risker (Urban & Hauser, 1993, s.555). Några av dessa risker exemplifieras 
av Lodato (2008, s.89) som en dåligt positionerad produkt, att företaget inte noterar 
förändringar på marknaden, konkurrenters aktiviteter med liknande produkter och så 
vidare.  Enligt Lodato (2008, s.1) är en korrekt samordning av samtliga komponenter 
inkluderade i en lansering, däribland strategier och taktiker, viktig och krävs för att 
minska dessa risker. (Lodato, 2008, s.1). Produktlanseringsstrategin bör vara 
omfattande nog att identifiera samtliga aktiviteter som ska genomföras för att garantera 
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lanseringens framgång; vilken ordning aktiviteterna ska utföras i och vilken relation de 
har till varandra men även ta i beaktande eventuella fördröjningar som kan inträffa 
(Lodato, 2008, s.95). Företag måste dessutom studera och ta lärdom av 
konsumentrespons för att snabbt kunna korrigera fel och brister i planeringen samt att 
reagera på förändringar i den konkurrensutsatta marknaden (Urban & Hauser, 1993, 
s.521). Vi håller med om att konsumentens respons är essentiell för framgången av en 
ny produkt. Vi menar att en av grundpelarna för att lyckas med en lansering av en ny 
produkt är att ha insikt i konsumenternas respons och möta denna för att initiera en 
dialog och anpassa marknadsföringsinsatser relaterade till den nya produkten. 
Därigenom menar vi att företag kan hantera åtminstone en aspekt av de risker som 
förknippas med en lansering.  
 
Samtliga omständigheter som påverkar en lansering kan inte förutses, men genom att 
grundligt förvalta och planera lanseringen kan företag vara väl förberedda på flera 
viktiga eventualiteter (Lodato, 2009, s.90). Genom att företag är aktiva på sociala 
medier och planerar aktiviteter där, menar vi att de kan vara bättre förberedda på att 
hantera de eventualiteter som där kan ske. Vi kommer i kapitel 3.3.2 EWoM och 
Opinionsledare, att nämna ett fenomen på sociala medier, negativ eWoM, som vi menar 
kan medföra ödesdigra konsekvenser för företag vid en lansering.  Således menar vi att 
planering blir av särskild vikt för att generera en hög beredskap i syfte att snabbt kunna 
åtgärda motgångar.  

3.1.1 Struktureringen av ett lanseringsprojekt 
Enligt Lodato (2008, s.4) är en väl utarbetad plan avgörande för hanteringen av ett 
projekt. De flesta projekten fordrar en planeringsmetod som lämpar sig för en analys. 
Den vanligast använda är ”Activity on Node tekniken”, även kallat “A-o-N tekniken”, 
där aktiviteter sprungna från en ”Work Breakdown Structure”, även kallat ”WBS” 
illustreras i ett relativt simpelt diagram för att indikera hur projektet kan förväntas fortgå 
(Maylor, 2010, s.135). Även om det finns andra metoder för att planera och strukturera 
ett projekt, menar vi att dessa två är särdeles väl lämpade inför en lansering på sociala 
medier. Då dessa noggrant beaktar samtliga komponenter i ett projekt och underlättar en 
analys ges företag en holistisk och överskådlig bild över vilka aktiviteter som bör ingå 
och hur dessa bör struktureras. 

I den sammantagna planeringsprocessen menar Tönnquist (2006, s. 124) att det första 
steget är att konstatera vad projektets mål och syfte är. Därefter menar han att en WBS  
utformas för att säkerställa att samtliga nödvändiga aktiviteter är inkluderade. En WBS 
menar han vidare ligger till grund för A-o-N tekniken genom vilken projektets process 
illustreras med aktiviteter och milstolpar. När dessa steg är utförda har en välarbetad 
grund för att generera ett realistiskt tidsschema för produktens lansering skapats 
(Tönnquist, 2006, s.124).  

I följande kapitel kommer WBS och A-o-N tekniken att beskrivas mer djupgående då vi 
menar att dessa bidrar till att lanseringen av en ny sminkprodukt skall kunna 
genomföras på ett smidigt och framgångsrikt sätt. 
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3.1.2 Work Breakdown Structure 
Hanteringen av lanseringar är oftast ineffektiv och den primära orsaken till att 
produktlanseringar misslyckas är ledningens ovilja eller oförmåga att utarbeta 
detaljerade produktlanseringsplaner, ha uppsikt över lanseringen i relation till dessa 
planer samt att vidta reviderade åtgärder när och om det är nödvändigt (Lodato, 2008, 
s.94). Enligt oss kan ytterligare en bidragande faktor vara att ledningen, som tidigare 
nämnts, tycks förmoda att produkten utifrån dess egenskaper marknadsför sig själv vid 
lanseringen utan att en noggrann planering fordras. Vi menar att effektivitet vid 
lanseringar kan uppnås genom att strukturera dem som projekt då de således blir mer 
hanterbara. Detta styrks även av Lodato (2008, s.94) som dessutom menar att för att 
effektivitet skall uppnås måste ett projekt definieras och uppdelas i lagom stora 
aktiviteter. Att bryta ned projektet i begripliga eller ledningsbara aktiviteter är en 
grundläggande del av projektledning (Maylor, 2010, s.133). Den funktion en WBS 
fyller är att skapa en sammanbunden, hierarkisk rad av aktiviteter, som i sig är 
självständiga men samtidigt en del av projektet som helhet (Maylor, 2010, s.133; 
Tönnquist, 2006, s.38).  

Strukturering genom en WBS har enligt Tönnquist (2006, s. 38) två syften; att generera 
en gemensam syn på projektets omfattning samt att skapa en grund för att realistiskt 
kunna uppskatta ledtider och utgifter. Författaren menar även att struktureringen måste 
ske grundligt och detaljerat då företaget annars löper en stor risk att förbise vissa 
betydande aspekter av projektet, vilket ofrånkomligt resulterar i modifikationer och 
merarbete under projektets gång. Således menar han att en bristande  strukturering leder 
till en skadad arbetsrytm med en förlängd projekttid och högre kostnader som 
konsekvens. Detta är enligt oss ett ytterligare incitament varför en strukturering av 
aktiviteterna i ett projekt uppnår effektivitet. Vi menar att en aktivitetsindelning, till 
skillnad från att hantera ett projekt i sin helhet, gör att kostnader, resurser och andra 
betydande faktorer blir mer överskådliga och således även mer kontrollerbara. 

Projekt kan brytas ner på ett antal olika sätt och antalet nivåer i en WBS avgörs av 
behovet av detaljrikedom i projektets aktiviteter (Tönnquist, 2006, s.39). Ett exempel på 
hur den färdigställda hierarkiska arbetsstrukturen inom en WBS kan se ut illustreras i 
Figur 4 och påvisar enligt Tönnquist (2006, s. 39) inga beroenden eller i vilken ordning 
aktiviteterna ska utföras utan enbart de komponenter som projektet innefattar. De 
aktiviteter som är längst ned i hierarkin kallas för “arbetspaket” och ligger till grund för 
en vidare analys genom A-o-N tekniken (Maylor, 2010, s.135). (Se kapitel 3.1.3 
Activity-on-Node).  

 

 

 

 

 

 

Figur 4 – Work Breakdown Structure 
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En korrekt utförd WBS innefattar aktiviteter som på varje nivå är relaterade till varandra 
och till såväl högre som lägre nivåer (Lodato, 2008, s.15). Som tidigare nämnts är det 
inte vår intention att efterforska samtliga komponenter som är inkluderade i en 
lansering. Istället är vi enbart intresserade av att utforska hur lanseringsprocessen kan 
struktureras samt hur marknadsföringen på sociala medier skall utformas därefter. Vi 
menar således att en WBS för denna studie enbart kommer att 
inkludera marknadsföringsinsatser relaterade till fenomen på sociala medier.  

Vi har emellertid under våra efterforskningar noterat att marknadsföring enbart tycks 
vara en del av ett projekt och inte ett projekt i sig. Vi menar i vår studie att projektmålet 
högst upp i WBS: ens hierarki således bör utgöras av marknadsföringen av lanseringen. 
Detta kan även styrkas genom en studie av Căpățînă (2014) som påvisar att 
marknadsföringen av en ny produkt som skall lanseras är essentiell för produktens 
framgång. Vi anser att marknadsföringen av sminkprodukter på sociala medier erfordrar 
en gedigen och välplanerad marknadsföring. Saknas detta, riskerar produkten att 
misslyckas på marknaden genom felsteg eller misstag som uppstår.  

Kritik har emellertid riktats mot WBS. Om projektledare saknar erfarenheter inom 
projektet som ska utföras kan det vara besvärligt att identifiera vilka aktiviteter som 
behöver inkluderas i det (Tönnquist, 2006, s.40). Vi menar dessutom att detta kan blir 
särdeles komplicerat i kontexten av sociala medier som marknadsföringskanal då 
beståndsdelarna i ett sådant projekt är svåra att identifiera och separera då de är såpass 
nära sammanlänkade. Detta kommer att framgå tydligare i kapitel 3.3.2 EWoM och 
Opinionsledare. Ytterligare en svårighet med WBS är att ett projekt i sig inte bör 
dekonstrueras, snarare är utmaningen att bygga upp projektet utifrån delprojekt och 
aktiviteter samt att få dessa att fungera tillsammans (Maylor, 2010, s.135). Därför 
menar vi att utmaningen inte enbart ligger i att identifiera och separera samtliga 
aktiviteter, vilket kan vara svårt i sig, utan att även samordna dessa så att de tillsammans 
bidrar till ett effektivt och framgångsrikt utförande av projektet.  

Trots dessa svårigheter anser vi att fördelarna med en WBS överväger nackdelarna och 
är ett lämpligt verktyg för att strukturera ett projekt. Enligt oss utgör WBS ett effektivt 
och tillämpbart verktyg för att skapa en tydlig struktur av de aktiviteter som bör ingå i 
en lansering via sociala medier. Vi är medvetna om att det kan finnas andra modeller 
som kan ligga till grund för struktureringen av ett projekt, men vi anser trots detta att en 
WBS skapar en tilltalande överskådlighet över samtliga inkluderade aktiviteter i det 
tilltänkta projektet. En WBS utgör det första steget i att beskriva projektprocessen. I 
nästa steg används A-o-N tekniken för att undersöka beroenden och tidsförhållanden 
(Maylor, 2010, s.135-136). 
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3.1.3 Activity – on – Node 
För att en verklighetstrogen tidsplan ska kunna skapas, menar Lodato (2008, s.94) att 
projektaktiviteternas varaktighet måste uppskattas så att samband och beroenden mellan 
aktiviteter hanteras på rätt sätt, till exempel med avseende på företrädesrelationer. Efter 
att en WBS inledningsvis har genomförts för att identifiera samtliga inkluderade 
aktiviteter, används A-o-N tekniken för att avgöra i vilken ordning aktiviteterna inom 
arbetspaketen (nivån längst ned i WBS: en) behöver genomföras samt för att uppskatta 
länden av varje aktivitet (Maylor, 2010, s.136). Aktiviteterna arrangeras i förbindelser 
utefter i vilken ordning de skall utföras (Urban & Hauser, 1993, s.536). (Se Figur 5). 
Vissa aktiviteter är självständiga och kan utföras oberoende av varandra, medan andra 
aktiviteter är sekventiella (Urban & Hauser, 1993, s.535).  

 

 

 

 

 

 

Figur 5 – Activity-on-Node 

Vi har emellertid identifierat nackdelar med A-o-N tekniken i kontexten av lanseringar 
av nya sminkprodukter på sociala medier. De nackdelar vi har identifierat är dels att 
varaktigheten på ett projekt som utförs i en kontext av sociala medier samt 
ordningsföljden av projektets aktiviteter kan vara komplicerat att uppskatta och 
fastställa. Då flera aktiviteter inkluderade i projektet blir beroende av användare på 
sociala medier kan dessa således få en oförutsedd utgång. Vi menar dessutom att en 
svårighet med en sortering av aktiviteterna vid en lansering på sociala medier är att det 
exempelvis kan vara svårt att identifiera mer precist vilken relation olika fenomen på 
sociala medier har samt hur de ömsesidigt påverkar varandra. Trots detta menar vi att 
det inte är tillräckligt för en projektledare att enbart nyttja en WBS i ett projekt, utan att 
detta måste kompletteras med A-o-N tekniken. Vi menar att fördelarna med A-o-N 
tekniken överväger de nämnda nackdelarna. Några av A-o-N teknikens fördelar belyses 
av Urban och Hauser (1993, s.536) som menar att en sortering av aktiviteter genom A-
o-N tekniken när det gäller nya produkter genererar information kring relationer mellan 
aktiviteter. Dessutom möjliggörs en utvärdering av alternativa taktiker för att nå 
marknaden snabbare, en möjlighet att kontrollera löptider gentemot planeringen, förutse 
flaskhalsar samt att säkerställa kvaliteten (Urban & Hauser, 1993, s.536). Således är det, 
trots de nämnda nackdelarna, motiverat att nyttja A-o-N tekniken för att därigenom 
skapa en verklighetstrogen och väl utarbetad tidplan. 

Som påvisats är planering, strukturering och marknadsföring viktiga delar av en 
produktlansering. Då vi i denna studie fokuserar på sociala medier som 
marknadsföringskanal av en ny sminkprodukt kommer vi i nästa kapitel att belysa 
fenomen inom sociala medier som kan ha en inverkan på lanseringsprojektets aktiviteter 
och som således är viktiga att beakta.   
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3.2 Fenomen på sociala medier 

3.2.1 Social Feedback Cycle 
Företag som strävar efter en långsiktig framgång och konkurrensfördelar behöver bilda 
sig en förståelse för de konversationer som äger rum på sociala medier (Evans, 2008, 
s.35,38). Sociala medier och de konversationer som äger rum där drivs till stor del av 
eWoM (Evans, 2008, s.40). EWoM är, enligt Kirby och Marsden (2006, s.175) 
okontrollerbar i dess natur och således svår för företag att kontrollera och styra till fullo. 
Företag som vill inkorporera sociala medier i sin marknadsföringsstrategi bör 
eftersträva att delta i och influera de konversationer som äger rum mellan användare, 
istället för att sträva efter att styra eller kontrollera dem då detta sannolikt leder till ett 
misslyckande (Evans, 2008, s.35). Genom att lyssna på- och finna sätt att influera 
konversationerna samt genom att ge respons åt konsumenter kan företag uppnå en 
försvarbar och stark marknadsposition (Evans, 2008, s.36). Vi menar dessutom att de 
insikter som kommer från att lyssna på konversationer på sociala medier kan bidra till 
en bättre anpassad marknadsföring kring en ny produkt. 

Företag som vill nyttja sociala medier som marknadsföringskanal behöver enligt Evans 
(2008, s.38-39) initialt se sociala medier som en utkikspost genom vilken 
konversationerna som äger rum mellan användare kan studeras. Han menar vidare att 
företagen även behöver sträva efter att etablera och uppmuntra en så kallad “feedback 
loop”. Med detta åsyftar han  den feedback (eWoM) som befintliga 
konsumenter ger baserat på sina erfarenheter av en produkt, som i sin tur når potentiella 
konsumenter som överväger att köpa produkten och kan inverka på deras köpbeslut. En 
feedback loop är nyckeln för att företag ska lyckas med marknadsföring på sociala 
medier då den ger en inblick i hur företag kan influera den eWoM-kommunikation som 
sker mellan konsumenterna (Evans, 2008, s.38-39; Evans & McKee, 2010, s.4-5). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Social Feedback Cycle 

I Figur 6 illustreras “The Social Feedback Cycle” och hur företag genererar köp från sin 
marknadsföring genom de tre faser som konsumenten genomgår före- och under köp till 
vänster, medan de tre konsumentgenererade faser som konsumenten genomgår efter köp 
illustreras till höger. När WoM bildas och når övervägandefasen skapas en ”feedback 
loop”. Evans modell av the Social Feedback Cycle (SFC) (2008, s. 40-42) är en 
sammanslagning mellan den traditionella köpprocessen som kunden genomgår – 
medvetenhet (awareness), övervägande (consideration) och köp (purchase) – samt 
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användargenererad efterköpsinformation angående en produkt eller en tjänst. Evans 
menar vidare att när den efterköpsinformation som genererats av befintliga konsumenter 
på sociala medier når de potentiella konsumenternas övervägandefas bildas en feedback 
loop. Typiskt sett beaktar inte företag övervägandefasen i köpprocessen då den anses 
som otillgänglig och som en fas företagen inte kan påverka och istället tenderar företag 
att fokusera på de två övriga faserna, där resurser läggs på att väcka medvetenhet och att 
uppmuntra konsumenten till köp (Evans, 2008, s.43). Problematiken med att bortse från 
övervägandefasen menar Evans (2008, s. 40) ligger i att företagen arbetar med 
marknadsföringsinsatser i tron om att dessa når konsumenten i ett slags vakuum, det vill 
säga att dessa når konsumenten utan att denne blir påverkad av annat, exempelvis av 
eWoM. Författaren menar vidare att företag, genom att se sociala medier som en 
plattform för att uppmuntra och etablera en feedback loop, breddar sina perspektiv och 
en lägger en grund för framgång på sociala medier. Då SFC erbjuder företag en 
möjlighet att sluta gapet mellan konsumentens medvetenhetsfas och köpstadiet kan den 
därigenom öppna för en fruktbar process av konsumentdriven eWoM. (Evans, 2008, 
s.84)  

SFC utgör enligt Evans (2008, s.41) god utgångspunkt för företag som vill nyttja sociala 
medier som en marknadsföringskanal. Modellen lägger enligt honom en grund för hur 
företag kan använda sociala medier för att förstärka befintliga marknadsföringsinsatser, 
utläsa trender på marknaden samt utläsa vad konsumenterna kommunicerar angående 
företagens varumärke och produkt. Detta är, som tidigare nämnts, essentiellt vid 
lanseringen av en ny produkt. Genom att bilda sig en förståelse för vad som sägs på 
sociala medier kan företag få en insikt i hur de skall influera de konversationer som där 
äger rum och på så sätt skapa en feedback loop (Evans, 2008, s.38). 

För att skapa en feedback loop behöver företag initialt förstå var och vad konsumenter 
kommunicerar på internet (Evans, 2008, s.41,91). Genom att bilda en förståelse för detta 
samt vad konsumenterna uppskattar och ogillar kan företagen dessutom tillskansa sig 
information inför exempelvis en positionering av en produkt (Acar & Polonsky, 2007; 
Treadway & Smith, 2010, refererat i Ramsaran-Fowdar, 2013). Därigenom kan även en 
av de tidigare nämnda riskerna med en lansering, en illa positionerad produkt, hanteras. 
Vi menar att en förståelse för var- och vad konsumenter kommunicerar, ogillar och 
uppskattar är essentiellt vid lansering av en ny sminkprodukt då en sådan förståelse 
bidrar till en korrekt positionerad produkt och att företaget framgångsrikt når en tilltänkt 
målgrupp.  

SFC-modellen skapades av Evans och hans kollegor då de såg ett gap i företags 
hantering av köpprocessen (2008, s.43). Utifrån den forskning inom området sociala 
medier som vi har tagit del av, finner vi det intressant att denna modell har fått mycket 
begränsad uppmärksamhet. Enligt oss är denna modell nödvändig för företag som vill 
nyttja sociala medier som en marknadsföringskanal, inte minst vid en lansering. En 
förståelse för den eWoM som äger rum på sociala medier hjälper företagen att få en 
bättre insikt i konsumenternas preferenser och företagen kan därigenom anpassa 
marknadsföringen och uppmuntra en interaktion mellan konsument och företag. 

Då en feedback loop drivs av eWoM (Evans, 2008, s.43) och det tycks råda en 
konsensus bland forskare (eg. Palmer & Koenig-Lewis, 2009; Evans, 2008; Cruz & Fill, 
2008) om vikten av eWoM för framgång på sociala medier, kommer nästa sektion att 
mer djupgående beskriva konceptet och forskning inom området. 
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3.2.2 EWoM och opinionsledare 
I dagens uppkopplade och moderna samhälle nöjer sig inte längre konsumenter med att 
enbart erhålla information om produkter, tjänster och varumärken genom 
marknadsföring från företag. Istället vänder sig konsumenterna i allt större utsträckning 
till sociala medier där de tar del av åsikter och rekommendationer som publicerats av 
andra internetanvändare. (Evans & McKee, 2010 s.4-5) EWoM som äger rum på 
internet är, till skillnad från WoM som sker ansikte-mot-ansikte, möjlig för företag att 
granska och analysera (Kaplan & Haenlein, 2011, s.255). Vi menar att en analys av 
denna eWoM kan bidra till goda insikter i hur marknadsföringen kring nya 
sminkprodukter bör utformas utifrån konsumenternas preferenser. Genom att nyttja 
sociala medier som en kommunikationsplattform kan företag till och med delta och 
påverka de eWoM-dialoger som sker mellan användare (Kotler et al., 2012, s.140). 
Kaplan och Haenlein (2011, s.255) menar att EWoM som sprids på internet kan uppnå 
en enorm spridningskapacitet och nå både en betydligt bredare konsumentbas än WoM 
som sker ansikte-mot-ansikte och spridas till en betydligt högre hastighet (Kaplan & 
Haenlein, 2011, s.255). Vi menar att denna spridningskapacitet dessutom kan ha en 
positiv inverkan på marknadsacceptansen av en ny sminkprodukt då vi menar att ju mer 
eWoM som cirkulerar kring en ny produkt, desto större blir användarnas nyfikenhet att 
prova produkten och därigenom torde även sannolikheten för upprepade köp öka. 

Positiv WoM har refererats till som den mest effektiva formen av marknadsföring, 
dessutom har mängden positiv WoM visat sig ha en positiv relation till ett företags 
tillväxt inom en bransch (Grönroos, 2008, s.294,302). Grönroos (2008, s.294-295) 
menar att företag kan dra fördelar av positiv WoM genom att uppmuntra konsumenterna 
att sprida företagets marknadsföringsbudskap. Han menar att konsumenterna därigenom 
blir ambassadörer för företaget och kan ge upphov till en marknadsföringseffekt som 
har en större verkan än traditionell, planerad marknadsföring. Vi menar att detta även 
kan sägas om eWoM då det är en slags WoM. En av de fördelar som företag kan uppnå 
genom att finna sätt att influera och påverka eWoM, är att de kan skapa sig en 
betydande och konkurrenskraftig marknadsposition baserad på en solid 
marknadsacceptans bland konsumenter (Evans, 2008, s.36-37). Trusov et al., (2009, 
s.98-99) fann i sin studie att eWoM på sociala medier har en starkare, mer effektiv och 
mer bestående inverkan på nykundsförvärv än traditionella marknadsföringsinsatser. 
Med andra ord tenderar eWoM på sociala medier dessutom att generera fler nya kunder 
för företagen än traditionella marknadsföringskanaler. Det finns även ett ökat stöd inom 
forskningen för att eWoM har en positiv inverkan på såväl konsumenters köpbeteende 
som företagens försäljning (eg. Chen et. al., 2011; Evans, 2008; Chevalier & Mayzlin, 
2006). EWoM tycks inte enbart bringa större positiva effekter för företag än traditionell 
marknadsföring, Lien och Cao (2014, s.106) menar dessutom att en av de främsta 
fördelarna med eWoM är att det är kostnadsfritt för företag. 

I sin artikel förklarar Kaplan och Haenlein (2011) att nyttjandet av sociala medier för att 
sprida ett marknadsbudskap är en balansgång som kräver stor försiktighet. Precis som 
att en marknadsföringskampanj via sociala medier kan få mycket goda resultat för ett 
företag, kan den likaväl få mycket negativa konsekvenser med exempelvis en snabb 
spridning av åsikter från missnöjda och upprörda konsumenter (Kaplan & Haenlein, 
2011, s.257; Palmer & Koenig-Lewis, 2009, s.168).  Trots att vi i detta arbete fokuserar 
på positiv eWoM och de positiva effekter som nyttjandet av sociala medier vid en 
produktlansering kan frambringa, menar vi att negativ WoM bör belysas. Negativ WoM 
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kan medföra ödesdigra konsekvenser, varför vi menar att det är essentiellt för företag att 
planera och strukturera marknadsföringsinsatser för att generera positiv WoM. Enligt 
Grönroos (2008, s.307) är det av yttersta vikt för företag att säkerställa att det 
meddelande som når kunden genom företagets planerade kommunikation, exempelvis 
försäljning, masskommunikation eller direktmarknadsföring överensstämmer med 
kundens faktiska upplevelse av produkten. En diskrepans mellan det som företaget 
marknadsför och det som konsumenten upplever kan medföra spridning av negativ 
WoM (Grönroos, 2008, s.306-307). En stor mängd negativ WoM som florerar menar 
Grönroos (2008, s. 296-297) motarbetar alla andra marknadsföringsinsatser från företag 
och gör konsumenter mindre benägna att initiera någon form av interaktion med 
företaget. Dessutom menar han att en stor mängd negativ WoM försämrar företagets 
trovärdighet och skadar företagets image. Vi anser att negativ eWoM skulle kunna 
innebära en ännu större risk för negativa konsekvenser då spridningen via internet sker 
snabbare och når fler potentiella konsumenter. Vi menar att negativ eWoM blir särdeles 
viktigt för företag att beakta när de strävar efter att nyttja sociala medier som en 
marknadsföringskanal då detta är svårt att kontrollera. Detta påstående styrks av Evans 
(2008, s.290) som menar att det är nästintill omöjligt för företag att få kontroll över 
negativ eWoM.  Även om företaget gengäldar den missnöjda konsumenten, har negativ 
eWoM redan spridits och en successiv våg av potentiella konsumenter tar del av 
konsumentens ursprungliga upplevelse (Evans, 2008, s.290). 

En förståelse för vilka faktorer som driver konsumenten till att sprida positiv eWoM, 
menar Chen et al., (2011, s.86-87) är essentiellt för att istället nyttja sociala medier till 
företagets fördel. Då det finns flera underliggande faktorer som driver eWoM väljer vi 
att kategorisera dessa utifrån sociala faktorer, produktmässiga faktorer samt 
tillförlitlighet. 

Sociala faktorer 
En konsument kan enligt (Solomon et al., 2010, s.402) uppleva en personlig 
tillfredsställelse av att dela med sig av- och diskutera sin erfarenhet med andra. 
Exempelvis menar de att individen kan uppleva sig ha stor kunskap om en 
produkt och använda WoM som ett medel för att göra andra medvetna om det. 
Således kan en bakomliggande faktor till WoM enligt dem vara av självcentrerad 
natur och något som en konsument använder för att imponera på andra. Även 
Cruz och Fill (2008, s.743) menar att människor tycker om att prata om sin 
involvering med produkter då detta kan leda till en känsla av prestige och status. 
Vi ställer oss kritiska till detta och menar att det är intressant att studera huruvida 
det är applicerbart för en studie utförd i Sverige. Liebkind et al., (2008, s.639) 
menar att en gemensam värdegrund som ofta betonas inom den svenska kulturen 
är blygsamhet, ödmjukhet och självkritik. Vi menar att detta bör medföra att 
svenskar uppvisar en ovilja mot att sprida positiv eWoM av självcentrerade 
orsaker. Således är det intressant att utforska den motivationen hos de som sprider 
eWoM i Sverige.  
Konsumenter kan emellertid vilja tala om sina erfarenheter av produkter av 
altruistiska skäl och drivas av en vilja att hjälpa andra (Cruz & Fill, 2008, s.743). 
Trusov et al., (2009, s.93) menar att konsumenten kan drivas att sprida eWoM, 
framförallt på sociala medier, då det gynna känslan av gemenskap. Genom att dela 
med sig av erfarenheter inom en community på sociala medier skapas enligt dem 
en positiv effekt för samtliga användare. Författarna menar att varje ny användare 
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som sprider eWoM tillför underlag eller substans i meddelandet vilket uppmuntrar 
användarna att bjuda in fler individer att delta i spridningen. 
Människor tenderar enligt Kotler et al., (2012, s.138) att se upp till och vilja vara 
en del av sociala grupper, även kallat referensgrupper. Sådana grupper kan enligt 
dem påverka individens attityd, beteende och aspirationer. Referensgrupper har 
även, enligt författarna, stor inverkan på individens varumärkesuppfattning och 
val av produkter, inte minst när det gäller högengagemangs- eller trendprodukter. 
Det kan föreligga ett socialt tryck på individen att ta till sig av samt agera utifrån 
de rekommendationer som ges av andra i referensgruppen (Solomon et al., 2010, 
s.401). Viljan att identifieras med referensgrupper menar vi kan vara ytterligare en 
drivande faktor till varför konsumenter provar en produkt och därefter delger 
andra sin erfarenhet via eWoM. Även om vi ämnar utforska detta närmare i vår 
studie för få insikt i vad som påverkar individer att sprida positiv eWoM, tror vi 
att referensgruppernas inflytande kan vara svårt att dra slutsatser om. Vi menar att 
individer inte alltid är medvetna om referensgruppens betydelse för deras 
beteende. Trots detta menar vi att referensgrupper är nödvändigt att nämna för att 
påvisa en aspekt hur konsumenten kan påverkas att sprida positiv eWoM. 

Produktmässiga faktorer 
Chen et al., (2011, s.86) menar att faktorer såsom huruvida produkten är en låg- 
eller högengagemangsprodukt och dess originalitet påverkar konsumentens 
benägenhet att sprida eWoM. Spridningen av eWoM har enligt Solomon et al., 
(2010, s.404) dessutom visat sig vara särdeles effektiv då konsumenten är 
någorlunda obekant med produkten eller produktkategorin. Dessa situationer 
uppstår enligt dem antingen då produkten är helt ny på marknaden eller om 
konsumenten upplever den som komplex. Då vi i denna studie ser smink som en 
högengagemangsprodukt menar vi att detta kan ha en inverkan på konsumenter 
som således blir mer benägna att sprida vidare eWoM. Då vi även menar att 
konsumenter som vill prova en nylanserad sminkprodukt, vänder sig till sociala 
medier för att utläsa vad andra som provat produkten anser om den, tror vi även 
att dessa konsumenter blir benägna att själva sprida eWoM då de provat 
produkten för att bistå andra med sin erfarenhet av produkten. 

Tillförlitlighet 
Solomon et al., (2010, s.401-402) menar att WoM anses vara mer trovärdig och 
tillförlitlig än andra källor till marknadsföring, vilket kan vara en orsak till varför 
den även kan få en större effekt än traditionella marknadsföringsinsatser. 
Grönroos (2008, s. 294) menar att om det uppstår en diskrepans mellan företagets 
marknadsföringsinsatser, såsom exempelvis mellan annonskampanjer och 
konsumentgenererad WoM, kommer konsumenten att ha en större tilltro till 
WoM.   Vidare ställer sig konsumenter allt mer kritiska till traditionella 
talespersoner för varumärken och produkter såsom skådespelare, sångare och 
auktoriteter, varför informella rekommendationer och sakliga informationskällor 
värderas högre (Solomon et al., 2010, s. 400-401; Grönroos, 2008, s.294).  
 

Ytterligare en viktig bakomliggande faktor till spridning av eWoM är dess ursprung. 
Exempelvis menar Chen et al., (2011, s.86) att opinionsledare har visat sig vara 
signifikanta pådrivare av eWoM. En opinionsledare är en individ som genom 
exempelvis kunskap, stil eller erfarenhet kan påverka och influera människor i en 
referensgrupp, deras köpbeteende, åsikter och beslut genom sin eWoM (Kotler et al., 
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2012, s.138-139; Song et al., 2007, s.971). Opinionsledare anses, enligt Solomon et al., 
(2010, s.407) som kunniga och deras rekommendationer och recensioner om produkter 
tas ofta på stort allvar. Dessutom kan opinionsledare påverka konsumentens vilja att 
prova en ny produkt och därmed även spridningen av nya produkter (Kotler et al., 2012, 
s.139). Opinionsledarens åsikt om en produkt eller ett varumärke kan till och med ha en 
större inverkan på konsumenter än åsikter från någon i konsumentens egna nätverk 
(Solomon et al., 2010, s.407-408). Det är således essentiellt för företag att identifiera 
opinionsledare och sträva efter att etablera samarbeten med dessa då de har möjlighet att 
bistå företaget i att uppnå en önskad varumärkesprofil (Kotler et al., 2012, s.139). 

Opinionsledare tenderar numer att ofta att ha en egen blogg där de kombinerar texter, 
videos eller länkar med syfte att inspirera och influera läsare (Kotler et al., 2012, s.139; 
Li et al., 2011, s.5143). Vi anser även att videobloggar på Youtube är relevant i 
sammanhanget då vi menar att dessa är en form av blogg, dessutom använder flera 
skönhetsbloggare idag även YouTube som ett komplement till sin blogg. Bloggar kan 
utgöra ett medel för företag att utläsa vad såväl bloggaren som läsarna säger om 
företagens produkter och varumärke (Scoble & Israel, 2006, s.44), vilket vi även anser 
kan återkopplas till den tidigare nämnda feedback loopen. Företagen behöver enligt Li 
et al., (2011, s. 5156) initialt identifiera de mest inflytelserika bloggarna och därefter 
utveckla ett samarbete med bloggaren genom ett specialutformat 
marknadsföringsprogram som är anpassat för bloggen. Exempelvis kan ett sådant 
program enligt dem vara utformat utifrån att företaget skickar bloggaren gratis 
produkter eller rabatter. Lyckas företag identifiera och samarbeta med dessa bloggande 
opinionsledare, har de tillgång till en stor eWoM-plattform som, om korrekt använd, 
kan resultera i en marknadsföringskanal med lägre marknadsföringskostnader och en 
större möjlighet att influera konsumenter än genom traditionella 
marknadsföringskanaler (Li et al., 2011, s.5143-5144; Scoble & Israel, 2006, s.44). Ett 
samarbete med bloggare innebär en tillgång för företag till en nod, en slags knytpunkt 
för tusentals läsare, genom vilken marknadsföringsinsatser både kan effektiviseras, 
förstärkas och göras mer tillgängliga för konsumenter (Li et al., 2011, s.5145).  

Drushel och German (2011, s.214) menar att bloggarnas faktiska trovärdighet emellertid 
har ifrågasatts då ett huvudproblem med bloggar är att de individer som skriver bloggen 
inte är transparenta i sitt skrivande och vare sig nämner om de blivit kompenserade, 
eller till vilken grad de blivit kompenserade av företag för att nämna företags produkter 
i bloggen. Vidare menar de att det föreligger en skepsis bland konsumenter huruvida 
bloggare tvingas att enbart ge positiva recensioner om produkter för att därigenom 
erhålla kompensation av företagen. Vi ställer oss således kritiska till bloggarnas 
inflytande på spridning av positiv eWoM då bloggare skulle kunna ses som 
manipulerade av företag. Vi menar att detta även kan knytas an till den tidigare nämnda 
skepsis som konsumenter uppvisar mot traditionella talespersoner såsom exempelvis 
skådespelare som får någon form av ersättning från företag för att marknadsföra deras 
produkter. Att initiera ett marknadsföringsprogram tillsammans med en bloggare kan 
innebära att bloggaren blir betald av företaget. Vi tror att detta är något som 
sminkkonsumenter är medvetna om och ställer sig därför kritiska till skönhetsbloggares 
rekommendationer. Detta utforskas närmare i följande kapitel.  
Som tidigare nämnts är opinonsledarskap och eWoM två relativt nära sammanlänkade 
koncept, inte minst med avseende på bloggande opinionsledare. Uzonglu och Misci 
(2014, s.592,600) menar att bloggande opinionsledare har en central roll i att sprida 
kommunikation kring en produkt som skall lanseras på marknaden och att bloggarens 



 24	  

kommunikation dessutom kan leda till en spridning som når en viral effekt. En viral 
effekt, också kallat viral marknadsföring, blir allt viktigare för spridning av eWoM och 
för att influera konsumenters vilja att prova och använda nya produkter (Subramani & 
Rajagopala, 2003, s.300). I nästa sektion utforskas viral marknadsföring djupare genom 
att belysa forskning inom ämnet.  

3.2.3 Viral marknadsföring 
Bickart och Schindler (2002, refererat i Cruz & Fill, 2008, s.744) menar att 
utvecklingen inom digital teknologi har möjliggjort för viral marknadsföring att växa 
fram som en förlängning av eWoM.  Kaplan och Haenlein (2011, s.256) definierar viral 
marknadsföring som eWoM genom vilken någon form av marknadföringsmeddelande 
relaterat till ett företag, varumärke eller en produkt sprids i en exponentiellt ökande 
tillväxttakt. EWoM utvecklas till viral marknadsföring genom den exponentiella tillväxt 
som möjliggörs på sociala medier (Kaplan & Haenlein, 2011, s.254). 

Ur ett företagsperspektiv handlar viral marknadsföring i stora drag om att skapa ett 
incitament för konsumenter att sälja in en produkt eller ett varumärke genom att sprida 
någon form av elektroniskt material som företaget har skapat, såsom en video eller en 
kampanj (Solomon et al., 2010, s.403; Ho & Dempsey, 2010, s.1000). Då viral 
marknadsföring kan leda till en nästintill epidemisk spridning mellan internetanvändare, 
blir det essentiellt för företag att ta det i beaktande och att försöka inkorporera det i sin 
marknadsföring (Cruz & Fill, 2008, s.746). Vi anser att detta belyser hur viktigt det är 
för företag att ha en förståelse för vilka faktorer i marknadsföring som gör att användare 
på sociala medier sprider vidare marknadsföringsbudskap. Genom en förståelse för 
dessa faktorer kan sminkföretag, enligt oss, generera en viral spridning av eWoM kring 
en ny sminkprodukt och därigenom öka medvetenheten kring produkten. 
I en studie undersökte Camarero och San José (2011) vilka faktorer som påverkar 
konsumenter att öppna och skicka vidare virala meddelanden. Även om denna studie 
utfördes i kontexten av e-post, anser vi att dess implikationer även är relevanta för 
denna studie då konsumentens motivation att vidarebefordra meddelanden bör vara 
någorlunda likartade oavsett internetbaserat medium. Camarero och San José (2011, 
s.2296-2297) konstaterade i studien att ju oftare individer mottar virala 
marknadsbudskap, desto oftare vidarebefordrar de dem även till andra. Vidare upptäckte 
de att tendensen att vidarebefordra påverkades positivt av bredden på individens sociala 
nätverk och individens positiva attityd till att vidarebefordra. I studien påvisades även 
att individens upplevda nyfikenhet för meddelandet har en positiv inverkan likafullt 
huruvida meddelandet associeras till avslappning och välbehag eller ej (Camarero & 
San José, 2011, s.2296-2298). En av implikationerna av studien är att det är nödvändigt 
för företag som initierar viral marknadsföring att säkerställa att 
marknadsföringsbudskapet är kreativt och kan väcka mottagarens nyfikenhet. 
Ytterligare en implikation av studien är att det är nödvändigt för företag att plantera 
dessa virala marknadsbudskap hos individer som har stora kontaktnät och som 
dessutom är integrerade och aktiva på sociala medier (Camarero & San José, 2011, 
s.2298). I en annan studie, utförd av Dobele et al., (2007) konstaterades att den 
viktigaste faktorn för en framgångsrik spridning av virala marknadsföringsbudskap, är 
huruvida budskapen väcker känslor hos mottagarna. Vi ställer oss frågande till huruvida 
frekvensen på mottagna virala meddelanden har en inverkan på användarnas tendens att 
vidarebefordra dem. Vi menar snarare att kvaliteten på meddelandet har en större 
betydelse och att meddelanden som väcker känslor hos konsumenten såsom exempelvis 
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glädje eller ilska har en bättre förutsättning att vidarebefordras. Då användare av sociala 
medier enligt oss utsätts för en stor mängd marknadsföringsbudskap, blir det särdeles 
viktigt att säkerställa att företagens budskap särskiljer sig från konkurrenternas 
meddelanden.  

Kaplan och Haenlein (2011, s.256) argumenterar i linje med ovanstående forskare och 
menar att för att generera viral marknadsföring på sociala medier behöver företag 
uppfylla tre kriterier; rätt individer behöver få rätt meddelande under rätt 
omständigheter. För att lyckas med viral marknadsföring föreslår Kaplan och Haenlein 
(2011, s.260-261) dessutom regler (A-D) som nitiskt bör efterföljas av företag: 

A) Anpassa marknadsföringsmixen 
Marknadsföringsmixen (Produkt, Plats, Promotion och Pris) måste vara anpassad för 
den virala marknadsföringen. Exempelvis måste prissättningen, produktens egenskaper 
och distributionen hålla samma kvalitet och överensstämma med den eWoM som 
spridits genom den virala marknadsföringen. En anpassning av marknadsföringsmixen i 
linje med den virala marknadsföringen kan medföra att konsumenter köper varan igen. 

B) Komplettera med traditionell marknadsföring 
Då viral marknadsföring tenderar att deskalera snabbt, vanligtvis som mest inom ett par 
veckor, behöver det kompletteras med traditionell marknadsföring för att vidmakthålla 
momentum längre och upprätthålla spridningen av eWoM.   

C) Håll företagets inblandning minimerad 
Även om företagsinitierad viral marknadsföring erfordrar en grundlig planering, 
behöver företaget minimera sin inblandning när spridningen väl tagit fart. En 
framgångsrik spridning av viral marknadsföring drivs av konsumenter och en synbar 
inblandning av företaget kan leda till en rubbad spridningsdynamik. 

D) Överdriv inte 
Framgångsrik viral marknadsföring är såväl minnesvärd som intressant. Emellertid 
behöver företag se till att företagsinitierad viral marknadsföring varken är för 
provokativ eller för utmanande. 

I enlighet med den forskning som tidigare presenterats i denna studie, kan dessa regler 
antingen verifieras eller ifrågasättas. Exempelvis anser vi att A) är grundad i enlighet 
med Grönroos (2008) då företagens marknadsföringsinsatser måste överensstämma med 
den WoM som sprids mellan konsumenter då detta annars kan generera negativ WoM. 
Vidare anser vi att även om B) är motsägande mot den forskning (t.ex. Trusov et al., 
2009; Lescovec et al., 2007; Solomon et al., 2010) som presenterats som påvisar att 
konsumenter blir allt mer skeptiska mot traditionell marknadsföring, är det nödvändigt 
för företag att nyttja traditionell marknadsföring som en förstärkningsinsats. Detta kan 
planeras med hjälp av kombinationen av WBS och A-o-N tekniken som tidigare 
nämnts. När den virala marknadsföringen deskalerar, kan företagen genom teknikerna 
ha skapat en alternativ marknadsföringsinsats som potentiellt kan generera en ny våg av 
viral marknadsföring. Vi menar i enlighet med C) att företagens inblandning bör vara 
minimerad. Då konsumenter ställer sig allt mer kritiska till marknadsföring som 
genererats av företag, blir det av yttersta vikt för företagen att finna alternativ 
marknadsföring som istället utgår från konsumenter. Vi anser att D) kan återkopplas till 
Camarero och San Josés (2011) studie som påvisar att även om 
marknadsföringsbudskap måste vara kreativa och väcka nyfikenhet, skall de inte vara 
överdrivna eller provokativa då detta istället kan resultera i negativ eWoM.  
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3.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
Innan vi går vidare från teorikapitlet finner vi det lämpligt att ge en kort 
sammanfattning av de centrala begrepp som legat till grund för empirin samt förtydliga 
hur dessa hänger samman.  

Som påvisats är en lämplig arbetsmetodik för att strukturera och planera 
produktlanseringar att utföra de i projekt. Inom projektarbetet är WBS det vanligaste 
och mest effektiva verktyget för att skapa en överskådlig bild över de aktiviteter som 
inkluderas i projektet. Vidare används A-o-N tekniken för att påvisa relationer och hur 
aktiviteterna skall struktureras utifrån deras längd och starttid för att projektet skall bli 
genomförbart. Då marknadsföringen är en essentiell del för framgången av en 
produktlansering och då marknadsföring enbart tenderar ses som en begränsad del i 
projektledning, menar vi att denna istället bör struktureras som ett projekt i sig. 

I denna studie har vi valt att fokusera på sociala medier som marknadsföringskanal. Vi 
menar att en utgångspunkt för företag att identifiera och delta i de konversationer som 
äger rum på sociala medier är genom att nyttja kanalen som en utkikspost i enlighet med 
SFC. Vidare är fenomenen eWoM, opinionsledarskap och viral marknadsföring 
relevanta då dessa är nyckelkomponenter för framgång på sociala medier. EWoM, som 
ligger till grund för både opinionsledarskap och viral marknadsföring, är svårstyrt och 
relativt okontrollerbart för företag. På grund av detta menar vi att det är essentiellt för 
företag att skapa en tydlig struktur och gedigen planering innan en lansering på sociala 
medier äger rum, i en ansats att göra eWoM hanterbart. Vi menar att företag på så sätt 
kan bli bättre rustade inför lanseringar.  

Då vi enbart var intresserade av att studera de aspekter som företag bör beakta under 
lanseringsprocessen valde vi att med hjälp av en empirisk insamling ta reda på hur de 
olika sociala fenomenen diskuterade i kapitel 3.2 Fenomen på sociala medier, kan 
nyttjas till sminkföretags fördel. Detta kommer att beskrivas i följande kapitel. Vi har 
valt att även belysa den planering som erfordras innan lanseringen då vi menar att detta 
ligger till grund för den faktiska framgången av lanseringen på sociala medier. Även om 
kapitel 3.1 Projektarbete, inte undersöks empiriskt, anser vi att kapitlet skapar en 
substans i studien och underlättar för senare utformning av rekommendationer för 
företag.  

Vi har även valt att tydliggöra de viktigaste aspekterna sprungna ur tidigare forskning 
som belysts i ovanstående teorikapitel. Teorin illustreras i Figur 7 - 11.  

3.3.1 Lanseringar och projektarbete 

 

 

 

 

Figur 7 – Sammanfattning av teori om lanseringar och projektarbete 

 

• Planering och samordning är essentiellt vid lansering av ny produkt 
• Marknadsföring är nödvändigt för produktens framgång 
• Lanseringen av en ny produkt bör vara ett projekt 
• Korrigera brister och fel i planering genom konsumentrespons 
• Använd WBS och A-o-N tekniken vid struktureringen av lanseringen 



 27	  

3.3.2 Social Feedback Cycle 

 

 
 
 
Figur 8 – Sammanfattning av teori om Social Feedback Cycle 

3.3.3 Word of Mouth 

 

 

 

 
Figur 9 – Sammanfattning av teori om Word of Mouth 

3.3.4 Opinionsledare 

 

 

 

 
Figur 10 – Sammanfattning av teori om opinionsledare	   

3.3.5 Viral marknadsföring 

Figur 11	  -  Sammanfattning av teori om viral marknadsföring 

 

 

 

• Skapa förståelse för konsumenters beteende på sociala medier 
• Interagera med konsumenter på sociala medier 
• Etablera och uppmuntra feedback loop 
• Fokusera på samtliga faser i konsumentens köpprocess 

• Analysera och uppmuntra eWoM och WoM 
• Sociala medier är en plattform där företag kan delta i eWoM  
• EWoM kan nå en bredare konsumentbas än WoM 
• Positiv WoM är den mest effektiva marknadsföringsformen 
• Spridning p.g.a. tillförlitlighet, sociala- och produktmässiga faktorer  

• På en blogg kan det utläsas vad konsumenter säger om produkter 
• Etablera samarbete med bloggare och videobloggare 
• En blogg är en billig marknadsföringskanal med stort genomslag 
• Konsumenter kan uppleva en skepsis mot bloggare 

• Plantera marknadsföringsbudskap hos individer med stora nätverk 
• Viral marknadsföring ska vara kreativ och väcka nyfikenhet 
• Kvalitet och känslor har större betydelse än frekvens av mottagna meddelanden 
• Anpassa marknadsföringsmixen 
• Komplettera med traditionell marknadsföring 
• Håll företagets inblandning minimerad 
• Överdriv inte 
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4. Studiens tillvägagångssätt 
 

 
I följande kapitel beskrivs, förklaras och motiveras det tillvägagångssätt som nyttjades 
för studiens empiriinsamling. Vidare beskrivs det urval som låg till grund för 
empiriinsamlingen, utformningen av respondentgrupperna samt valet av respondenter. 
Kapitlet berör även intervjuguidens utformning samt de etiska aspekter som beaktats 
vid utförandet av studien.  
 

Figur 12 – Studiens tillvägagångssätt 

4.1 Kvantitativ kontra kvalitativ metod  
Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder är framförallt de olika 
sätt som används för att samla in och analysera data samt den roll forskaren har i denna 
process (Ahrne & Svensson, 2013, s.11). Kvantitativ forskning utgår från en 
objektivistisk verklighetssyn och håller en förkärlek till det naturvetenskapliga synsättet 
(Bryman, 2011, s.150). Vidare bygger den kvantitativa forskningen på en modell vars 
logik och tillvägagångssätt bildar dess kunskapsteoretiska kriterium mot vilken data 
måste mätas innan giltig kunskap kan genereras (Bryman, 2001, s.21). En av de främsta 
begränsningarna inom kvantitativ forskning menar Ahrne och Svensson (2013, s.14) 
ligger i att vissa signifikanta samhällsfenomen inte går att komma åt med hjälp av 
mätning med siffror. Denna begränsning medför enligt dem att det blir svårt att beskriva 
och analysera en social interaktion mellan människor. Författarna menar även att 
kvalitativa metoder är bättre lämpade för att möjliggöra detta samt för att forskaren skall 
kunna uppfånga normer och värderingar. Enligt Ahrne & Svensson (2013, s.11) 
används begreppet kvalitativa metoder för att beskriva olika typer av metoder som har 
intervjuer, observationer eller analys av texter som grund. Inom kvalitativ forskning 
förevisas en konstruktionistisk ståndpunkt där sociala företeelser är resultatet av en 
samverkan mellan individer (Bryman, 2011, s.341).   

I ett vetenskapligt arbete bör frågeställningen styra forskarens val av metodologi 
(Hammar-Chiriac & Einarsson, 2014, s.17). Vi valde i enlighet med samtliga 
ovanstående argument och med utgångspunkt i vår frågeställning att nyttja en kvalitativ 
metod i denna studie. Då exempelvis två av de viktigaste grundpelarna i vår studie och i 
vår frågeställning utgörs av WoM som i högsta grad är en social interaktion samt 
sociala medier som i sin tur utgörs av en social företeelse som framkommit genom en 
samverkan mellan individer, fann vi att en kvalitativ metod var bättre lämpad för att 
skapa en förståelse för dessa fenomen. Som tidigare nämnts syftade vår studie till att 
bidra med en förståelse för hur konsumenter påverkas att sprida vidare positiv eWoM. 
Även detta menar vi är ett resultat av en samverkan mellan människor.  För att få en 
djupare insikt i respondenternas åsikter, var det nödvändigt med en kvalitativ 
empiriinsamling. Vi anser dessutom att vårt val av metodologi möjliggjorde för studiens 
respondenter att reflektera över och bearbeta de frågor som ställdes.  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Kvalitativa data kan enligt Ahrne och Svensson (2013, s.13) exempelvis beröra 
händelser, uttalanden eller scener vilka indirekt kan användas för att studera fenomen 
som kan vara svårartade att förnimma såsom känslor. Därför menar de att kvalitativa 
data inte mäts utan det är tillräckligt att konstatera dess existens, dess funktion samt 
dess förekomst. Valet av en kvalitativ insamling möjliggjorde för oss att tolka det 
resonemang och kroppsspråk som respondenterna kommunicerade, vilket inte hade 
kunnat utföras vid en kvantitativ insamling genom exempelvis enkäter. Således menar 
vi att valet av empiriinsamling var legitimt då vi kunde generera en förståelse för hur 
respondenterna resonerade samt hur dessa påverkas att sprida eWoM på sociala medier.  

Det finns sällan etablerade modeller eller metoder för analys av kvalitativ data, varför 
forskaren i större utsträckning måste använda sig av självframtagna analysmodeller och 
metoder än i kvantitativ forskning (Ahrne & Svensson, 2013, s.13). För oss var även 
detta ett starkt incitament för valet av metod. Då vi i denna studie ämnade sammansätta 
fenomen och teorier som tidigare, vad vi funnit, inte sammansatts möjliggjorde 
metodologivalet för oss att analysera data utifrån en process som vi själva framtog. 
Detta beskrivs vidare i kapitel 6.1 Databearbetning och tillvägagångssätt i analysen. 
Delar av den kritik som riktats mot kvalitativ forskning, handlar enligt Bryman (2011, 
s.368) om att den anses vara för subjektiv genom att den i stor utsträckning grundas på 
forskarens uppfattningar och tolkningar. Andra delar berör enligt honom svårigheten 
med att replikera kvalitativa undersökningar då dessa ofta är beroende av forskarens 
egna tillvägagångssätt. Trots denna kritik anser vi att en kvalitativ metod var det bäst 
lämpade valet för att skapa en förståelse de mellanmänskliga fenomen som äger rum på 
sociala medier. Vi menar att dessa fenomen fordrade vår tolkning för att en djupare 
förståelse skulle kunna bildas. Enligt oss hade en kvantitativ metodologi förbisett flera 
av de viktiga aspekter som vi funnit genom vår tolkning och analys. Dessutom är denna 
tolkning i enlighet med vår konstruktionistiska verklighetssyn då sociala fenomen är 
sociala konstruktioner som inte är allmängiltiga, vilket implicerar att vår tolkning var 
nödvändig. Då vi i denna studie dessutom valde att nyttja den gyllene medelvägen 
mellan induktion och deduktion, baserade vi således inte enbart vår analys på våra 
uppfattningar och tolkningar utan strävade efter bibehålla en vetenskaplig förankring. 
Även om en exakt replikation av studien, som vidare beskrivs i kapitel 9.3 
Replikerbarhet, sannolikt inte är möjlig, har vi ändock gjort en så pass uttömmande 
beskrivning av vårt tillvägagångssätt att detta torde kunna genomföras av en annan 
forskare. 

4.2 Undersökningsdesign 
En typ av kvalitativ metodologi är fokusgrupper, där semistrukturerade intervjuer hålls 
(Blumberg et al., 2011, s.258). Inom marknadsföring nyttjas ofta fokusgrupper som 
specifik gruppintervjumetodologi och i grupperna diskuteras specifika frågeställningar 
som på förhand bestämts av forskaren (Hammar-Chiriac & Einarsson, 2014, s.35). 
Ledaren av gruppen benämns “moderator” och denne styr intervjun utan att vara alltför 
involverad eller kontrollerande (Bryman, 2011, s.448). Forskaren som moderator 
analyserar dessutom den interaktion som sker mellan individerna i gruppen och 
utforskar de åsikter eller erfarenheter som de har kring frågeställningarna (Hammar-
Chiriac & Einarsson, 2014, s.35). Syftet med fokusgrupper är tvåfaldigt, å ena sidan 
utforskas respondenternas perspektiv på frågeställningarna, men å andra sidan utforskas 
även huruvida respondenterna kan konfirmera eller dementera den information som 
forskaren redan har inom området (Blumberg et al., 2011, s.258). 
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Fokusgrupperna består av individer som har någonting gemensamt och forskaren bildar 
sig således en förståelse kring det samspel som äger rum i gruppen och hur 
respondenterna reagerar på varandras åsikter (Hammar-Chiriac & Einarsson, 2014, s. 
35; Bryman, 2011, s.446-447). För oss var fokusgrupper den mest lämpade metodologin 
för denna studie då vi, i enlighet med vår konstruktionistiska utgångspunkt ser 
verkligheten som skapad genom ett samspel mellan individer. Således menar vi att de 
diskussioner som fördes mellan individerna i fokusgrupperna kring frågeställningar 
kopplade till vår studie, skapades i samspel mellan individerna och att dessa som en 
grupp skapade den empiriska grunden till denna studie. 

Nyttjandet av fokusgrupper som gruppintervjumetodik innebär såväl fördelar som 
nackdelar. Hammar-Chiriac och Einarsson (2014, s.35) menar exempelvis att det är ett 
billigt och effektivt sätt för forskare att tillskansa sig information om beteenden. 
Ytterligare en fördel med fokusgrupper är att respondenternas synsätt och perspektiv 
uppenbaras på ett vis som kanske inte framkommit genom individuella intervjuer 
(Bryman, 2011, s.463). Emellertid medför nyttjandet av fokusgrupper även att 
moderatorn har mindre kontroll över intervjun, att de stora mängder information som 
inhämtas kan vara komplicerat att analysera samt att respondenterna talar i munnen på 
varandra och att det således blir svårt att utläsa vad som sagts (Bryman, 2011, s.463-
464). Detta till trots, anser vi att fokusgrupper var ett passande val och att vi lyckades 
minimera de potentiella nackdelar som nyttjande av fokusgrupper kan medföra. Genom 
att hålla fokusgrupperna relativt små, begränsades problematiken med kontroll och att 
respondenterna pratade i munnen på varandra. Även om vi genererade stora mängder 
empiriskt material för analys, hanterades detta effektivt genom en noggrann 
transkribering av datan och därefter följde en kontinuerlig reflektion över vilken 
inhämtad data som är av särskild relevans för studien. I presentationen av empirin valde 
vi att sålla bort potentiella upprepningar av samma respondent och vi utförde väl 
avvägda val av det material som presenteras under respektive fokusgrupp, se kapitel 5. 
Empiri.   

Ytterligare en aspekt som vi menar kan nyttjas för att motivera vårt val av fokusgrupper 
rör respondenters utsatthet. Saunders et al., (2012, s. 231) menar att rollen som 
respondent generellt kan få flera olika negativa följder för respondenten, däribland 
stress, konflikt, obehag eller en känsla av utsatthet. Detta menar Saunders et al., (2012, 
s.231) kan orsakas av en forskningsmetod som är påträngande och inkluderar en mental 
eller social press på respondenten som kan leda till dennes ängslan eller upplevda stress. 
Vi fann att diskussionen i våra fokusgrupper var otvungen och lättsam. Vi tror att detta 
kan förklaras genom att individerna i fokusgrupperna kände sig trygga och avslappnade 
med varandra. Dessutom menar vi att fokus till en större del inte låg på individen, vilket 
det sannolikt hade gjort om vi istället valt att utföra en enskild intervju. En enskild 
intervju hade sannolikt placerat den enskilde respondenten i en mer utsatt situation. Vi 
menar att detta medförde att respondenterna upplevde en samtalsmiljö där de kunde 
prata mer avslappnat och resonera tillsammans med andra. 

Den nackdel vi i efterhand kan se med valet av fokusgrupper är emellertid att 
respondenterna i vissa lägen inte givits möjlighet att prata till punkt genom att en annan 
respondent talat i munnen på denne. Vidare har, trots vår inblandning som moderatorer, 
vissa respondenter dominerat fokusgruppsdiskussionerna i vissa lägen vilket medfört att 
dessa respondenter till viss del fått ett större utrymme i presentationen av det empiriska 
materialet.  



 32	  

4.3 Urval, gruppstorlek och val av respondenter 
Med avseende på urval har sociala medier begränsats till bloggar, communitys och 
sociala nätverk. Närmare bestämt har fokus legat på skönhetsbloggar, YouTube, 
Facebook och Instagram. Studien inkluderar enbart kvinnliga användare av smink i 
åldrarna 18 - 30 år som studieobjekt. Denna studie att bestod av individer sprungna från 
ett icke-sannolikhetsurval. Detta innebär i korta ordalag, enligt Bryman (2011, s.179) 
“Ett urval som man fått fram genom andra sätt än genom en slumpmässig 
urvalsteknik”.  Vi valde att nyttja ett snöbollsurval som, enligt Bryman (2011, s.194, 
196) är en typ av bekvämlighetsurval som i sin tur är ett icke-sannolikhetsurval genom 
vilket individer som finns tillgängliga för att forskaren väljes. Vid ett snöbollsurval 
initierar forskaren en kontakt med individer som är relevanta för studien och genom 
dessa kommer forskaren sedan i kontakt med andra individer som även dem deltar i 
studien (Bryman, 2011, s.196). För att sammansätta våra fokusgrupper startade vi en 
grupp på Facebook genom vilken vi inbjöd individer som var relevanta för studien att 
delta i. De individer som bjöds in var bosatta i Umeå för att vi skulle kunna hålla ett 
personligt möte med dem. De inbjudna individerna var dessutom inom åldersgruppen 
18 - 30 samt frekventa användare av smink och sociala medier.  Vi uppmuntrade de 
inbjudna individerna att förmedla gruppen till andra i deras nätverk som kunde tänkas 
uppfylla dessa krav. Detta resulterade i en Facebook-grupp med totalt 61 deltagare.  

Bryman (2011, s.453) menar att storleken på fokusgrupper inte nödvändigtvis måste 
vara stor då detta tenderar att hämma engagemang och diskussion. En tumregel är 
emellertid att gruppen består av fler än en respondent, ofta minst 4 (Bryman, 2011, 
s.446). I de tre fokusgrupper som hölls för denna studie deltog fyra individer i två av 
fokusgrupperna och fem individer i en fokusgrupp. Antalet individer i varje grupp är ett 
medvetet val av oss, då vi, som tidigare nämnts, har velat hålla små fokusgrupper.  

Antalet fokusgrupper som studeras beror enligt Bryman (2011, s.450,452) på tid och 
resurser. Författaren menar vidare att alltför många fokusgrupper medför slöseri av tid, 
emellertid kommer antalet grupper sannolikt att vara fler än en. Kort och gott menar han 
kan sägas att forskaren fortgår med empiriinsamlingen tills denne uppnått en teoretisk 
mättnad och denne någorlunda kan föregripa vad som sägs i gruppen. Vi valde att 
genomföra sammanlagt tre fokusgrupper. Detta var för oss tillräckligt då vi upplevde att 
någorlunda liknande svar angavs av respondenterna i de olika grupperna. Vi upplevde 
dessutom att de tidigare nämnda tvåfaldiga syften med fokusgrupperna hade uppfyllts; 
vi hade fått en bild av respondenternas perspektiv på våra frågeställningar och vi hade 
fått underlag för att dra slutsatser om den information vi redan tillskansat oss inom 
områdena. Vi menar att ett genomförande av ytterligare fokusgrupper sannolikt hade 
varit tidsödslande då respondenterna i de befintliga grupperna hade liknande åsikter 
kring våra studieområden.  

Då kvalitativa datainsamlingsmetoder tenderar att vara tidskrävande såväl på det 
empiriska- som på dess bearbetningsplan, är det essentiellt för forskaren att vara 
nogsam med vilka individer som väljs samt att varje insamlingstillfälle förbereds 
minutiöst (Ejvegård, 2007, s.49). Med avseende på val av individer har vi varit mycket 
strikta med att dessa skall uppfylla de tidigare nämnda kraven; kvinnor i åldrarna 18-30 
år, användare av smink samt bosatta i Umeå. I nedanstående tabell presenteras de 
respondenter som deltagit i denna studie. I studien har respondenterna tilldelats fiktiva 
namn, något som vidare utvecklas i kapitel 5.1 Empirisk beskrivning.  
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Fokusgrupp Respondent Ålder Sysselsättning Längd på möte 
A Alina 25 år Studerande  36 minuter 
A Annelie 25 år Studerande 
A Annie 24 år Heltidsanställd 
A Annika 22 år Studerande 
    
B Beatrice 23 år Heltidsanställd 42 minuter 
B Berit 23 år Studerande/Deltidsanställd 
B Britta 25 år Studerande 
B Bodil 18 år Studerande 
    
C Carin 29 år Studerande/Deltidsanställd 59 minuter 
C Cecilia 25 år Studerande/Deltidsanställd 
C Cilla 27 år Studerande 
C Caroline 24 år Studerande 
C Cajsa  23 år Studerande/Deltidsanställd 
    
 
Tabell 1 – Deltagare i fokusgrupperna 

4.4 Fokusgruppstillfället 
I Facebook-gruppen ställdes en fråga angående vilken tid deltagarna hade möjlighet att 
delta i en fokusgrupp, där svarsalternativ med olika tider föreslogs mellan måndagen 
och fredagen under vecka 13 år 2015. Frågan ställdes under torsdagen vecka 12 med ett 
angivet senaste svarsdatum på söndagen samma vecka. När respondenterna hade valt de 
svarsalternativ som passade dem, valdes de tillgängliga respondenterna ut med avseende 
på var de hade växt upp för att säkerställa en geografisk spridning bland dem. Detta i 
syfte att undvika att enbart observera beteenden av lokal natur.  

En forskare bör ha i åtanke att det kan vara svårt att få individer att ställa upp och 
komma på förutbestämda tider när det gäller fokusgrupper (Bryman, 2011, s.463). Detta 
stämde, då det visade sig vara svårt att få ihop respondenter till fokusgrupperna. En 
anledning till detta var att många skrev att de skulle resa till deras respektive hemorter 
för påskledighet, något vi inte hade förutsett då det var en och en halv vecka kvar till 
påskhelgen. Vår förhoppning var att kunna utföra samtliga eller åtminstone majoriteten 
av intervjuerna under vecka 13 för att inte riskera bortfall på grund av påskledigheten. 
Vi lyckades emellertid boka in tre fokusgrupptillfällen under veckan med fyra 
respondenter per grupp. Inför vår första fokusgrupp avböjde två av fyra inbjudna 
respondenter från att delta någon timme innan den skulle påbörjas. Vi valde trots detta 
att genomföra mötet med fokusgruppen och se den som en slags testgrupp. Mötet med 
denna grupp tog ungefär 20 minuter och de svar som framkom i denna grupp 
överensstämde med den information som de övriga fokusgrupperna tillhandahöll. 
Därmed har vi valt att bortse från den första genomförda fokusgruppen och inte 
presentera dess resultat. Under vecka 13 genomförde vi därför enbart två 
fokusgruppintervjuer men lyckades istället boka in en grupp med fem respondenter till 
vecka 15, efter påsk. Anpassningen efter påskledigheten ledde till att vi hade möjlighet 
att reflektera mellan fokusgrupptillfällena samt att vi gavs tid för att transkribera de 
genomförda intervjuerna.  

Som kan ses i ovanstående Tabell 1 – Deltagare i fokusgrupperna, skilde sig längden på 
de tre intervjuerna. Denna variation kan dels förklaras genom antalet deltagande 
respondenter, dels längden på respondenternas reflektioner samt den mängd följdfrågor 
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som ställdes. Dessutom blev fokusgrupptillfällena längre allteftersom vi blev mer 
bekväma i rollerna som moderatorer och eftersom vi blev bättre på att uppskatta hur 
lång tid de olika frågeställningarna skulle ta att besvara. Vi vill även belysa det faktum 
att längden på intervjuerna är relativt begränsad. Anledningen till detta var dels för att vi 
hade relativ få teman att belysa och dels för att vi ville komprimera diskussionen för att 
respondenterna skulle ha möjlighet att upprätthålla en givande diskussion och inte 
lessna.  

Samtliga möten med fokusgrupperna ägde rum i ett grupprum på Umeå Universitet. 
Inför varje fokusgrupptillfälle hade vi delgett respondenterna syftet med studien och vad 
studien behandlar. Vi garanterade även respondenterna full anonymitet och frågade om 
det gick bra att vi spelade in intervjun, vilket samtliga respondenter gav sitt samtycke 
till. Fokusgrupperna inleddes genom att vi bad en respondent åt gången delge oss sin 
bakgrundsinformation utefter de frågor vi ställde. Efter att bakgrundsinformationen var 
färdigställd ställdes frågor utifrån de teman som beskrivs i nästa sektion, varpå 
följdfrågor ställdes vid behov. Dessa följdfrågor syftade till att låta respondenten 
utveckla sitt resonemang och motivera sitt svar. Följdfrågorna som ställdes varierade 
mellan fokusgrupperna, något vi menar bidrar till ett bredare empiriskt material och en 
verklighetstrogen bild av det samspel och den interaktion som ägde rum i grupperna. Då 
vi har en konstruktionistisk verklighetssyn och konstruktionism enligt Bryman (2011, 
s.37) bygger på att sociala aktörer påverkar och skapar sociala företeelser som bildas 
genom ett socialt samspel, menar vi att variationen mellan fokusgrupperna är i enlighet 
med vår verklighetssyn.  

4.5 Utformning av intervjuguide 
Vi nyttjade kapitel 3.2 Fenomen på Sociala medier, som grund för utformningen av 
frågorna till vår intervjuguide. Anledningen till detta var för att vi dels ville skapa en 
struktur i våra fokusgrupper men även för att vi ville få en djupare förståelse för 
diskussionerna i dessa. För att möjliggöra så genuina svar som möjligt, valde vi att 
utarbeta öppna frågor. Detta menar vi bidrog till en diskussion inom våra valda 
ämnesområden och ett ömsesidigt samspel mellan individerna. Nedan följer 
beskrivningar till de frågeställningar som legat till grund för intervjuguiden. 
Intervjuguiden återfinns i Appendix 1. 

4.5.1 Bakgrundsinformation 
Den första delen av vår intervjuguide syftade till att hjälpa oss tillskansa information 
kring respondenternas bakgrund. Med bakgrund åsyftas respondentens ålder, nuvarande 
sysselsättning, uppväxtort, nuvarande boende ort, frekvens av besök på sociala medier, 
sociala medier som används samt sminkköpvanor. Vi valde att utforma frågorna kring 
respondenternas bakgrundsinformation korta och koncisa. Frågorna formulerades 
således inte på ett sådant sätt att respondenten fritt fick tala om sin bakgrund utan denne 
uppmanades istället att svara på konkreta, på förhand formulerade frågor kring dennes 
bakgrund. Bakgrundsinformationen hjälpte oss säkerställa att respondenterna uppfyllde 
de tidigare nämnda kriterierna för intervjun och gav oss en slags förförståelse för 
respondenternas livssituation och beteende. Dessutom menar vi att dessa inledande 
frågor mjukade upp respondenterna och fick de att känna sig mer bekväma i rollen som 
respondent. Frågorna har även bistått oss i en förståelse för den geografiska och 
åldersmässiga spridningen på respondenterna.   
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4.5.2 Tema 1: Information om smink 
Frågorna relaterade till detta tema syftade till att skapa en ökad förståelse för de 
informationskällor som konsumenter såväl slumpmässigt kommer över som de dessa 
aktivt uppsöker om nya sminkprodukter som lanserats. Följdfrågorna som ställdes 
bistod även i en ökad förståelse för hur respondenterna tror att konsumenter påverkas av 
sådan information inför ett köpbeslut. Funktionen detta tema och frågorna fyller för 
studien är att belysa var marknadsföring gällande en ny sminkprodukt bör representeras 
för att nå konsumenter. Temat har även en koppling till den tidigare nämnda modellen 
SFC. Informationen inhämtad från detta tema bidrar till en insikt i hur konsumenten blir 
medveten om nya sminkprodukter och således ges en grund för en senare spridning av 
eWoM.  

4.5.3 Tema 2: Viral Marknadsföring 
Med detta tema ämnade vi utforska individers benägenhet att vidarebefordra 
marknadsföringsbudskap på sociala medier. Vi ville studera hur individerna sprider 
vidare på sociala medier, det vill säga vilken typ av metod de använder, men även de 
karakteristikum kring marknadsföringsbudskapet som medför att individen känner en 
vilja till att sprida vidare meddelandet. En följdfråga till temat som även utforskades var 
huruvida respondenterna ansåg att individers ålder har någon betydelse för deras 
benägenhet att sprida vidare meddelanden. Detta tema är kopplat dels till SFC-modellen 
för att utforska var de konversationer mellan användare på sociala medier äger rum men 
även viral marknadsföring för att studera vilka av de tidigare nämnda faktorerna som 
företag bör beakta vid initiering av viral marknadsföring som är mer effektiva än andra. 

4.5.4 Tema 3: Opinionsledare 
Under vår empiriinsamling valde vi att begränsa opinionsledare till bloggare och video-
bloggare. Frågorna under detta tema syftade till att utforska den påverkan som 
bloggande opinionsledare har på konsumenter inför köp av en sminkprodukt. Vi ville 
studera huruvida individer känner ett förtroende för bloggare och om de kan utläsa vad 
som är bloggarens åsikter kontra företagsinitierad marknadsföring. Funktionen detta 
tema även hade för studien var att utforska huruvida bloggande opinionsledares 
blogginlägg skapar en spridning av positiv eWoM eller ej, samt om 
marknadsföringskanalen är effektiv för företag att nyttja.  

4.5.5 Tema 4: Word of Mouth 
Detta tema syftade till att skapa en förståelse för vad som motiverar konsumenter att 
sprida vidare information om en ny sminkprodukt. Vi ville även se det var möjligt att 
utläsa huruvida individer generellt är mer benägna att sprida WoM av antingen 
altruistiska eller egoistiska skäl. Vi fann det även intressant att utforska individers 
benägenhet att sprida WoM om en produkt de själva inte provat.   

4.5.6 Övrigt 
Vi valde att lägga till en möjlighet för respondenterna att helt fritt reflektera kring de 
frågeställningar som diskuterats. Tanken med detta var att låta respondenterna ventilera 
de reflektioner de haft under intervjuns gång som de inte valt-, eller inte upplevt ha tid 
till att yttra. Funktionen denna fråga fyllde var att komplettera studien med andra 
aspekter och perspektiv kring studieområdena som vi som forskare inte utforskat. 
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4.6 Etiska aspekter 
Vid genomförandet av denna studie tog vi hänsyn till aspekter som potentiellt kunnat 
medföra sociala eller etiska implikationer. Med detta åsyftas aspekter som antingen 
positivt eller negativt kunnat inverka på externa intressenter eller parter inblandade i 
studien. Under studiens genomförande har vi kontinuerligt reflekterat och beaktat dessa 
för att därigenom ta ansvar för vårt tillvägagångs- och förhållningssätt.   

Bryman (2011, s.131) belyser de etiska principer som forskare bör betänka för att ta 
hänsyn till exempelvis anonymitet, integritet och konfidentialitet för personer som är 
direkt inblandade i forskningen. Vi har valt att nämna några av de, enligt oss viktigaste 
etiska aspekterna för denna studie nedan.  

4.6.1 Informationskravet 
Berörda individer måste enligt Bryman (2011, s.131) informeras om syftet med den 
aktuella studien och forskaren måste poängtera för individerna att deltagandet är helt 
frivilligt och kan avbrytas när så önskas. Individerna skall dessutom enligt honom 
upplysas om de moment som ingår i den aktuella empiriska undersökningen. I våra 
fokusgrupper var vi ytterst noggranna med att initialt informera samtliga deltagare att 
deltagandet var helt frivilligt och att de var välkomna att avbryta studien när de 
önskade. Vi informerade även deltagarna om de moment, det vill säga de fyra teman 
som låg till grund för undersökningen. Ingen av respondenterna valde att avbryta sitt 
deltagande i studien och vid de tillfällen ytterligare information om en fråga som ställts 
önskades, svarade vi så informativt vi kunde.  

4.6.2 Samtyckeskravet 
Att försäkra sig om samtycke innebär att forskaren säkerställer att respondenten är 
informerad och medveten om implikationerna av dennes deltagande samt att denne har 
fått tillfälle att beakta och fatta ett frivilligt beslut huruvida denne vill delta eller inte, 
utan påtryckningar eller tvång (Saunders et al., 2012, s. 231). Samtliga respondenter 
som bjöds in till Facebook-gruppen bekräftade sitt deltagande genom att antingen 
acceptera eller neka inbjudan. När de hade accepterat inbjudan och fått tillgång till 
gruppen hade vi sett till att det fanns omfattande information rörande när, var och hur 
fokusgrupperna skulle genomföras, samt vad vår studie handlade om och varför vi 
eftersökte dess hjälp.  

Respondenterna ska vara informerade och medvetna om att de har rätt att avbryta om så 
önskas (Bryman, 2013, s.137). När respondenterna kontaktades för att bekräfta 
deltagandet vid den givna tiden och platsen för fokusgruppen försäkrade vi oss om att 
de förstod varför deras deltagande var önskvärt och att de hade rätt att avboka tiden. När 
respondenterna var samlade inleddes fokusgruppsmötet genom att vi informerade om att 
deltagande var frivilligt, att de hade rätt att be oss att utelämna delar de inte ville 
inkludera samt att de, när de önskade, fick avbryta eller neka att förse oss med svar. 
Samtyckeskravet implicerar även att forskaren inte får agera utanför samtyckets ramar 
utan att efterfråga ytterligare samtycke (Saunders et al., 2012, s. 231). Innan 
diskussionen påbörjades försäkrade vi dessutom respondenterna om att vi skulle hålla 
oss inom dessa ramar och om inte skulle samtycke först efterfrågas.  
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4.6.3 Konfidentialitet- och anonymitetskravet 
Med konfidentialitet- och anonymitetskravet avses forskarens plikt att hantera uppgifter 
om undersökningsdeltagarna med yttersta konfidentialitet (Bryman, 2011, s.132). Innan 
fokusgruppsmötena inleddes försäkrade vi oss om att respondenterna var medvetna om 
dess anonymitet och hur den information de tillhandahöll skulle komma att hanteras. 
Som kommer utvecklas i kapitel 5.1 Empirisk beskrivning, gavs samtliga respondenter 
fiktiva namn och inga uppgifter som skulle kunna spåras till respondenterna eller skada 
dessa medtogs i presentationen av det empiriska materialet. Saunders et al., (2012, s. 
231) menar att forskning är utformad för att fokusera på vad som sägs och inte på vem 
som säger det. Vi menar att vi därför gjort vårt yttersta för att helt eliminera risken för 
att någon deltagare i studien kan utsättas för exponering.  

4.6.4 Nyttjandekravet 
Med denna etiska aspekt åsyftas det krav som ställs på forskaren att enbart nyttja det 
empiriska materialet för den aktuella studien och forskningsändamålet (Bryman, 2011, 
s.132). Vi har enbart nyttjat det material som inhämtats genom fokusgrupperna för 
studiens ändamål och syften. Detta har vi även garanterat de inblandade i studien och 
försäkrat oss om att deltagarna var väl införstådda om.  
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5. Empiri 
 

 
I detta kapitel presenteras respondenternas svar, diskussioner och information från de 
möten vi genomfört med fokusgrupperna. Kapitlet är indelat i de tidigare nämnda 
Fokusgrupperna A, B och C. Kapitlet inleds med en kortare beskrivning av det 
empiriska materialets disposition. 
 

 
Figur 13 – Empiri 

5.1 Empirisk beskrivning 
Vi har valt att presentera de olika fokusgrupperna A, B och C i separata kapitel och 
under vartdera kapitlet presenteras de tre fokusgrupperna var för sig. Vi har valt denna 
disposition för att läsaren initialt ska bilda sig en övergripande förståelse för den 
interaktion och det samspel som ägde rum i de olika fokusgrupperna, samt för att det 
empiriska materialet inte ska bli ryckt ur sitt sammanhang. 
 
I presentationen av det empiriska materialet har samtliga respondenter fått fiktiva namn 
för att värna om deras anonymitet, i enlighet med det tidigare nämnda konfidentialitet- 
och anonymitetskravet. Respondenterna har i den första gruppen som vi har valt att 
kalla för fokusgrupp A, tilldelats namn som börjar på bokstaven A. Respondenterna i 
den andra gruppen, fokusgrupp B, har tilldelats namn som börjar på bokstaven B och 
respondenterna i den tredje gruppen, fokusgrupp C, har alla tilldelats namn som börjar 
på bokstaven C. Vi menar att denna indelning medför att det i studien blir enklare att 
urskilja potentiella skillnader mellan de olika individerna och fokusgrupperna, med 
bibehållen anonymitet.  
 
Vi har valt att inte presentera materialet från de olika fokusgrupperna i sin helhet. 
Istället presenteras parafraserade utdrag från fokusgrupperna som medför att kontexten 
inte tappas. Vi menar att detta skapar en ökad läsvänlighet och en tydlig översikt över 
hur respondenterna diskuterat kring frågeställningen. För att ordagrant återge 
information som vi funnit vital för studien, har även citat systematiskt vävts in under 
varje tema för att därigenom undvika en misstolkning av den ursprungliga källans 
uttalande. 

Samtliga grundfrågor (bortsett från de följdfrågor som varit unika för vissa 
fokusgrupper) som ställts under vartdera temat kan utläsas i Appendix 1: Intervjuguide.  

5.2 Respondenternas bakgrund 
Vi har valt att presentera samtlig information om respondenternas bakgrund i tabeller 
för att det överskådligt ska kunna utläsas. Då bakgrundsfrågorna dessutom har varit 
såpass konkreta, har respondenternas svar kunnat sammanfattas. En tabell per 
fokusgrupp har utformats och redogörs inledningsvis i respektive grupps 
empiripresentation.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5.3 Grupp A 

A = Instagram, B = Facebook, C = Bloggar, D = YouTube  

 Alina Annelie Annie Annika 

Ålder 25 25 24 22 

Sysselsättning Studerande/ 
deltidsanställd 

Studerande Studerande/ 
deltidsanställd 

Studerande 

Uppväxtort/ 
Nuvarande 
boende ort 

Stockholm/  
Umeå 

Boden/ 
Umeå 

Väddö/ 
Umeå 

Täby/ 
Umeå 

Besöksfrekvens 
på sociala 
medier 

Flera gånger 
dagligen 

Dagligen Flera gånger 
dagligen 

Flera gånger 
dagligen 

Nyttjande av 
sociala medier 

A, B, C A, B A, B, C, D A, B, C, D 

Köp-frekvens av 
smink 

Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis 

 
Tabell 2 – Deltagare i fokusgrupp A 

Grupp A bestod av fyra unga kvinnor där Alina och Annelie är vänner sedan tidigare. 
Trots att de fyra kvinnorna i övrigt inte var bekanta med varandra sedan tidigare 
fortgick en smidig diskussion där samtliga bidrog aktivt till konversationen. Ingen av 
kvinnorna upplevdes av oss som mer dominerande av samtalet likväl som att ingen 
upplevdes som blygsam och tillbakadragen.  

Gällande frågan hur konsumenter oavsiktligt stöter på information angående nya 
sminkprodukter som lanserats har respondenterna bidragit med olika synvinklar. Både 
Alina och Annelie tror att konsumenter kommer över information kring nya 
sminkprodukter genom olika bloggar och att bloggare tenderar att göra smygreklam för 
nya sminkprodukter. Annika menar att reklamklipp som visas innan en YouTube-video 
spelas upp är särskilt viktiga gällande hur konsumenter oavsiktligt kommer över 
information. Hon refererar till dessa som; “...sådant som man inte riktigt vill se, men 
som snubblas in ändå”. Samtliga respondenter menar att de produkter de tidigare har 
sökt på i en sökmotor, eller utforskat på en hemsida, senare kommer upp som 
reklambanners på exempelvis Facebook. Annelie säger att om hon en gång har sökt på 
en produkt i en sökmotor “...då förföljer reklam för den produkten en överallt”. Annie 
tror att reklam på sociala medier ofta blir anpassad för konsumenten beroende på vad 
denne tidigare har visat intresse för online. Hon menar att konsumenten sannolikt blir 
mycket påverkad av sådan reklam då en medvetenhet om varumärken väcks hos 
konsumenten. Annelie säger “Jag tror att alla intryck som man får lagras i bakhuvudet. 
Sedan när man går till butiken så finns intrycken där, även om man inte själv tror det”, 
hon lägger även till “...när man väl är i butiken har man sett produkterna någon gång 
och då dras man automatiskt till de produkterna”. Samtliga respondenter tror att den 
igenkänningsfaktor som kommer med att konsumenter oavsiktligt kommer över 
information kring sminkprodukter har en mycket stor inverkan på konsumentens 
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köpbeslut. Alina tror dessutom att konsumentens mottaglighet för reklam på internet 
beror på vilken situation denne befinner sig i. Om hon exempelvis är i behov av ett 
läppstift och läser vad en bloggare har skrivit om ett läppstift som denne anser är 
särdeles bra, går Alina sannolikt och köper samma produkt.  

När diskussionen i gruppen kommer till frågan hur konsumenter aktivt söker efter 
information kring nya sminkprodukter på sociala medier, tror Annika att säljpersonal 
har en stor betydelse.  Personligen frågar hon helst personal på plats när hon ska köpa 
en ny sminkprodukt. Annie tror att klassiska skönhetsmagasin såsom Damernas Värld, 
även om de inte är på sociala medier, har en stor inverkan på konsumenter. Annika tror 
att bloggar som konsumenter har ett stort förtroende för och som konsumenten är en 
trogen läsare av har ett stort inflytande och att mycket information aktivt inhämtas ifrån 
dessa. Annelie menar istället utifrån sin personliga erfarenhet att Google är 
överrepresenterat när det kommer till aktivt informationssökande. Följdfrågan om vilka 
sökresultat hon väljer att aktivt klicka på, kan hon inte riktigt besvara utan säger att hon 
generellt kommer in på hemsidor och recensioner. Respondenterna tror att en aktiv 
informationssökning påverkar konsumentens köpbeslut i en stor utsträckning. Annika 
säger “Man gör ett mer informerat köp och vet därigenom vad man ska förvänta sig av 
produkten”.  

När fokusgruppen kommer in på ämnesområdet viral marknadsföring och 
respondenterna ombeds betänka det senaste meddelande de vidarebefordrat i ett socialt 
medie samt vad det var som fick dem att sprida vidare meddelandet, blir diskussionen 
lättsam och fylld av skratt. Alina säger “Alltså folk som halkar eller så...” när hon 
exemplifierar vilken typ av meddelanden hon själv tenderar att sprida vidare. Annelie 
fortsätter och säger att hon själv spred vidare ett meddelande där ett gulligt barn sjöng. 
Respondenterna i gruppen skrattar åt detta och Annika drar en parallell mellan Alinas 
och Annelies uttalanden och säger “Ja men alla meddelanden som är humoristiska med 
andra ord”. Annie menar istället, till skillnad från de andra respondenterna, att hon är 
allergisk mot att sprida vidare meddelanden på sociala meddelanden då hon vet den 
spridningseffekt detta kan generera. Annika menar dock att även om hon då och då 
sprider vidare meddelanden så gör hon aldrig det om hon upplever att meddelandena är 
kommersiella. De meddelanden hon sprider är meddelanden med någon slags 
igenkänningsfaktor, där hon själv kan känna igen sig i situationen.  

När följdfrågan vilka anledningar respondenterna ser till varför människor generellt 
sprider vidare reklam och videos på sociala medier till andra människor ställs, svarar 
Annie att hon tror att det beror på att individen vill bidra till att “...skapa en 
sammanhållning på den virtuella mötesplatsen” och att detta ofta görs genom skratt och 
igenkänningsfaktorer. Annie tror starkt på att det är en vilja att skapa en känsla av 
gemenskap som driver människor till att sprida vidare meddelanden. Annelie säger att 
hon tror att människor sprider meddelanden av osjälviska anledningar för att någon 
annan skall få ut någonting av det som spridits. Alina tror att vissa, av själviska skäl, 
även kan vara benägna att sprida vidare någonting i en tävlingskontext och att personen 
har möjlighet att vinna någonting om denne sprider vidare meddelandet. Annelie bygger 
på Alinas tankegång och säger att hon personligen tycker att det är irriterande när 
människor gör så och att hon själv aldrig vill publicera sådana inlägg på exempelvis 
Facebook för att hon ser det som pinsamt. Alina lägger därefter till “Men det ska vara 
någonting väldigt fint som man verkligen vill ha” för att belysa de tillfällen hon själv är 
benägen att göra en offentlig publicering vid en tävling.  
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Efter ovanstående diskussion lades även en följdfråga till om vilka faktorer 
respondenterna tror är viktiga att beakta för företag som vill generera en viral spridning 
på sociala medier. Frågan upplevs som svårbesvarad av respondenterna men Annika 
förmodar att det viktigaste kan vara att informera konsumenten, exempelvis om en ny 
sminkprodukt. Hon poängterar även hur viktigt det är att mottagarna av meddelandet 
kan känna igen sig i det, relatera till det samt att meddelandet måste vara 
förtroendeingivande och “Ingen sådan här photoshoppad bild som bara känns långt 
ifrån en själv”. Hon menar att kända talespersoner såsom exempelvis Hollywood-
skådespelare inte upplevs som trovärdiga och att hon personligen upplever att det är 
svårt att relatera till dessa. Hon föredrar snarare någon svensk semi-känd profil som 
talesperson i reklam.  

När diskussionen cirkulerar kring talespersoner flyter den in på ämnesområdet 
opinionsledare. När frågan ställs huruvida respondenterna känner ett förtroende för 
opinionsledande bloggare och videobloggare, svarar Annika att hon gör det, inte minst 
om hon har följt dem frekvent under en längre tid. Annie håller med Annika och 
upplever personligen att många bloggare inte har en säljande bakgrund vilket gör dem 
mer trovärdiga. Alina fortsätter tankegången och säger att det finns några bloggare som 
hon nästan upplever att hon har en relation till för att hon följt dem så länge. Detta 
menar hon medför att hon känner ett förtroende för dem och därmed kan hon tänka sig 
att vidarebefordra deras produktrecensioner till andra. Annelie håller inte med 
föregående talare utan säger att hon upplever bloggar som reklampelare, inte minst när 
det står “klicka här”. Hon menar att om produkten syns på många olika bloggar och om 
läsaren erbjuds rabatt är det reklam, “Man blir lite anti-reklam för det är så mycket 
överallt”, säger hon. Både Annie och Annika poängterar att de tror att inlägg på bloggar 
har en mycket stor inverkan på konsumenter och att de personligen upplever bloggare 
som tydliga med vad som är sponsrat av företag och vad som är bloggarnas egna 
åsikter. Annie och Annika diskuterar därefter sinsemellan hur de båda upplever ett 
större förtroende för livsstilsbloggare som i förbifarten skriver om en sminkprodukt, än 
rena sminkbloggare. Annie poängterar att hon nästan kan uppleva en slags inbillad 
vänskapsrelation till vissa livsstilsbloggare och har därmed förtroende för dem.  

På frågan vad respondenterna tror de främsta anledningarna till varför människor 
rekommenderar sminkprodukter till andra, svarar Alina att hon enbart rekommenderar 
när hon anser att en produkt är riktigt bra, en mirakelprodukt och hon tror att andra som 
rekommenderar också drivs av det. Både Annelie och Alina tror att produktens 
egenskaper och en osjälviskhet hos individer är i särklass viktigast när människor 
rekommenderar produkter. Samtliga respondenter medger att de rekommenderat 
sminkprodukter de själva aldrig provat. Annika tror att det handlar om huruvida någon 
närstående efterfrågar rekommendationer kring en specifik typ av produkt. Även om 
hon inte själv provat produkten vill hon gärna hjälpa sin vän och rekommendera en 
produkt som hon hört ska vara bra.  

När diskussionen går över till hur respondenterna tror att minderåriga påverkas av 
reklam på sociala medier, svarar Annika att “Det finns ju ett skäl till att vi har lag på att 
man inte får marknadsföra till minderåriga...”, hon menar att de är oerhört 
lättpåverkade. Annie tror att unga idag påverkas mer än vad exempelvis hon själv 
gjorde när hon var yngre. “Det är värre att vara tonåring idag för jag tror att man 
exponeras mycket mer än vad vi gjorde. Vi hade ju typ bara TV och tidningar liksom”.  
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I fokusgruppen är det enbart Annika som uppger att hon tenderar att titta på YouTube 
för att få instruktioner kring hur hon ska använda sminkprodukter. Annie förklarar sin 
ovilja att titta på sådana videos genom att hon personligen blivit mättad och att hon 
upplever att videobloggar är väldigt snarlika varandra och tar upp samma saker. Alina 
förklarar sin ovilja genom att hon inte har tålamod att titta på sådana och Annelie menar 
att hon enbart tittar om hon ska lägga någon unik makeup, exempelvis till Halloween.  

Avslutningsvis diskuteras det i fokusgruppen vad respondenterna upplever att de 
påverkas mest av, antingen eWoM på sociala medier eller traditionell marknadsföring 
såsom exempelvis TV-reklam och tidningar rörande nya sminkprodukter. Annika 
uppger att det för henne är en jämn kombination av dem båda. Genom traditionell 
marknadsföring blir hon medveten om sminkprodukten, emedan hon fördjupar sin 
övertygelse om att hon vill köpa produkten genom internet och sociala medier. Annie 
tror att konsumenter framförallt påverkas av TV-reklam när de ska köpa smink.  
 
5.4 Grupp B 

A = Instagram, B = Facebook, C = Bloggar, D = YouTube 

 Beatrice Berit Britta Bodil 

Ålder 23 23 25 18 

Sysselsättning Heltidsanställd Studerande/ 
deltidsanställd 

Heltidsanställd Studerande 

Uppväxtort/ 
Nuvarande 
boende ort 

Norge/  
Umeå 

Sundsvall & 
Hudiksvall/ 
Umeå 

Göteborg/ 
Stockholm 

Skellefteå/ 
Norrköping 

Besöksfrekvens 
på sociala 
medier 

5-8 gånger/dag 2 gånger/dag Flera gånger 
dagligen 

Flera gånger 
dagligen 

Nyttjande av 
sociala medier 

A, B A, B A, B, C, D A, B, C, D 

Köp-frekvens av 
smink 

Var 4:e månad Kvartalsvis Månadsvis Kvartalsvis 

 
Tabell 3 – Deltagare i fokusgrupp B 

Grupp B bestod av två kompis-par; Britta och Bodil samt Beatrice och Berit. Kompis-
paren var sedan tidigare inte bekanta med varandra. I denna fokusgrupp tenderade Berit 
att dominera något, men vi upplevde ändock att de övriga respondenterna gavs tillfälle 
att yttra sig och delta. I övrigt var samtliga respondenter aktiva deltagare och bidrog 
med värdefulla insikter.  

På frågan var konsumenter oavsiktligt exponeras för information om nya 
sminkprodukter som lanserats tror Britta att det sker överallt. Hon menar att 
konsumenter exponeras på Instagram, annonser på Facebook och andra hemsidor och 
genom reklam. Berit fyller i och menar att hon framförallt exponeras på Instagram där 
hon följer personer som lägger upp inlägg om sminkprodukter. Beatrice å andra sidan 
menar att hon i första hand exponeras genom att hon mottar e-post från olika företag, 



 44	  

exempelvis nyhetsbrev eller reklamutskick från skönhetsbutiker online. När frågan hur 
respondenterna tror att konsumenter påverkas av denna oavsiktliga exponering ställs, 
börjar Berit med att säga att det beror på källan och vilket förtroende konsumenten har 
för denna. Hon exemplifierar en Instagram-användare hon följer som lägger ut inlägg 
om smink, “Då tänker jag ju för det första att; Aha! Hon har ju fått betalt för att göra 
det här”. Trots detta poängterar Berit att hon ändå blir påverkad och inspirerad för att 
hon blir lockad av det som inlägget illustrerar. “Det är ju klart att jag blir påverkad när 
jag ser att Gud vilka fransar hon fick av den där mascaran!”. Därefter säger hon att 
hon att på grund av denna exponering upplever att det kan vara värt att söka upp 
produkten i butik.  Britta menar att eftersom det finns ett så stort utbud inom smink så 
skapar denna oavsiktliga exponering på sociala medier en igenkänning som hjälper 
konsumenter att sålla i detta utbud. Bodil håller med och tror att när konsumenter väl 
besöker en butik för att inhandla exempelvis en mascara så tänker de “Åh, den där 
känner jag igen från den där reklamen, den verkar vara bra”. Britta inflikar att detta är 
viktigt för att det skapar en relation till varumärket och representanter för det.  Slutligen 
säger Beatrice att “Jag blir ständigt fullproppad med information”. Detta menar hon 
leder till att när hon väl står i en butik och ska inhandla smink väljer hon en produkt hon 
känner igen och minns.  

Nästa fråga som ställs rör var respondenterna tror att konsumenter vänder sig om de 
aktivt eftersöker information på internet om nya sminkprodukter. Berit inleder med att 
säga att hon själv använder sig av Google. På följdfrågan vad hennes Google-sökning 
leder henne in på kan hon inte besvara frågan. Vad som däremot kan utläsas av hennes 
utlägg kring frågan är att hon identifierar någonting i Google-sökningen som hon 
känner igen och utgår från det i sin efterforskning. Vidare säger Britta att hon brukar 
besöka sminkbloggar som hon har ett förtroende och eftersöka information om 
exempelvis en foundation. Britta menar att hon i dessa fall såväl brukar söka på 
specifika foundations på bloggen, som vilka foundations bloggaren generellt har skrivit 
om. Hon menar att när hon har gjort denna eftersökning och sett vilka bloggaren tycker 
om kan hon söka vidare på dessa för att inhämta ytterligare information. Britta menar att 
denna informationssökning, för henne, bidrar till ett mer informerat och medvetet val 
när hon ska köpa smink. Hon säger “Jag skulle kunna gå och spontan-köpa en mascara, 
men det är läskigt”.  Bodil håller med och säger att hon vid sin informationssökning 
brukar gå tillväga på ett liknande sätt. Hon har sminkbloggar som primär 
inspirationskälla och söker därefter på Google efter de produkter hon fastnar för och 
läser därpå fler recensioner. Beatrice å andra sidan besöker sällan bloggar, utan vänder 
sig istället till kundrecensioner av produkterna, framförallt på återförsäljarnas hemsidor. 
Beatrice är kritisk och säger att hon inte brukar lita på enstaka recensioner, men om 
flera har liknande åsikter kan hon börja värdera produkten utifrån dessa.  

Fokusgruppen ombads tänka på det senaste meddelandet de vidarebefordrade på sociala 
medier och vad det var i det meddelandet som fick dem att sprida det vidare. Berit är 
först med att besvara frågan och säger att hon senast vidarebefordrade ett roligt klipp 
med ett nyhetsankare som gjorde bort sig i direktsändning. Samtliga i fokusgruppen 
hade sett klippet och skrattade igenkännande. Anledningen till att Berit spred detta 
meddelande var för att “... det var så otroligt roligt och varför jag tyckte det var så 
roligt, det var nog för att det var så himla genuint och det var verkligen liksom 
äkta”.  Hon tyckte om det för att det var någon som bjöd på sig själv och att hon 
skrattade så att hon grät. Hon spred meddelandet genom att skicka det i ett privat 
meddelande på Facebook. Bodil fortsätter på Berits tankegång och säger att även hennes 
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meddelande var ett roligt klipp på Facebook och hon spred det för att hon ville dela det 
roliga med sina vänner. Hon menar att det såväl är igenkänningsfaktor som internhumor 
som gör att hon brukar dela videoklipp. Beatrice poängterar att hela hennes Facebook-
sida är full av konstiga bilder och filmer som människor delar. Hon berättar att hon själv 
aldrig delar något men mottar genast protester från Berit vilket får henne att komma 
ihåg att hon visst har delat några gånger. De meddelanden hon sprider är “...sådana 
saker som har väldigt hög igenkänningsfaktor, som är genuint och som är liksom lite 
mer personligt”. Däremot påpekar hon att “Jag skulle aldrig dela någonting som kändes 
kommersiellt” och får medhåll från de övriga i fokusgruppen. Britta kontrollerar i sin 
telefon och berättar att det senaste meddelandet hon skickade var till Bodil. Detta var en 
länk till en lista med “the 50 cutest things that ever happened” med bilder på bland 
annat djur. Detta skickade hon för att hon tyckte att de var söta och roliga, och för att 
hon tänkte på Bodil när hon såg det.  

Britta upplever att det blir mer personligt att skicka ett meddelande privat och säger att 
hon inte vill visa allt hon gör offentligt. Berit håller med och säger “Jag vill inte göra 
sådana saker officiellt”. Hon menar att det kan skapa en missvisande bild av henne som 
hon inte vill att människor skall dra slutsatser av. Berit berättar att hon var mer aktiv 
och benägen att dela meddelanden offentligt på sociala medier när hon var yngre. Nu 
har hon blivit mer medveten och utvecklat ett konsekvenstänk. Beatrice säger “Det är 
stor skillnad att säga till någon att titta på det här jämfört med att dela någonting till 
alla på Facebook” och får medhåll från Bodil.  

Frågan som ställdes därefter behandlade varför fokusgruppen tror att människor sprider 
vidare reklam på internet till andra. Britta inleder med att säga att det är för att den är 
välgjord, men att det däremot inte är så ofta som det händer. Beatrice återkommer till 
igenkänningsfaktorn och säger “Jag skulle inte dela någonting om det inte var 
någonting som jag kände att det är jättebra eller att det här är roligt för att man känner 
igen sig”. Samtliga respondenter håller med och betonar att det är viktigt att 
marknadsföringsmeddelandet är välgjort, roligt eller bra på annat sätt. Britta 
sammanfattar att det främst är igenkänningsfaktorn och humorn som är viktigt.  

Angående frågan om fokusgruppen känner ett förtroende för bloggare och 
videobloggare på exempelvis YouTube som gör inlägg om smink svarar Berit nej, 
“Som jag sade tidigare är det många av dem som är betalda för att marknadsföra 
produkter. De vet vad de ska göra, de får betalt för det”. Vidare menar Berit att hon 
inte tycker att det är svårt att särskilja på när de är betalda eller inte. Bodil påpekar 
“Vissa av dem säger ju att de blivit sponsrade och bara skriver inlägget för att få grejer 
själva”. Bodil menar att när det finns länkar till företags hemsidor eller när bloggaren 
bara skriver positivt om en produkt så känns det som att inlägget är sponsrat och då blir 
hon misstänksam. “...det finns ingen produkt som verkligen är hundra procent perfekt”, 
hon fortsätter och menar att om det framställs såväl negativ som positiv kritik om 
produkten blir det mer förtroendeingivande. Beatrice berättar att hon själv har 
erfarenhet från hennes tidigare arbete där en kollegas heltidssyssla var att skriva 
produkttexter och blogginlägg. Denna inblick har gjort henne kritisk då hon har fått veta 
hur stor del företagen ligger bakom. Beatrice säger “Skulle däremot en nära vän till mig 
som själv provat produkten skriva någonting på Facebook eller en blogg eller vad som 
helst skulle jag väl tro på det, alltså jag väger inte in bloggare”. Berit håller med och 
säger att hon inte heller gör det.  
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På frågan hur sminkbloggares följare påverkas när de ska köpa smink svarar Berit att 
det finns en anledning till att personer följer bloggar och att det måste bero på att de 
känner ett förtroende för dessa. Hon fortsätter och säger att om en bloggare exempelvis 
skriver om ett läppstift “... då tror jag att de personer som följer den bloggen blir 
påverkade av det och tar åt sig av det”. Britta fortsätter, “Jag tror att ofta så krävs det 
flera olika källor, i alla fall när det gäller smink. Det finns ju en liten tröskel för att man 
verkligen ska vilja köpa det. Tuggummipaket köper man ju bara, men om jag vill köpa 
en ny foundation så vill jag ju höra från flera olika håll. Om bloggaren länkar hit och 
dit liksom, är det inte jättebra. Då tappar jag ju förtroende för henne. Det påverkar ju 
inte sminkmärket sådär jättemycket, men jag tar inte hennes rekommendation på lika 
stort allvar. Beatrice å andra sidan poängterar att det är en generationsfråga eftersom 
förtroende ser olika ut. Hon menar att hon har förtroende för dem hon känner och som 
hon har en relation till “...medan de jag känner som är yngre använder smink väldigt 
mycket influerade av bloggare och så”. De får information från de bloggare som de har 
förtroende för, tror Beatrice.  

Frågan om någon i fokusgruppen någon gång har rekommenderat en produkt utan att 
själva ha testat den ställs, varpå Bodil säger att hon inte skulle rekommendera produkten 
direkt, utan skulle istället rekommendera personen att eftersöka information om 
produkten eftersom att den verkar vara bra. Beatrice kan inte komma på något tillfälle 
när hon skulle ha rekommenderat en produkt hon inte testat, men däremot berättar hon 
att hon kan ha rekommenderat en produkt som någon hon känner har använt och tycker 
om. Hon understryker att dessa produkter inte handlar om sådana hon har blivit varse 
om genom annonser eller liknande. Berit instämmer och säger att informationen om 
produkten måste härstamma från någon som man känner förtroende för. Beatrice säger 
“Jag skulle aldrig vilja rekommendera en produkt till någon som jag inte uppriktigt 
trodde var bra. För då skulle jag ju ha gått i god för någonting som jag inte kan vara 
säker på”.  

Den sista frågan, varför människor rekommenderar nya sminkprodukter till andra, ställs 
och diskuteras inledningsvis av Britta som säger “För att man tycker att den är bra, 
men jag tror att dels så måste man ju vara nöjd med produkten och dels måste den 
kännas lite fräsch och liksom som en rolig produkt. Det är inte liksom den mascaran jag 
använde för tio år sedan, den här känns lyxig och rolig att använda”. Berit och 
Beatrice håller med. Bodil inflikar att det är viktigt med nyhetsvärdet, att det är 
någonting relativt nytt, men hon menar även att om det är en gammal favorit kan hon 
rekommendera den också. Beatrice lägger till att de produkter hon rekommenderar har 
upplevts över förväntan för henne. Ofta handlar det om att någon efterfrågar råd om 
produkter, men inte nödvändigtvis, hon menar även att det kan handla om att man 
identifierar ett behov och exemplifierar att om Berit skulle ha en dålig eyeliner skulle 
hon kunna rekommendera en annan. Berit berättar att om hon är i en butik och går förbi 
en produkt kan hon känna igen den just för att exempelvis en vän har rekommenderat 
den.  
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5.5 Grupp C 

A = Instagram, B = Facebook, C = Bloggar, D = YouTube 

 Carin Cecilia Cilla Caroline Cajsa 

Ålder 29 25 27 24 23 

Sysselsättnin
g 

Studerande/ 
deltidsanställ
d  

Studerande/ 
deltidsanställ
d 

Studerande Studerande Studerande/ 
deltidsanställ
d 

Uppväxtort/ 
Nuvarande 
boende ort 

Härnösand/  
Umeå 

Växjö/ 
Umeå 

Karlstad/ 
Stockholm 

Umeå/ 
Umeå 

Upplands 
Väsby/ 
Umeå 

Besöksfrekve
ns på 
sociala 
medier 

5 
gånger/dag 

5 
gånger/dag 

5 
gånger/dag 

7-8 
gånger/dag 

10 
gånger/dag 

Nyttjande av 
sociala 
medier 

A, B, C, D A, B, C A, B A, B, C A, B 

Köp-frekvens 
av smink 

Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Kvartalsvis Halvårsvis 

 
Tabell 4 – Deltagare i fokusgrupp C 

Grupp C, som även var den största fokusgruppen som genomfördes, bestod av fem unga 
kvinnor som alla sedan tidigare är bekanta med varandra. Detta menar vi gynnade 
diskussionen och alla fick möjlighet att yttra sig om frågeställningarna. Cajsa och Carin 
tenderade emellertid att dominera diskussionen och Cilla och Caroline var relativt 
lågmälda. Detta var den enda fokusgruppen som vi upplevde att vi behövde gå in i 
rollen som moderatorer och uttryckligen ge Cilla och Caroline ordet. Dock gjordes detta 
respektfullt och då kvinnorna ändå tycktes bekväma med varandra så skedde detta utan 
problem.  

Kring frågan hur respondenterna i grupp C tror att konsumenter oavsiktligt exponeras 
för information om en nylanserad sminkprodukt på internet, säger Carin, nästan 
föraktfullt “Alltså jag skulle säga genom de där jäkla annonserna på Facebook”. Carin 
menar att om någon “gillat” en annons på Facebook, tror hon att många utsätts för den 
annonsen omedvetet. Hon tror dessutom att konsumenter exponeras för information 
kring sminkprodukter genom tidningar såsom Aftonbladet eller Expressens hemsidor 
där reklam flyter in i texten och är anpassad till hemsidans layout så att konsumenten 
nästan inte kan utläsa att det är reklam. Personligen ser hon dagligen sminkannonser på 
bloggar etablerade på exempelvis Elle och Damernas Värld.  Cecilia menar dessutom att 
hon tror att konsumenter generellt utsätts oavsiktligt för information genom 
mediekanaler anpassade för dessas målgrupp, exempelvis vissa typer av bloggar. 
Caroline bygger på Cecilias tankegång och menar snarare att hon upplever bloggar som 
sponsrade, baserat såväl på vad som står i bloggen som på de reklambanners som omger 
bloggen.  
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Carin menar, gällande frågan var konsumenter aktivt söker efter information kring en ny 
sminkprodukt, att många konsumenter likt henne själv vänder sig till Google i första 
hand. Caroline menar snarare att hon tror att konsumenter generellt vänder sig till 
sminkbloggare för att få information, alternativt att konsumenter informeras av bäst-i-
test artiklar i damtidningar. Cajsa flikar in och säger att hon tror att 
informationssökandet hänger på vad konsumenten är ute efter och således hur mottaglig 
denne är för annonser och reklam. Samtliga respondenter är överens om att all 
information kring produkter som en konsument utsatts för ett antal gånger ligger kvar 
någonstans i dennes medvetande. Cecilia tror dessutom att detta förstärks ytterligare 
genom traditionell marknadsföring såsom TV.  

När fokusgruppen ombeds nämna det senaste meddelande som de spridit på sociala 
medier och varför de spred det, inleder Carin med att poängtera att hon generellt väljer 
att skicka meddelanden i privata meddelanden istället för att publikt dela dessa. Cilla 
inflikar att hon aldrig sprider vidare publikt, särskilt inte om det handlar om en tävling 
på sociala medier. Samtliga respondenter håller högljutt med och Cajsa säger till och 
med “Jag tycker att de som gör det... bara, Skäms Människa!” samtliga respondenter 
håller skrattande med henne. Carin menar att hon tror att det handlar om att människor 
inte orkar vara publika hela tiden, “Det känns som att man syns jämt nu för tiden”. 
Cajsa nickar instämmande och säger att det enda hon någonsin delar nu för tiden är 
krönikor eller artiklar om politik eller samhällsproblem. Cilla menar dock att hon mer 
än gärna skickar roliga klipp i privata meddelanden till sina vänner, något som Caroline 
jakande instämmer i. På frågan varför respondenterna tror att människor generellt delar 
reklam på internet, tror Cilla att det handlar om att människor inte vet vad de gör eller 
att de inte själva inser att de sprider reklam gratis åt företag. Caroline nickar 
instämmande och säger att det är den främsta anledningen till varför hon själv inte 
sprider någonting reklammässigt; “Alltså, jag är ju inte en gratis reklampelare!”.  

På frågan om respondenterna tror att spridningstendensen bland människor på sociala 
medier har med ålder att göra, svarar majoriteten av respondenterna nej. Carin säger att 
hon snarare tror att det handlar om insikt i att värna om sig själv. Cajsa tror dessutom att 
man blir immun mot allt delande på sociala medier och att man blir less på det. Hennes 
uppfattning är att åldern inte har någon betydelse, snarare är det längden en individ har 
varit aktiv på sociala medier som är betydelsefullt. Cajsa fortsätter och säger att hon tror 
att viljan att sprida marknadsföringsbudskap även kan bero på hur många vänner en 
individ har. Hon exemplifierar “Min mormor har typ trettio kompisar, medan vi har typ 
700”, och hon lägger till att hennes mormor tycker att det är väldigt roligt att dela. Hon 
fortsätter “Tänk er... det är ganska många jag når ut till, jag kanske inte ens vet alla jag 
är vän med där” och menar att det påverkar henne att inte vilja sprida offentligt.  
Gruppen kommer sedan in på frågor kring opinionsledarskap. På frågan om 
respondenterna känner ett förtroende för bloggar och videobloggar, menar Cecilia att 
det hänger på huruvida hon upplever sig känna bloggaren eller inte samt om bloggaren 
uttryckligen skriver att denne blivit betald av ett företag eller ej. Cilla säger “Jag tycker 
att man märker på sättet de skriver på om de har fått betalt eller inte”. Alla instämmer 
med detta och Caroline beskriver en gång när hon besökte flera olika bloggar varav alla 
rekommenderade exakt samma produkt. Hon menar att hennes förtroende för bloggar 
eliminerades då. Cajsa upplever att det har förändrats under de senaste fem åren. Hon 
menar att hon nu för tiden kan komma på sig själv med att känna ett köpsug efter en 
produkt som en bloggare skrivit om, men sedan ändra sig då hon erinrar att bloggaren 
sannolikt blivit betald av företaget för att rekommendera produkten. Ingen av 
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respondenterna upplever sig känna ett förtroende för bloggar och Cilla säger “Jag 
behöver nog mer rekommendationer än så”. Cajsa upplever att det skiner igenom när en 
bloggare har blivit betald för att skriva om en produkt genom att språket kring 
produkten blir överdrivet positivt. Carin säger att hon skulle uppskatta om fler bloggare 
började skriva att de fått i uppdrag av företag att skriva om produkten samt att de både 
belyser för- och nackdelar med den. Hon menar att hon på så vis skulle känna ett större 
förtroende och bli mer benägen att sprida vidare de produktrekommendationer som ges i 
bloggen till andra. Cajsa tror att konsumenter, även om de likt henne själv ställer sig 
kritiska till det de läser på bloggar, påverkas av det. Hon säger “Syns man inte, så finns 
man inte och de företag som syns finns ju med på något sätt. Även om man är medveten 
om att det är reklam så blir man ju påverkad av det”.  

När fokusgruppen kommer in på ämnet WoM och tillfrågas varför de tror att människor 
generellt rekommenderar sminkprodukter, svarar Cajsa “För att den är bra”. Carin 
fyller ut uttalandet och säger att hon tror att människor rekommenderar produkter som 
fungerat bra på dem själva till andra. På frågan huruvida respondenterna 
rekommenderat en produkt de själva inte provat, svarar majoriteten initialt nej. Ju mer 
diskussionen fortlöper framgår dock att respondenterna trots sitt svar, faktiskt har 
rekommenderat produkter som de själva inte provat. Cajsa menar att 
rekommendationerna kan gå i ett led, att en person rekommenderar till henne och att 
hon därefter, trots att hon själv inte provat produkten, rekommenderar den till en vän. 
Cecilia tror att rekommendationen är avhängig huruvida individen vill prova den själv. 
Om hon personligen hört att produkten är bra och vill köpa den, då har hon inte några 
problem med att rekommendera den.  

När fokusgruppen ställs frågan om de har några övriga tankar, säger Cecilia att hon tror 
att svaren på de frågor som ställts under fokusgruppen beror på vilket intresse 
personerna har. Carin motsätter sig detta och tror snarare att det är en inkomstfråga. 
Hon tror dessutom att individer som exempelvis arbetar tio timmar i sträck kan vara mer 
benägna att uppsöka information från flera olika håll om skönhetsprodukter för att 
säkerställa dess kvalitet. Några av respondenterna håller med henne, men Cecilia säger 
att hon tror att det till viss del snarare kan handla om ålder ändå och att hon själv, när 
hon var yngre var mer benägen att testa olika sminkprodukter och således var mer 
mottaglig för rekommendationer och reklam kring smink. Ingen av respondenterna 
säger sig använda YouTube för att inspireras av sminkprodukter, Cecilia säger till och 
med “Alltså, i min värld finns inte det”.  

5.6 Sammanfattning av empiri 
Utifrån ovanstående empiri, har vi valt att sammanställa det viktigaste i Figur 14 - 17  

5.6.1 Tema 1: Information om smink 

 

 

 

 
 
Figur 14 – Sammanfattning av empiri om information om smink 

• Information söks på Google, sociala medier och kundrecensioner 
• Banners/cookies väcker medvetenhet & uppskattas inte 
• Medvetenhet hjälper konsumenten att sålla i utbud 
• Trad MF = medvetenhet, eWoM = övertygelse 
• Konsumentens behov är avgörande för mottaglighet 
• eWoM kan spridas utan erfarenhet av sminkprodukter 
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5.6.2 Tema 2: Viral Marknadsföring 

Figur 15 – Sammanfattning av empiri om viral marknadsföring 

5.6.3 Tema 3: Opinionsledare 

Figur 16 – Sammanfattning av empiri om opinionsledare  

5.6.4 Tema 4: Word of Mouth	  

 

 
 
 
 
 
 
Figur 17 – Sammanfattning av empiri om Word of Mouth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Trovärdiga och ärliga bloggare attraherar läsare 
• Förtroende växer fram beroende av den tid läsaren följt bloggaren 
• Livsstilsbloggare och sminkbloggare är viktiga att samarbeta med 
• Förtroende försämras om bloggare misstänks vara betalda 
• Trots skepsis mot bloggare blir läsare påverkade 
• Förtroende växer om för och nackdelar med produkter belyses 
• YouTube är inte aktuellt 

• Traditionell marknadsföring är ett viktigt komplement 
• Talespersoner bör utgöras av semi-kända svenskar  
• Viktigaste spridningsincitamenten är osjälviskhet och produktens egenskaper 
• Rekommendationer sker p.g.a. humor, igenkänningsfaktorer och en vilja att 

skapa sammanhållning 
• Negativitet mot spridning av tävlingar, ändock sprids dessa av många 

• Marknadsföring sprids genom privata meddelanden på sociala medier 
• Kommersiella budskap sprids inte 
• Genuina, personliga budskap med glädje, välbehag & personlig igenkänning 

genererar spridning 
• Person med stort kontaktnät blir återhållsam av spridning 
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6. Analys 

 

I detta kapitel presenteras den analys som utförts med utgångspunkt i det empiriska 
materialet. Kapitlet är indelat i de fyra teman som nyttjades för att skapa struktur i 
intervjuguiden. I analysen har även den tidigare presenterade teorin (Kapitel 3. Teori) 
kontinuerligt vävts in för att ge ytterligare djup åt analysen samt för att påvisa 
kopplingar och skillnader gentemot tidigare utförd forskning inom områdena. Kapitlet 
inleds med en beskrivning av hur det empiriska materialet har bearbetats och hur vi 
gått tillväga i vår analys.  
 

 
Figur 18 – Analys 

6.1 Databearbetning och tillvägagångssätt i analysen 
Efter varje utfört fokusgrupptillfälle transkriberades det empiriska materialet noggrant 
och detaljerat. Transkriberingen resulterade i ett antal textdokument som sedan låg till 
grund för studiens analys. Vi valde att använda ett färgkoordinerat system för att påvisa 
samband och skillnader mellan respondenternas uttalanden, såväl inom som emellan 
fokusgrupperna. Varje fokusgrupp tilldelades varsin färg; gul till grupp A, rosa till 
grupp B och grön till grupp C. Utifrån det transkriberade materialet, sammanfattades 
respondenternas uttalanden kortfattat på Post-it lappar med färger motsvarande 
respondentens grupp. Varje Post-it tilldelades dessutom en siffra för att indikera vilket 
tema respondentens uttalande relaterade till.  

När samtliga Post-it lappar var färdigställda, sorterades dem i rader utifrån de olika 
grupperna och placerades på ett papper för respektive tema. På så sätt skapades en 
överskådlig bild över respondenternas diskussioner kring temat. När denna indelning 
hade utförts förflyttades post-it lapparna därefter till kluster med liknande uttalanden 
oberoende av vilken fokusgrupp dessa var sprungna ur. På så vis fann vi samband och 
skillnader mellan de olika fokusgrupperna. Ett kluster kunde exempelvis bestå av 
flertalet gula och rosa lappar, vilket indikerade att flera respondenter i grupp A och B 
hade liknande åsikter i frågan. En avsaknad av exempelvis gröna lappar i klustret 
indikerade att respondenterna i grupp C antingen hade andra alternativt motsägande 
åsikter. Efter att uttalandena från respondenterna hade delats in i kluster, analyserades 
dessa djupare med avseende på uttalandenas innebörd, likheter, skillnader och om de 
kompletterande varandra.  

Sammantaget fann vi att denna metod var något rörig då stora mängder lappar med 
uttalanden framtogs. Emellertid fann vi, efter att lapparna hade sorterats, metoden som 
effektiv, tydlig och underlättande för vår analys.  

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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6.2 Analytisk koppling till WBS och A-o-N tekniken 
Som framgått av ovanstående kapitel 6. Analys, finns det flertalet aspekter som 
sminkföretag behöver beakta vid nyttjandet av sociala medier som 
marknadsföringskanal inför en lansering av en ny sminkprodukt. Calantone och Di 
Benedetto (2007, s.13) menar att risker som förknippas med en ny produkts 
introduktion på marknaden kan minimeras genom att samordna samtliga aktiviteter som 
bör inkluderas. Som tidigare nämnts menar vi att en lansering som inbegriper ett 
nyttjande av sociala medier som marknadsföringskanal bör struktureras som ett projekt i 
sig snarare än att ses som en del i ett projekt. Vi menar att flera av de aspekter vi funnit i 
denna studie, kan struktureras som aktiviteter för att en överskådlighet och en struktur 
skall uppnås i projektet samt för att minska risker förknippade med lanseringen.  

Som tidigare nämnts är en effektiv metod för att identifiera, strukturera och planera de 
aktiviteter som bör ingå vid en framgångsrik lansering ett nyttjande av en kombination 
av en WBS och A-o-N tekniken. Då en lansering av en ny produkt, enligt Urban och 
Hauser (1993, s.555) är den fas inom produktutveckling som erfordrar störst 
investeringar och resurser, menar vi att det blir av särdeles stor vikt att de aktiviteter 
som kan bidra till produktens framgång på marknaden erhåller en gedigen planering. Vi 
menar att en gedigen planering kan bistå sminkföretag med att hålla kostnader nere och 
att resurser allokeras till där de kan ge störst positiv effekt på marknadens acceptans av 
produkten. Detta styrks även av såväl Guiltinan (1999, s.510) som menar att lanseringen 
kan avgöra produktens framgång på marknaden som av Tönnquist (2006, s.38) som 
menar att bristande planering och strukturering kan leda till högre kostnader och en 
förlängd projekttid.  

I denna studie förespråkar vi att marknadsföringen av en ny sminkprodukt bör ses som 
ett projekt i sig vilket utgör ett nytt synsätt på projektarbete vid lanseringar. En del av 
den kritik som riktats mot projektarbete och strukturering genom WBS-tekniken belyser 
oerfarna projektledare som en svag länk och potentiell aspekt till misslyckande 
(Tönnquist, 2006, s.40). Vi menar att dessa två aspekter utgör ett starkt argument till 
varför en erfaren projektledare bör leda lanseringen av en ny sminkprodukt med sociala 
medier som marknadsföringskanal.  

6.3 Tema 1: Information om smink 
Enligt Evans (2008, s.38,41,91) behöver 
företag förstå var konsumenter finns och 
vad de kommunicerar på sociala medier 
för att därigenom skapa en feedback 
loop som i sin tur är nödvändig för 
framgångsrik marknadsföring på sociala 
medier. Med avseende på var 
konsumenter är aktiva på sociala medier 
kan det utläsas av figur 19 att samtliga 
respondenter är användare av såväl 
Instagram som Facebook och att de 
besöker dessa medier flera gånger dagligen. Av 13 respondenter anger enbart fem av 
dem att de använder YouTube och åtta av dem uppger att de läser bloggar. Diagrammet 
åskådliggör vilka sociala medier respondenterna i våra fokusgrupper använder samt 
deras besöksfrekvens. I fokusgrupperna belystes att aktiv informationssökning på 

Instagram 

Facebook 

Bloggar 

YouTube 

Figur 19 – Nyttjande av sociala medier 
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sociala medier efter nya sminkprodukter tenderar att utföras på bloggar, Instagram och 
Facebook. Med andra ord tenderar respondenterna att uppsöka information om nya 
sminkprodukter på de sociala medier där de är aktiva. Genom att sminkföretag får en 
insikt i var konsumenterna är aktiva på sociala medier, får de en insikt i var 
konsumenter aktivt uppsöker information om nya sminkprodukter och marknadsföring 
av nya sminkprodukter kan utformas därefter. Detta styrks av Evans (2008, s.38) som 
menar att sociala medier primärt behöver ses som en utkikspost för att företag skall 
kunna nyttja dessa som marknadsföringskanaler. I egenskap av utkikspost kan SFC 
nyttjas för att utläsa hur konsumenter talar om produkter och varumärken (Evans & 
McKee, 2010, s.4-5). Konsumenters samtal om en produkt menar vi är en slags 
konsumentrespons eftersom konsumenterna delger andra sin respons om en produkt de 
själva provat eller hört andra tala om. Enligt Urban och Hauser (1993, s.521) är 
konsumentrespons ett medel som kan användas av företag för att snabbt kunna korrigera 
fel och brister vid lanseringen av en ny produkt. Dessutom kan företag genom att 
initiera en interaktion med konsumenter under en lanseringsprocess av en ny produkt 
bidra till att reducera konsumentens osäkerhet kring produkten (Talke & Hultink, 2010, 
s.539). Vi menar att företag genom att dels nyttja sociala medier som en utkikspost, 
men även genom att nyttja dessa som en plattform för interaktion med konsumenter, har 
stor potential att framgångsrikt lansera en ny sminkprodukt. 

Konsumenter vänder sig i allt större utsträckning till sociala medier för att erhålla 
information om produkter på marknaden samt för att ta del av andra konsumenters 
åsikter om dessa (Evans och McKee, 2010, s.4-5). Vi har även funnit stöd för detta i vår 
studie då flera respondenter uppgav att de, utöver utbudsefterforskning på sociala 
medier, tenderar att söka ytterligare åsikter från andra konsumenter genom 
kundrecensioner. Detta är enligt oss en feedback loop, där potentiella konsumenter nås 
av befintliga konsumenters åsikter om en produkt. Feedback loopen menar Evans och 
McKee (2010, s.4-5) är nyckeln till effektiv marknadsföring på sociala medier. Enligt 
oss belyser detta hur nödvändigt det är för företag att nyttja sociala medier för att utläsa 
vad konsumenter kommunicerar om produkter och utnyttja det till sin fördel.  

Flera forskare (eg. Xing & Lin, 2006; Berman & Katona, 2013) belyser den positiva 
effekt på såväl avkastning som marknadsposition relativt konkurrenter ett nyttjande av 
sökordsoptimering har för företag. Sökordsoptimering innebär att företag betalar 
sökmotorer såsom exempelvis Google för att deras länkar ska hamna högst upp i 
resultatlistan när en internetanvändare söker på ett specifikt ord (Xing & Lin, 2006, 
s.519).  I denna studie har respondenter i samtliga fokusgrupper poängterat att de ofta 
nyttjar Google som en primär källa till information om nya sminkprodukter. Utifrån 
dessa Google-sökningar tenderar respondenterna att antingen klicka sig vidare till 
kundrecensioner alternativt till andra informationskällor som de känner igen. Vi menar 
att detta innebär två mycket viktiga implikationer för sminkföretag som skall lansera 
nya sminkprodukter. Genom att investera i sökordsoptimering möjliggörs dels 
konsumenter att bli medvetna om den nya sminkprodukten, dessutom innebär 
sökordsoptimeringen en potentiell konkurrensfördel gentemot de sminkföretag som inte 
gör samma investering.  

Enligt Evans (2008, s.43) tenderar företag generellt att fokusera sina insatser på att 
influera konsumentens medvetande- och köpfas. Detta sker på bekostnad av 
övervägandefasen i konsumentens köpprocess, något som kan leda till att andra faktorer 
som påverkar konsumentens potentiella köp bortses ifrån (Evans, 2008, s.40, 43). 
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Fokusgrupperna berättade att företag nyttjar annonser i “banners”, det vill säga rutor 
med reklam, på bland annat Facebook för att väcka konsumenters medvetenhet kring en 
ny sminkprodukt. Grupp A och B menar att reklamen i dessa banners är baserad på ord 
de tidigare har skrivit i sökmotorer som Google, samt de produkter de tidigare har 
utforskat på olika hemsidor. Två respondenter ur grupp A och B säger att sådan reklam 
förföljer dem överallt eftersom hemsidor använder så kallade cookies för att spara 
information och för att generera återkommande reklam. Överlag noterades en stark 
negativitet i samtliga fokusgrupper till banners. Enligt vår mening tar företag en genväg 
när de använder cookies för att inhämta information om konsumenters internetvanor och 
utformar marknadsföringen därefter. Evans (2008, s.35) menar att företag som vill 
lyckas med marknadsföring på sociala medier behöver delta i- och influera de 
konversationer som äger rum mellan användare. Cookies utgör således en datoriserad 
lösning för att se vilka sociala medier konsumenter använder samt frekvensen av dess 
användande. Företag som nyttjar cookies går enligt vår mening miste om en möjlighet 
att influera och delta i de konversationer som äger rum på sociala medier och få 
värdefulla insikter som kan medföra en bättre anpassad marknadsföring. 

Även om respondenterna i fokusgrupperna uttryckte en negativitet till cookie-baserade 
banners, menade samtliga grupper att informationen fastnar i konsumenternas 
medvetande och att de därigenom blir påverkade vid ett köpbeslut. Informationen 
tenderar att leda konsumenter omedvetet till de produkter som de känner igen, vilket 
hjälper dem att sålla i utbudet av sminkprodukter. Kontentan är att konsumenten likväl 
blir påverkad av den cookie-baserade marknadsföringen trots uttryckt negativitet. En 
respondent i fokusgrupp A sade att traditionell marknadsföring gör henne medveten om 
produkter emedan eWoM på internet och sociala medier gör henne övertygad om att 
hon vill köpa produkten. Detta kan kopplas till Evans (2008, s.36) som poängterar att 
företag, genom att använda sig av en feedback loop som en utgångspunkt för att lyssna 
på- och influera eWoM mellan potentiella och befintliga konsumenter, kan uppnå en 
försvarbar och stark marknadsposition. För att uppnå en konkurrensfördel menar vi att 
det således blir essentiellt för sminkföretag att komplettera marknadsföring med bland 
annat nyttjande av SFC, för att på så sätt skapa en förståelse för konsumenternas 
beteende och förutspå var marknadsföringen skall riktas.  

Såväl grupp A som grupp B menar att mottagligheten för marknadsföring är avhängig 
konsumentens behov av den produkt som marknadsförs eller omnämns i eWoM. Detta 
behov styr även mängden information som konsumenten eftersöker. I fokusgrupp A 
belyses att konsumentens behov av en produkt gör denne mer mottaglig för inlägg som 
bloggande opinionsledare skriver om en produkt, med andra ord eWoM på bloggar. 
Som tidigare nämnts, bidrar exponering för marknadsföring till att information lagras i 
konsumentens medvetande. När konsumenten sedermera upplever ett behov menar vi 
att den lagrade informationen blir aktuell. Vi menar att om konsumenten exponeras för 
marknadsföring av en produkt de redan är i ett behov av, blir informationen omedelbart 
aktuell och konsumenten blir uppmärksam och mottaglig, vilket initierar en omedelbar 
övervägandefas (se Figur 20).  
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Figur 20 – Förslag på Social Feedback Cycle  

I samtliga fokusgrupper har flera respondenter sagt att de tenderar att rekommendera 
sminkprodukter utan att de själva har provat produkten. Alla respondenter som uppger 
detta understryker att de enbart rekommenderat produkter som de vet att någon 
närstående som de känner ett förtroende för har rekommenderat. De har således aldrig 
rekommenderat en produkt som de blivit varse om genom marknadsföring. De 
produkter som rekommenderas är produkter som respondenterna själva vill prova eller 
som de har hört flera andra tala om. Vi menar att detta är en viktig aspekt att beakta i 
kontexten SFC. Vi har funnit stöd för att eWoM kan spridas från människor utan 
personlig koppling eller erfarenhet av en specifik sminkprodukt. Dessa individer mottar 
och sprider andra konsumenters efterköpsinformation utan att de själva har provat 
produkten. Följaktligen bör företag inte enbart beakta befintliga konsumenter som 
sprider efterköpsinformation till potentiella konsumenter, utan även övriga spridare av 
eWoM.  

6.4 Tema 2: Viral Marknadsföring 
Viral spridning av marknadsföring om ett varumärke eller en produkt uppstår generellt 
då konsumenter givits incitament till att sprida marknadsföringsmeddelanden vidare till 
andra (Solomon et al., 2010, s.403; Ho & Dempsey, 2010, s.1000). Respondenterna i 
fokusgrupp C uppger att de själva sprider vidare virala marknadsföringsbudskap till 
andra genom privata meddelanden snarare än genom att offentligt dela budskapen. Vi 
menar att marknadsföring, oavsett om den sprids offentligt eller i privata meddelanden, 
kan få en viral effekt. Ändock menar vi att budskap som sprids offentligt i sociala 
medier sannolikt tenderar att uppnå den virala spridningen snabbare än budskap som 
sprids privat mellan användare. I såväl grupp A som B menar respondenterna att de 
aldrig skulle sprida ett marknadsföringsbudskap som de upplevde som kommersiellt. 
Flera av respondenterna menar att incitament att sprida budskap snarare uppstår när 
känslor såsom glädje, välbehag och en personlig igenkänning väcks. Dessutom menar 
två respondenter i fokusgrupp B att de tenderar att sprida budskap som de upplever vara 
genuina och personliga. Respondenternas uttalande är i enlighet med Dobele et al., 
(2007) som menar att budskap som väcker känslor hos mottagarna har potential att 
uppnå en viral spridning. Respondenternas uttalande är även i överensstämmelse med 
Camarero och San José (2011, s.2296-2297) som menar att meddelanden som 
associeras till välbehag kan uppnå en viral spridning. Tidigare nämnde vi att vi ställer 
oss kritiska till huruvida frekvensen av mottagna meddelanden har en inverkan på 
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människors spridningstendens och att kvaliteten på meddelandet är av överordnad 
betydelse. Vi har inte kunnat se någon tydlig koppling till detta bland respondenterna, 
däremot poängterar en respondent i grupp B att människor tenderar att sprida vidare 
marknadsföring som är välgjord och kvalitativ.  
Camarero och San José (2011, s.2298) menar att det är essentiellt att plantera budskap 
hos individer med stora kontaktnät som är aktiva på sociala medier. Respondenternas 
uttalanden i fokusgrupp B och C säger emellertid emot Camarero och San José. 
Respondenterna menar att en privatperson med ett stort kontaktnät på exempelvis 
Facebook snarare tenderar att bli mer återhållsam i sin spridning då denne inte är 
medveten om hur många som berörs av budskapet som sprids. Därmed har vi funnit 
stöd för att det inte alltid är effektivt för sminkföretag som skall lansera en ny 
sminkprodukt att plantera budskap hos privatpersoner med stora kontaktnät. Istället bör 
företagen, enligt oss, initiera ett samarbete med vissa typer av bloggare då dessa 
sannolikt kan bidra till en större spridning av eWoM om en nylanserad sminkprodukt. 
Detta kommer att vidare diskuteras under nästkommande tema, opinionsledarskap. 

6.5 Tema 3: Opinionsledare 
Alla respondenter är eniga om att bloggande opinionsledare attraherar lojala läsare om 
de upplevs som trovärdiga och ärliga. I samtliga grupper sade respondenterna att de 
känner en upplevd vänskapsrelation till de bloggare som de följer. Denna relation och 
det medföljande förtroendet växer enligt respondenterna fram genom att läsaren har följt 
bloggen under en längre tid. Enligt Li et al., (2011, s.5156) bör företag identifiera de 
mest inflytelserika bloggarna och etablera marknadsföringssamarbeten med dessa. Vi 
menar att dessa samarbeten bör initieras med bloggare, vars bloggar har funnits en 
längre tid och har flertalet återkommande, lojala läsare som har en upplevd relation till 
bloggaren. En av respondenterna i grupp C menar emellertid att livsstilsbloggare som 
skriver sporadiska inlägg om smink har större inverkan än renodlade sminkbloggar, 
vilket är varför vi menar att samarbeten med dessa bloggar även kan vara till fördel för 
sminkföretag.  

Som vi tidigare nämnt ställer vi oss kritiska till bloggares faktiska inflytande på 
spridning av eWoM. I fokusgrupperna har vår kritik verifierats då respondenter ur såväl 
grupp B som C menar att människor ställer sig kritiska till bloggare på grund av att de 
misstänks vara betalda av företag. Detta är även i enlighet med Drushel och German 
(2011, s.214) som menar att de faktorer som försvagar bloggares trovärdighet är om 
dessa inte uttalar att de har erhållit en ersättning för sina blogginlägg samt en bristande 
transparens. Flertalet respondenter berättar att de tycker att bloggare ofta gör 
smygreklam. Emellertid menar majoriteten att det är enkelt att urskilja vilka åsikter som 
är bloggarens egna, samt vilka som är företagsinitierade. Vår tolkning är att även om 
respondenterna misstänker eller lyckas utläsa att bloggaren blivit betald av ett företag, 
är detta inte likställt med att bloggaren explicit säger att denne har ett betalt samarbete 
med ett specifikt företag för att marknadsföra deras produkter. Även om en respondent i 
grupp A menar att hon inte upplever något samband mellan sitt förtroende för en 
bloggare och det varumärke som sponsrat denne, har flera andra respondenter, 
exempelvis i grupp B, sagt att deras förtroende för en blogg försämras då de misstänker 
att bloggaren erhåller betalning av företag. Sannolikt skulle läsarnas förtroende för 
bloggaren och deras tendens att sprida vidare eWoM om de produkter som de läst om på 
bloggen, gynnas om bloggaren var transparent och uttryckligen fastslog att denne 
erhållit en betalning av ett sminkföretag för sitt inlägg.  
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En opinionsledare har en möjlighet att påverka konsumenters vilja att prova och sprida 
nya produkter (Kotler et al., 2012, s.139). Detta styrks av respondenterna som menar att 
konsumenter, trots skepsis mot bloggare, ändå blir påverkade av de inlägg de läser, inte 
minst av de sminkprodukter som bloggaren nämner. Några respondenter menar att 
förtroendet för en bloggare och benägenheten att sprida vidare bloggarens 
rekommendationer, ökar om denne presenterar såväl för- som nackdelar med 
sminkprodukter och inte enbart belyser fördelar. Detta kan även styrkas av Drushel och 
German (2011, s.214) som menar att en skepsis mot bloggare kan reduceras genom att 
dessa presenterar en mer nyanserad bild av produkter. Således menar vi att det blir av 
särskild vikt att bloggaren är ärlig och nyanserad i sin recension av produkten. Om en 
bloggare ensidigt skriver i positiva ordalag om en sminkprodukt och läsare av bloggen 
därefter erfar att produkten inte lever upp till detta, menar vi att negativ eWoM riskerar 
att uppstå. Detta styrks även av Grönroos (2008, s.306-307) som menar att negativ 
WoM uppstår då det finns en diskrepans mellan företagets marknadsföring och 
konsumentens upplevelse av produkten.  

I fokusgrupperna har majoriteten av respondenterna uppgivit att de inte tenderar att ta 
del av videobloggares inlägg på YouTube för att inspireras av nya sminkprodukter. 
Oviljan förklaras genom att respondenterna upplever bristande tålamod och en 
snarlikhet mellan de olika videobloggarna som i sin tur medför en upplevd mättnad. Vi 
menar att vi därigenom funnit stöd för att fastslå att videobloggar har en mindre effekt 
än bloggar som publicerar främst textuella inlägg.  

6.6 Tema 4: Word of Mouth 
Utifrån vad som utlästs i fokusgrupp A och C, menar respondenterna att de, inför ett 
köp av en sminkprodukt, påverkas av damtidningar, skönhetsmagasin och säljpersonal. 
En respondent i fokusgrupp A menar dessutom att hon upplever att all information om 
sminkprodukter som hon exponeras för, såväl genom en avsiktlig informationssökning 
som av en oavsiktlig exponering, förstärks av TV. Enligt Lescovec et al., (2007, s.1-2) 
uppvisar konsumenter en allt större skepsis mot traditionell marknadsföring, varför det 
även blir viktigt för företagen att nyttja alternativa marknadsföringskanaler. Utifrån vad 
som framkommit i fokusgrupperna påverkas konsumenter fortfarande till stor del av 
traditionell marknadsföring, trots deras skepsis. Många av respondenterna uppger 
dessutom att de, vid en aktiv informationssökning kring nya sminkprodukter tenderar att 
vända sig till traditionella marknadsföringskanaler. Emellertid menar forskare (eg. 
Grönroos, 2008, s.294-295) att eWoM kan ge upphov till en marknadsföringseffekt som 
är mer effektiv än traditionell marknadsföring. Vi menar att detta förvisso sannolikt 
stämmer men att sminkföretag, trots detta, inte bör försumma traditionella 
marknadsföringskanaler vid lanseringen av en ny sminkprodukt då dessa kanaler har en 
positiv inverkan på konsumenternas köpbeteende.  Nyttjandet av traditionella 
marknadsföringskanaler som en förstärkningsinsats till alternativa 
marknadsföringskanaler styrks dessutom av Kaplan och Haenlein (2011, s.260-261) 
som menar att eWoM och viral marknadsföring kring produkter upprätthålls genom att 
företag kompletterar med traditionell marknadsföring.  

Alla traditionella marknadsföringsinsatser tycks emellertid inte ha en positiv inverkan 
på konsumenter. I fokusgrupperna har respondenterna nämnt att de inte tar till sig av 
marknadsföring med världskända profiler såsom Hollywood-skådespelare. En 
respondent i fokusgrupp A menar att dessa känns för avlägsna för att de skall tilltala 
henne. Detta styrks av Solomon et al., (2010, s. 400-401) och Grönroos, (2008, s.294) 
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som menar att konsumenter blir allt mer kritiska till traditionella talespersoner som 
nyttjas inom marknadsföring, exempelvis artister och sångare. Istället värdesätter 
konsumenter informell eWoM och sakliga informationskällor (Solomon et al., 2010, 
s.400-401; Grönroos, 2008, s.294). Respondenterna nämner att talespersoner inom 
marknadsföring av sminkprodukter bör utgöras av semi-kända svenskar för att 
minimera distansen till konsumenten, något som vi menar att företag bör ta i beaktande 
vid utformningen av marknadsföring av en ny sminkprodukt på sociala medier.   

Enligt respondenterna i fokusgrupp A och B är de två viktigaste faktorerna som får 
konsumenter att sprida eWoM dels en osjälviskhet hos individen och dels produktens 
egenskaper. Respondenterna nämner att om de rekommenderar produkter, handlar det 
om att produkter är över förväntan, att de identifierar ett behov hos en person eller att 
någon uttryckligen ber om deras råd om smink. Fokusgrupp C anger att de lämnar 
rekommendationer om en produkt om denna har fungerat bra på dem själva. Vi menar 
att samtliga skäl att rekommendera produkter som respondenterna anger är baserade på 
altruistiska grunder. Dessa exempel kan kopplas till Cruz & Fills (2008, s.743) 
forskning som visar att människor drivs att sprida eWoM genom altruism och en vilja 
att hjälpa andra. Vi menar att konsumenter som rekommenderar produkter som 
överträffat deras förväntan, delar med sig av sina positiva erfarenheter för att andra 
också skall få uppleva detta och gör således detta av altruistiska skäl. När konsumenter 
rekommenderar på grund av att någon ber om råd eller är i behov av en produkt, handlar 
det om en vilja att hjälpa andra.  Gällande produktens egenskaper menar respondenterna 
i grupp C att de rekommenderar sminkprodukter på grund av den upplevda kvaliteten. I 
grupp B menar respondenterna att det handlar om produktens nyhetsvärde och att den 
upplevs som originell, rolig och fräsch att använda. Vi anser att detta styrkas dels av 
Chen et al., (2011, s.86) som påstår att produktens originalitet har en betydelse för 
spridning av eWoM och dels av Solomon et al., (2010, s.404) som menar att en ny 
produkt på marknaden som konsumenter är obekanta med har potential att generera en 
spridning av eWoM.  

Solomon et al., (2010, s.402) menar att en bakomliggande faktor till spridning av WoM 
kan vara av självcentrerad natur och ett medel för att imponera på andra. En respondent 
i grupp A menar exempelvis att vissa sprider av själviska skäl när det gäller tävlingar 
för att de vill vinna. I teorikapitlet nämnde vi att det för oss var av intresse att studera 
om svenskar uppvisar en ovilja att sprida vidare positiv eWoM av självcentrerade 
orsaker. En majoritet av respondenterna menar att de undviker att sprida vidare 
tävlingar och annat med personlig vinning då de bland annat anser att det är pinsamt. Å 
andra sidan medger de flesta av respondenterna att de upplever att människor i dess 
nätverk tenderar att sprida dessa meddelanden, vilket leder till att de själva likväl blir 
exponerade för tävlingar. Vi menar att människor sannolikt inte alltid medger, eller är 
medvetna om bakomliggande faktorer till att de sprider meddelanden av själviska skäl 
just för att dem själva inte vill framstå som självcentrerade. Konsekvensen av detta är 
således att det blir komplicerat för företag att studera och påverka dessa, inte alltid 
synliga, drivkrafter.   

Chen et al., (2011, s.86) menar att högengagemangsprodukter tenderar att generera en 
spridning av eWoM. Även om vi inte explicit funnit stöd för detta i vår forskning, sade 
en respondent i grupp C att personer med högre inkomst tenderar att eftersöka 
information och eWoM om smink till en större utsträckning än låginkomsttagare, något 
hon fick medhåll från flera respondenter om. Vi menar således att detta kan tolkas som 
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att individer med en högre inkomst och yrken där det är viktigt att sminket håller en hög 
kvalitet under en längre tid, ser smink som en högengagemangsprodukt som erfordrar 
mer extensiv informationssökning och eWoM. Vi har således inte funnit stöd för att 
högengagemangsprodukter genererar en spridning av eWoM, utan att de snarare 
erfordrar mer eWoM och rekommendationer från flera olika håll.  

Ytterligare en anledning till varför människor rekommenderar produkter och sprider 
reklam, menar en respondent i fokusgrupp A handlar om en vilja att skapa en 
sammanhållning på sociala medier och att humor tillsammans med 
igenkänningsfaktorer kan bidra till detta. Detta styrks av Trusov et al., (2009, s.93) som 
menar att spridning på sociala medier har en positiv effekt på gemenskap som dessutom 
kan uppnå en snöbollseffekt då fler individer uppmuntras att delta i spridningen. Vi 
menar således, såväl utifrån tidigare forskning som utifrån resultatet av våra 
fokusgrupper, att marknadsföring som inbegriper antingen humor eller 
igenkänningsfaktorer har potential att medföra en positiv effekt på spridning av eWoM 
och den upplevda gemenskapen på sociala medier.  

Vi menar att människor inte alltid medger, eller är medvetna om deras vilja att 
identifiera sig med referensgrupper. Vi har inte kunnat utläsa någon sådan önskan eller 
vilja hos de respondenter vi samtalat med. Precis som vi anade i teorikapitlet, visade det 
sig vara svårt att analysera referensgruppers inflytande. Även om det inte har 
framkommit något empiriskt stöd om referensgruppers påverkan, menar vi att det 
troligtvis är en drivkraft hos människor då de, som nämnts, inte alltid är medvetna om 
denna strävan efter tillhörighet. Framförallt menar vi, precis som Kotler et al., (2012, 
s.138) att referensgrupper har stor inverkan vad gäller människors 
varumärkesuppfattning och val av produkter, inte minst när det gäller 
högengagemangsprodukter så som smink.  

6.7 Sammanfattning av analys 
Som tidigare nämnts, var ett syfte med denna studie att utforska relationer mellan 
studiens tre huvudsakliga studieområden; sminkföretag, sociala medier som 
marknadsföringskanal samt produktlanseringar. Sminkföretag kan nyttja SFC vid en 
lansering av en ny produkt för att förstå var konsumenterna finns på sociala medier och 
hur de kommunicerar om produkter.  SFC utgör en metodik för sminkföretag att initiera 
en interaktion med konsumenter samt möjliggör för en djupare förståelse för 
konsumenterna och därigenom en bättre anpassad marknadsföring. 

När konsumenter kommunicerar med andra användare på sociala medier om en produkt, 
genereras eWoM. Konsumenter drivs till att sprida eWoM av olika faktorer. När sociala 
medier nyttjas som marknadsföringskanal kan viss marknadsföring, som exempelvis 
upplevs som humoristisk och med igenkänningsfaktorer, uppnå en viral spridning 
genom att den sprids som eWoM mellan flera konsumenter.  

Ytterligare en källa till såväl spridning av eWoM som viral marknadsföring, är 
bloggande opinionsledare. Genom att sminkföretag initierar samarbeten med bloggande 
opinionsledare där dessa tillåts vara transparenta, nyanserade och ärliga, möjliggörs en 
tillväxt av läsarnas förtroende för bloggen, något som i slutändan kan generera positiva 
effekter för sminkföretagen.  
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I dagsläget struktureras samtliga aktiviteter inkluderade i lanseringar av produkter 
generellt som projekt. Då marknadsföringen av en ny produkt är essentiell för dess 
framgång enligt en studie av Căpățînă (2014), förespråkar vi att marknadsföringen av 
produkten ses som ett projekt i sig. I denna studie har det framgått att sminkföretag 
behöver beakta flertalet aspekter då sociala medier nyttjas som marknadsföringskanal. 
Detta belyser enligt oss även vikten av en gedigen planering och strukturering inför- och 
under projektets gång. För detta är en kombination av WBS och A-o-N tekniken enligt 
oss det bäst lämpade alternativet.    
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7. Slutsatser och rekommendationer 

 

 
Följande kapitel belyser de slutsatser som dragits efter genomförandet av denna studie 
samt de rekommendationer som utarbetats därefter. Dessutom är kapitlet utformat så 
att det besvarar den frågeställning och de syften som legat till grund för studien. I slutet 
av kapitlet presenteras en figur som sammanställer de slutsatser som dragits och 
kopplar dessa till de, i teorikapitlet presenterade teorierna och modellerna.  
 

 
Figur 21 – Slutsatser och rekommendationer 

7.1 Slutsatser 

Vi ämnar med hjälp av ovanstående slutsatser att besvara den frågeställning vi har utgått 
ifrån i denna studie. Frågeställningen lyder: “Hur påverkas konsumenter i Sverige vid en 
lansering av en ny sminkprodukt att sprida vidare positiv Word of Mouth på sociala 
medier?” 

Dessutom ämnar vi att påvisa att de syften vi framställt har uppfyllts i studien: “Vi vill 
studera relationer mellan dessa olika berörda områden.  Vidare vill vi skapa en 
förståelse för konsumenters beteende med avseende på spridning av eWoM på sociala 
medier. Studien syftar dessutom till att belysa de faktorer som uppmuntrar denna 
spridning och att formulera praktiska rekommendationer för ledningen i sminkföretag.” 

Ett av denna studies främsta syften var dessutom att agera en brygga mellan den 
samhällsutveckling som skett inom de valda studieområdena och akademisk forskning. 
Detta syfte menar vi har uppfyllts då vi kontinuerligt har kopplat an vår studies 
empiriska material till tidigare forskning inom områdena och har således genererat en 
koppling mellan forskningen och den samhälleliga utvecklingen.  

7.1.1 Planering och strukturering 
Den metod sminkföretag bör använda för att uppnå en överskådlig och noggrann 
planering och strukturering vid lanseringar av nya sminkprodukter och 
marknadsföringen av dessa på sociala medier, är en kombination mellan WBS och A-o-
N teknikerna. Som belysts i denna studie och vidare specificeras i detta kapitel, finns 
det flertalet aspekter som sminkföretag behöver beakta när de ämnar använda sociala 
medier som marknadsföringskanal vid lanseringen av en ny produkt. Genom nyttjandet 
av en kombination mellan en WBS och A-o-N tekniken kan sminkföretag identifiera, 
strukturera och planera alla de aktiviteter som bör ingå för att möjliggöra för en 
framgångsrik lansering. En gedigen planering håller inte enbart kostnaderna nere, 
resurser kan dessutom allokeras till där de kan ge störst effekt på marknadens acceptans 
av produkten. Då vi förespråkar ett nytt synsätt på lanseringar och struktureringen av 
dessa, det vill säga en syn på marknadsföringen som ett projekt i sig, medför det att vi 
anser att en erfaren projektledare leder projektet och utför WBS och A-o-N tekniken. 
Detta menar vi, minskar risker förknippade med lanseringen och medför att andra 
essentiella detaljer som inte belysts i denna studie, inte förbises.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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I denna studie har vi inte skapat en detaljerad projektplan inför en lansering av en ny 
sminkprodukt, utan vi har istället skapat en grundläggande modell som vi menar att 
sminkföretag bör ta hänsyn till inför lanseringen. Modellen, som presenteras och 
beskrivs i slutet av detta kapitel, innefattar de faktorer som sminkföretag bör beakta för 
att uppnå en framgångsrik lansering av en sminkprodukt.  

7.1.2 Tema 1: Information om smink 
Det är nödvändigt för sminkföretag som ämnar lansera en ny sminkprodukt att se 
sociala medier dels som en utkikspost för att studera de konversationer som äger rum 
mellan användare och dels som en plattform för att interagera med konsumenter då detta 
ger dem en stor potential att lansera produkten med framgång. Genom att etablera och 
uppmuntra en feedback loop kan sminkföretag skapa en förståelse för konsumenter samt 
utnyttja det som kommuniceras om produkter till sin fördel. Nyttjandet av SFC 
fördjupar även förståelsen för konsumenters beteende och det är dessutom ett essentiellt 
komplement till sminkföretags traditionella marknadsföringsinsatser för att uppnå 
konkurrensfördelar samt för att förutspå marknadens utveckling.  

I dagsläget tycks företag primärt nyttja cookies för att skapa en förståelse för 
konsumenters användande av sociala medier. Även om respondenterna i denna studie 
medgett att de blir påverkade av cookies, är det en kortsiktig lösning för att väcka 
konsumenters medvetenhet om produkter. Långsiktigt riskerar konsumenternas 
irritation gällande den upplevda övervakningen som cookies medför, att bli 
övervägande och avspeglas negativt på företagets varumärken och produkter. På grund 
av detta, bör cookies således användas med återhållsamhet för att uppnå en mer 
långsiktig effekt på konsumenters medvetenhet. Genom att minimera nyttjandet av 
cookies och komplettera dessa med en interaktion med konsumenter på sociala medier, 
uppnås en djupare förståelse för konsumenterna. Denna förståelse kan i sin tur ligga till 
grund för en bättre anpassad marknadsföring. 

Konsumenter tenderar, som konstaterats, att påbörja sin sökning av information om nya 
sminkprodukter genom att nyttja Google. Sökordsoptimering på sökmotorer såsom 
Google har påvisats ge positiva effekter på såväl företags avkastning som 
marknadsposition relativt konkurrenter. Detta ger mycket starka incitament till att 
sökordsoptimering är ett nödvändigt verktyg för att nå konsumenter med information 
om nya sminkprodukter och därigenom möjliggöra för dem att överväga att köpa 
produkten. 

Konsumenters behov har konstaterats utgöra en avgörande faktor för deras mottaglighet 
av marknadsföring. Om konsumenten inte upplever ett behov vid exponeringen för 
marknadsföring, skapas förvisso en medvetenhet om produkten som marknadsförs, men 
däremot inget övervägande till köp. Vi har funnit att konsumenters behov är kopplat till 
deras övervägandefas och denna är således nödvändig för företag att sträva efter att 
influera. Sminkföretag bör tilldela övervägandefasen lika mycket resurser och 
engagemang som de övriga två faserna i konsumenters köpprocess; medvetande- och 
köpfasen. Vi har i vår studie dessutom funnit att den eWoM som når potentiella 
konsumenters övervägandefas inte enbart sprids av befintliga konsumenter med 
efterköpsinformation, utan även av andra som inte provat produkten. Därför bör 
sminkföretag beakta och försöka influera samtliga potentiella spridare av eWoM.  
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7.1.3 Tema 2: Viral Marknadsföring 
Marknadsföring kan få en viral effekt oavsett om den sprids offentligt eller i privata 
meddelanden mellan användare på sociala medier. Användare av sociala medier tycks 
emellertid föredra att sprida marknadsföringsbudskap i privata meddelanden och 
undvika offentlig spridning. Marknadsföringsbudskap som upplevs som kommersiella 
har en negativ effekt på användarnas spridningstendens.  De faktorer som däremot ger 
incitament för konsumenter att sprida budskap på sociala medier och som därigenom 
har störst potential att uppnå en viral spridning är; budskapen skall väcka känslor såsom 
glädje och välbehag, budskapen skall inbegripa en igenkänningsfaktor som flera 
konsumenter kan känna igen sig i och de skall upplevas som personliga och genuina.  
I denna studie har vi funnit att privatpersoner med stora kontaktnät på sociala medier 
uppvisar en återhållsamhet vad gäller spridning av budskap. Därmed har vi, i motsats 
till tidigare forskning, funnit att sminkföretag inte bör lägga ned större engagemang i att 
plantera budskap hos dessa personer. 

7.1.4 Tema 3: Opinionsledare 
Sminkföretag bör initiera samarbeten med bloggande opinionsledare. Dessa samarbeten 
bör företrädesvis utgöras av etablerade såväl smink- som livssilsbloggare som har lojala 
läsare då dessa bloggare har ett förtroende bland läsarna. Vi har funnit att sambandet 
mellan väletablerade bloggare och läsarnas förtroende för dessa, grundas i att läsarna 
upplever sig ha en vänskapsrelation till bloggarna och därigenom blir mycket påverkade 
inför köpbeslut och i sin benägenhet att sprida vidare bloggarnas rekommendationer till 
andra. Därmed kan sminkföretag gynnas av samarbeten med bloggare då förtroendet 
läsarna känner för bloggaren även kan spilla över på företaget.   Å andra sidan bör 
sminkföretag inte prioritera att etablera samarbeten med videobloggare då dessa, vad vi 
funnit, inte har en betydande inverkan på konsumenter.  

Vår kritiska inställning till bloggares inflytande på spridning av eWoM visade sig vara 
grundad. Bloggare upplevs inte som förtroendeingivande om de misstänks vara betalda 
av företag och detta har i sin tur en negativ effekt på en potentiell spridning av eWoM. 
Däremot har vi funnit ett samband mellan de bloggare som upplevs som 
förtroendeingivande och konsumenters benägenhet att sprida vidare de 
rekommendationer som bloggaren givit i bloggen. Vi har funnit att läsarnas förtroende 
för bloggar åtminstone förblir oförändrat om bloggaren uttryckligen berättar om 
samarbetet med sminkföretag, således torde detta även ha en positiv effekt på 
spridningen av eWoM. Däremot har det visat sig att läsare, trots skepsis mot bloggare, 
blir påverkade av sminkprodukter de läser om i blogginlägg och att denna påverkan i 
slutänden kan ha en positiv inverkan på konsumentens köpbeslut.  

För att bloggare ska kunna upprätthålla läsarnas förtroende och därigenom även 
uppmuntra en spridning av positiv eWoM, måste de vara transparenta gällande 
recensionen av en produkt. Vi har funnit att en ensidigt positiv kritik inte upplevs som 
trovärdig och att en nyanserad bild av produkten istället tenderar att ha en positiv effekt 
på trovärdighet. Dessutom riskerar en diskrepans mellan bloggarens recension av en 
produkt och konsumentens upplevelse av produkten vara en källa till negativ WoM och 
eWoM. Således måste bloggaren tillåtas vara kritisk till produkten trots samarbete med- 
eller sponsring av ett sminkföretag. 
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Kontentan av det vi funnit i denna studie med avseende på opinionsledare, är att oavsett 
upplevt förtroende för bloggare blir läsare påverkade av sminkprodukter i blogginlägg. 
Emellertid har det i denna studie visat sig att förtroendet för en bloggare har en större 
positiv påverkan på läsarna inför köp och deras benägenhet att sprida vidare bloggarens 
rekommendationer genom eWoM. För att förtroendet skall upprätthållas, måste 
transparens och ärlighet om sponsring och samarbeten gälla. Detta menar vi i sin tur ger 
positiva effekter för de sminkföretag som förknippas med bloggen och att såväl de som 
dess varumärken gynnas, samtidigt som negativ WoM och eWoM undviks.   

7.1.5 Tema 4: Word of Mouth 
I denna studie har vi funnit att det som driver konsumenter till att rekommendera 
sminkprodukter är huruvida produkten upplevs som bra eller över förväntan samt om 
andra personer uttryckligen ber om en rekommendation. Med andra ord, med 
utgångspunkt i empirin, tycks den dominerande orsaken till att människor 
rekommenderar produkter vara av altruistisk natur och en vilja att hjälpa andra. 
Huruvida människor drivs till att rekommendera produkter av själviska skäl, kan vi inte 
verifiera, men sannolikt är människor själva inte medvetna om, eller villiga att medge 
om själviska skäl driver dem till att rekommendera. Trots att vi funnit stöd för att 
spridning av eWoM som är anknuten till en individs vilja att vinna en företagsinitierad 
tävling, upplevs som mycket negativ bland användare på sociala medier, förekommer 
sådan spridning. Eftersom att vi har funnit stöd för att spridning av själviska skäl 
förekommer kan vi inte avråda sminkföretag från att utforma marknadsföring från 
utgångspunkten att konsumenter sprider av själviska skäl. Däremot så uppmanar vi dem 
emellertid att fokusera på att utforma marknadsföring med utgångspunkt i att 
konsumenter sprider av altruistiska skäl då vi funnit stöd för att detta är den 
dominerande orsaken till spridning av eWoM. 
Med avseende på konsumenters incitament till att rekommendera baserat på produktens 
egenskaper, är produktens upplevda kvalitet, produktens nyhetsvärde samt dess unika 
attribut av överordnad betydelse. En originell produkt som konsumenter är obekanta 
med har en stor potential att generera eWoM. Marknadsföring som innehåller antingen 
humor eller igenkänningsfaktorer gynnar den upplevda gemenskapen på sociala medier.  

Trots att tidigare forskning har påvisat att människor uppvisar en allt större skepsis mot 
traditionell marknadsföring, har vi konstaterat att det är ett effektivt medel för att 
konsumenter ska uppnå en medvetenhet om produkter, varför det bör nyttjas av företag. 
Dessutom bör alternativa marknadsföringsmetoder användas för att påverka 
konsumenters övervägandefas samt för att upprätthålla eWoM och viral 
marknadsföring. Företag bör emellertid inte använda sig av världskända Hollywood-
celebriteter i sin marknadsföring då konsumenter finner dessa svåra att relatera till. 
Istället bör nationella, semi-kända profiler figurera i marknadsföringen för en 
sminkprodukt vid en lansering.  
Vi har i denna studie inte funnit något direkt stöd för referensgruppers inflytande på 
konsumenters spridning av eWoM. Ändock menar vi att dessa sannolikt är en drivkraft 
och har en stor inverkan vad gäller människors varumärkesuppfattning och val av 
produkter, framförallt när det gäller högengagemangsprodukter. Konsumenter som har 
en högre inkomst eller har högre krav på kvalitet i sitt smink erfordrar en mer extensiv 
informationssökning och exponering för eWoM. Därmed har vi funnit att konsumenter 
som överväger smink, som en högengagemangsprodukt, erfordrar mer eWoM och 
rekommendationer från flera olika håll.  
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7.2 Etiska aspekter 
Den viktigaste etiska aspekt vi funnit i denna studie berör den påverkan som 
marknadsföring på sociala medier har på unga kvinnor. I ett dokument namngett 
“Vägledning om marknadsföring riktad mot barn och unga”, framtagen av 
konsumentverket (2014, s.5), framgår principen att barn betraktas som en särdeles 
skyddsvärd grupp vid marknadsföring. Detta framställs även i förarbeten till 
marknadsföringslagen, marknadsdomstolens praxis samt Internationella 
Handelskammarens (ICC) regler för reklam och marknadskommunikation. Vi finner 
detta dokument relevant för vår studie då vi menar att barn och unga som är användare 
av sociala medier exponeras för och påverkas av marknadsföring som där tar plats.  
I samtliga möten med fokusgrupper ställdes frågan hur respondenterna tror att unga 
påverkas av marknadsföring på sociala medier. Alla fokusgrupper ansåg att yngre 
människor blir mycket påverkade av sådan marknadsföring. I grupp C poängteras att 
mottagligheten för marknadsföring och rekommendationer om smink har ett samband 
med konsumentens ålder och att framförallt unga kvinnor är oerhört lättpåverkade. 
Unga kvinnor influeras vad gäller deras sminkkonsumtion av sminkbloggare och de 
unga kvinnorna tenderar dessutom att sprida vidare marknadsföring kring 
sminkprodukter till andra unga tjejer, något som kan leda till en stor spridningseffekt. 
En respondent i grupp B medger att hon har utvecklat ett konsekvenstänkande när hon 
har blivit äldre. Bristande konsekvenstänkande medför, enligt henne, att yngre är mer 
benägna att sprida och dela marknadsföringsmeddelanden offentligt. Vi håller med 
respondenten och menar att en medvetenhet om konsekvenser av människors handlingar 
sannolikt är mindre utvecklad hos yngre, vilket även kan leda till att yngre inte har en 
förståelse för den påverkan bland annat företag har på dem.  

En annan etisk aspekt vi funnit i denna studie, är den förföljelse som respondenterna 
upplever att de utsätts från av företag, exempelvis genom cookies vilket till viss del 
berörs i kapitel 6.3 Tema 1: Information om smink. Ur konsumentens synvinkel kan 
användandet av cookies innebära att konsumenterna upplever att de blir övervakade, 
vilket kan upplevas som ett inkräktande- och en kränkning av deras privatliv. Vi anser 
att detta är en mycket viktig aspekt för företag att beakta vid utformningen av 
marknadsföring. Som nämnts anser vi att det är essentiellt för sminkföretag att nyttja 
cookies med återhållsamhet och istället fokusera på att skapa en förståelse för 
användare på sociala medier genom att sträva efter att delta i- och influera de 
konversationer som äger rum där.  

7.3 Sammanfattning av slutsatser och rekommendationer 
Som nämnts i början av detta kapitel ämnar vi besvara studiens frågeställning: 

“Hur påverkas konsumenter i Sverige vid en lansering av en ny sminkprodukt att sprida 
vidare Word of Mouth på sociala medier?” 

Sammanfattningsvis påverkas konsumenter att sprida WoM vid en lansering av en ny 
sminkprodukt genom all form av information och marknadsföring som de exponeras för 
gällande produkten; cookies, traditionell marknadsföring, bloggar, eWoM, WoM och så 
vidare. Emellertid har konsumenterna en negativ inställning till viss typ av sådan 
exponering och påverkas mer av annan exponering. Med avseende på specifikt 
marknadsföring på sociala medier, har samband återfunnits mellan en positiv påverkan, 
såväl till köp som spridning av eWoM, och bloggare som är trovärdiga, ärliga och 
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transparenta. Samband har även återfunnits mellan spridningstendens och 
marknadsföringsbudskap som upplevs som humoristiska, personliga, genuina samt 
innehåller någon igenkänningsfaktor.  

För att möjliggöra för en framgång vid en lansering av en ny sminkprodukt samt 
möjliggöra för en maximal spridning av positiv WoM och eWoM, behövs en gedigen 
planering och strukturering av de aktiviteter som skall ingå. Denna planering och 
strukturering bör genomföras genom ett nyttjande av en kombination mellan WBS och 
A-o-N tekniken. Dessutom skall en produktlansering med sociala medier som 
marknadsföringskanal ses som ett projekt i sig, snarare än enbart en del i ett projekt.  

I nedanstående illustrationer sammanställs våra slutsatser och konkretiseras som 
aktiviteter och faktorer som bör beaktas av sminkföretag vid en lansering av en ny 
sminkprodukt.  

7.3.1 Rekommendationer relaterade till Social Feedback Cycle 

Figur 22 – Aktiviteter och beaktansvärda faktorer 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteter: 
• Nyttja sökordsoptimering 
• Marknadsför produkter där konsumenter söker efter information 
• Interagera med konsumenter där de är aktiva 
• Använd banners/cookies med återhållsamhet 
• Analysera kontinuerligt konsumenters beteende på sociala medier 
• Etablera och uppmuntra en feedback loop hos samtliga spridare 
• Använd primärt traditionell marknadsföring för att påverka medvetande- och 

köpfas 
• Uppmuntra primärt eWoM för att påverka övervägandefas 

 
Att beakta:  

• Konsumentens behov är avgörande för dess mottaglighet av information 
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7.3.2 Rekommendationer relaterade till viral marknadsföring 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 23 – Aktiviteter och beaktansvärda faktorer 

7.3.3 Rekommendationer relaterade till opinionsledare 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 – Aktiviteter och beaktansvärda faktorer 

7.3.4 Rekommendationer relaterade till Word of Mouth 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 25 – Aktiviteter och beaktansvärda faktorer 

Aktiviteter:  
• Utforma marknadsföringsmeddelanden anpassade efter såväl offentlig som privat 

spridning 
• Utforma genuina och personliga marknadsföringsmeddelanden med glädje och 

välbehag 
• Utforma välgjord, kreativ och kvalitativ marknadsföring som väcker nyfikenhet 

Att beakta:  
• Lägg inget större engagemang på att plantera budskap hos individer med stora 

kontaktnät 
• Håll företagets inblandning minimerad då kommersiella budskap inte sprids 

Aktiviteter:  

• Etablera samarbeten med etablerade livsstils- och sminkbloggare 
• Tillåt bloggaren vara ärlig, transparent och ge en nyanserad bild av produkten 
• Använd bloggar som marknadsföringskanaler och plattformar för att interagera 

med konsumenter 

Att beakta:  

• Prioritera inte samarbeten med videobloggare 
• Konsumenter kan uppleva en skepsis mot bloggare 

Aktiviteter:  

• Utforma marknadsföringsmeddelanden med humor och igenkänningsfaktorer 
• Belys unika produktegenskaper i marknadsföring för att stimulera spridning av eWoM 

Att beakta:  

• EWoM kan nå en bredare konsumentbas än WoM 
• Positiv WoM är den mest effektiva marknadsföringsformen 
• Förtroende för informationskälla uppmuntrar spridning av eWoM 
• En önskan att skapa en sammanhållning är en drivkraft till spridning av eWoM 
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7.3.5 Övriga rekommendationer  

 

 
 

Figur 26 – Faktorer att beakta 

Dessa aktiviteter och faktorer som bör beaktas (som illustreras i Figur 22 – 26) skall ses 
som en grundläggande del vid en lansering av en ny sminkprodukt med sociala medier 
som marknadsföringskanal. Lanseringen av en ny sminkprodukt med sociala medier 
som marknadsföringskanal skall ses som ett projekt. Detta projekt menar vi består av 
fem steg som illustreras i Figur 27 vilka vi förespråkar att sminkföretag bör genomgå 
för att utföra en framgångsrik lansering. I cirkel 1 återfinns de aktiviteter som illustreras 
i Figur 22 – 26. Dessa menar vi utgör grundläggande aktiviteter och faktorer att beakta. 
Cirkel nummer 2 illustrerar unika aktiviteter och faktorer att beakta för den tilltänkta 
lanseringen. Cirkel 3 illustrerar WBS och cirkel 4 A-o-N tekniken. I dessa steg i 
processen struktureras och planeras de grundläggande och unika aktiviteterna samt 
faktorerna att beakta av sminkföretagen inför det sista steget, lanseringen, som 
illustreras av cirkel 5. När denna process är genomförd menar vi att sminkföretaget har 
goda förutsättningar och en stabil grund för att utföra en framgångsrik lansering av en 
ny sminkprodukt med sociala medier som marknadsföringskanal och för att generera 
marknadsacceptans.  
 
7.3.6 Modell för lansering av smink med sociala medier som 
marknadsföringskanal 

1. Grundläggande aktiviteter och faktorer att beakta 

2. Unika aktiviteter och faktorer att beakta 

3. WBS 

4. A-o-N tekniken 

5. Lansering 

Figur 27 – Modell för lansering av smink med sociala medier som marknadsföringskanal.   

 

 

Att beakta:  

• Anpassa och rikta marknadsföring till myndiga konsumenter 
 

2 1 3 4 5 
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8. Studiens bidrag och begränsningar samt 
framtida forskning 

 

 
I detta kapitel belyses mer specifikt studiens bidrag i relation till det som efterfrågats av 
andra forskare, studiens begränsningar samt framtida forskning som vi, efter utförandet 
av denna studie har identifierat ett behov av.  
 

 
Figur 28 – Studiens bidrag och begränsningar samt framtida forskning 

8.1 Studiens bidrag 
Flera forskare har efterfrågat forskning som kan nyttjas för att komplettera befintlig 
forskning inom de olika studieområdena. Hultink et al., (1997, s.244) har efterfrågat 
forskningsstöd för hur produktlanseringar kan utformas för att framgång skall uppnås 
och Calantone och Di Benedetto (2007, s.6) har efterfrågat forskning som inkluderar 
exempelvis marknadsföring vid lanseringar. Denna studie bidrar till en insikt i detta då 
vi belyst vikten av marknadsföringen av nya sminkprodukter och att detta bör utformas 
som ett projekt i sig snarare än att ses som en begränsad del i en 
produktlanseringsstrategi. Olika aspekter som bör beaktas av sminkföretag för att uppnå 
framgång vid en lansering samt aktiviteter som bör inkluderas i ett sådant projekt har 
även konkretiserats.  

Inför genomförandet av denna studie, uppmärksammade vi att det tycktes råda brist på 
forskning inom sminkföretags nyttjande av flera olika sociala medier som 
marknadsföringsmedium, något som även efterfrågats av Hansson et al., (2013, s.125). 
Då denna studie inkluderat fyra olika sociala medier, Facebook, YouTube, Bloggar och 
Instagram och den marknadsföring som konsumenter påverkas av där, menar vi att detta 
är ett av studiens främsta bidrag. Uzonğlu och Misci (2014, s.600-601) har även 
efterfrågat studier som bidrar till en ökad förståelse kring konsumenters 
spridningstendens på sociala medier och dess implikationer emedan Cruz och Fill 
(2008, s.755) efterfrågat användares attityder kring marknadsföring på sociala medier. 
Vår studie har bidragit till kunskap kring konsumenters kommunikationsmönster på 
sociala medier, konsumenters syn på marknadsföring på sociala medier samt vad som 
motiverar konsumenter att sprida vidare marknadsföring på sociala medier.   
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8.2 Studiens begränsningar 
En av studiens främsta begränsningar är, enligt oss, att vi inte kunnat utföra studien i 
samarbete med ett sminkföretag. Ett sådant samarbete menar vi hade kunnat tillföra 
värdefulla insikter i hur en lansering av sminkprodukter med sociala medier som 
marknadsföringskanal praktiskt är utformad. Vi hade dessutom kunnat utforska 
huruvida WBS och A-o-N tekniken är metoder som i dagsläget nyttjas av sminkföretag 
samt hur arbetet med teknikerna struktureras praktiskt. Vi tror även att ett sådant 
samarbete hade kunnat medföra fruktbara diskussioner vilka hade kunnat bidra till 
förbättrade slutsatser och praktiska rekommendationer för sminkföretag. Då vi vidare 
har valt att nyttja fokusgrupper, och resultatet av dessa har tolkats subjektivt av oss, 
medför det att en identisk undersökning inte är möjlig.  

8.3 Framtida forskning  
Då denna studie, som nämnts, är unik i sitt slag, önskar vi att observationsstudier 
genomförs. Dessa skulle kunna tillföra viktiga insikter i hur lanseringar av nya 
sminkprodukter med sociala medier som marknadsföringskanal, strukturerade som 
projekt praktiskt sett kan utformas. Vi uppmanar även andra forskare att utöka 
kunskapen inom hela lanseringsprocessen inom kosmetikabranschen då denna, som 
påvisat, under de senaste åren har genomgått en signifikant tillväxt som sannolikt 
kommer att fortgå. 

Med avseende på denna studies specifika resultat efterfrågar vi mer djupgående insikter 
i vilka incitament och drivkrafter som motiverar användare på sociala medier att sprida 
vidare marknadsföring samt om dessa kan kategoriseras som antingen själviska eller 
altruistiska. Då användarnas drivkraft och motivationen bakom att sprida vidare 
marknadsföringsbudskap på sociala medier enbart har varit en begränsad del i denna 
studie, efterfrågar vi studier som huvudsakligen fokuserar på detta. Vidare uppmanar vi 
andra forskare att studera referensgruppens effekt på konsumenters tendens att sprida 
WoM och eWoM då detta inte har verifierats i denna studie.  

Avslutningsvis ser vi gärna att forskning som utökar kunskapen kring konsumenters 
spridningstendens av WoM och eWoM med avseende på hög- och 
lågengagemangsprodukter skulle genomföras. Då vi inte har funnit ett explicit stöd för 
detta i vår studie, menar vi att studier som inbegriper detta skulle bidra till en intressant 
kunskapsutveckling inom området.  
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9. Sanningskriterier 

 

 
I detta avslutande kapitel utförs en metodologisk utvärdering av denna studie. Kapitlet 
är indelat i, vad Bryman (2011, s.49) kallar för de tre viktigaste kriterierna vid en 
bedömning av en samhällsvetenskaplig studie; Reliabilitet, Validitet och 
Replikerbarhet. Vi har även valt att presentera studiens generaliserbarhet då vi menar 
att även detta kriterium är essentiellt vid bedömningen av en studie. 
 

 
Figur 29 – Sanningskriterier 

9.1 Val av sanningskriterier 
Enligt oss var det inte varit en lätt uppgift att välja ut de sanningskriterier som kunde 
bistå såväl oss som läsaren i en bedömning av denna studie. Problematiken låg i att det 
tycks råda en oenighet bland forskare i frågan vilka kriterier som är lämpliga att nyttja 
vid en kvalitativ studie. Vi valde att utgå från ett argument presenterat av Bryman 
(2011, s.351-352) i vilket han fastslår att kvalitativa forskare generellt tenderar nyttja 
begreppen reliabilitet och validitet på ett sätt som är snarlikt kvantitativa forskare. 
Vidare menar han att en utgångspunkt för kvalitativa forskare är att assimilera 
sanningskriterier som är typiska för kvantitativa studier till kvalitativa studier och 
undvika frågor som härrör mätning. Därmed har vi i detta kapitel valt att nyttja vissa 
sanningskriterier som kan anses vara typiska för kvantitativa studier men däremot valt 
att undvika frågor som härrör mätning.  

9.2 Reliabilitet  
Enligt Saunders et al., (2012, s.192) avser reliabilitet huruvida den 
datainsamlingsmetodik och analysprocedur som forskare använt sig av i en studie skulle 
ge samma resultat vid ett senare tillfälle om de upprepades av en annan forskare. 
Reliabilitet skiljer sig mellan kvalitativ och kvantitativ forskning men begreppets 
betydelse tenderar att vara detsamma i grunden. Den främsta skillnaden är att forskaren 
vid kvalitativa studier lägger mindre vikt vid mätningsrelaterade frågor. (Bryman, 2011, 
s.351-352) För att maximera en studies reliabilitet är det, enligt Saunders et al., (2012, 
s.192) essentiellt att forskaren nogsamt tänker igenom forskningsprocessen, utvärderar 
den kontinuerligt och är transparent.  

Då datainsamlingen i denna studie utförts i fokusgrupper och analysen delvis 
genomförts utifrån vad som utlästs av diskussionerna i dessa, menar vi att en 
upprepning av denna studie sannolikt skulle ge andra resultat. Då såväl den snabbrörliga 
sminkmarknaden och sociala medier genomgår en kontinuerlig förändring påvisar 
resultaten av denna studie ett nutida mönster av hur konsumenter påverkas av 
marknadsföring och eWoM om smink på sociala medier. Dessutom menar vi att de 
åsikter som respondenterna uttryckt inom forskningsområdena kan variera beroende på 
vilka respondenter som inkluderas i studien.  
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Saunders et al., (2012, s.192) menar att reliabilitet är ett nödvändigt kriterium att belysa 
i en studie men att det ändock måste kompletteras med validitet för att därigenom 
säkerställa en god kvalitet på studien. Nästa sektion kommer således att belysa validitet 
och dess implikationer för denna studie.  

9.3 Validitet 
Validitet handlar i korta ordalag om huruvida en forskare, genom sitt metodval, 
undersöker det som denne ämnade undersöka. Validitet kan även referera till giltighet, 
riktighet och sanningen i ett yttrande. Argument är således valida om de är hållbara, 
välargumenterade och välgrundade. (Kvale och Brinkmann, 2014, s.297) I denna studie 
har vi varit ytterst nogsamma med att verifiera att vi kontinuerligt arbetat för att besvara 
den frågeställning som legat till grund för studien. Genom att skapa en intervjuguide (se 
Appendix 1), säkerställde vi att diskussionerna i fokusgrupperna behandlade de 
ämnesområden relaterade till vår frågeställning. Genom att bitvis agera moderatorer i 
grupperna, har diskussionerna inte tillåtits avvika från ämnesområdena. Vidare har vi i 
denna studie strävat efter att argumentera för alla våra val och yttranden genom att finna 
forskningsstöd eller empiriskt stöd. Således menar vi att våra argument kan sägas vara 
valida. 

Validitet handlar dessutom om några huvudsakliga aspekter; dels att en forskare 
kontinuerligt kontrollerar forskningsresultatens tillförlitlighet och trovärdighet samt att 
forskaren teoretiserar genom att verifiera tolkningar (Kvale och Brinkmann, 2014, 
s.298-302). I denna studie har vi haft dessa aspekter i åtanke. För att säkerställa 
forskningsresultatens tillförlitlighet och trovärdighet närvarade båda uppsatsförfattarna 
vid fokusgruppstillfällena. Dessutom transkriberade vi det inspelade materialet 
tillsammans för att respondenternas uttalanden inte skulle misstolkas eller återges på ett 
felaktigt sätt. I vår analys av det empiriska materialet, var vi även nogsamma med att 
återkoppla till tidigare nämnda teorier och modeller för att därigenom sträva efter att 
verifiera våra tolkningar.  

9.4 Replikerbarhet 
Replikerbarhet avser huruvida en studie går att upprepa, det vill säga huruvida studien 
kan genomföras av en annan forskare vid ett annat tillfälle (Bryman, 2011, s.49). En del 
av den kritik som riktats mot kvalitativ forskning berör problematiken i att replikera en 
kvalitativ studie. Då kvalitativa studier tenderar att vara ostrukturerade och då resultaten 
till stor del är avhängig forskaren som genomfört studiens sympatier och tolkningar, är 
de sällan möjliga att upprepa. (Bryman, 2011, s.368) Emellertid menar Bryman (2011, 
s.49) att en detaljerad beskrivning av det tillvägagångssätt som nyttjats i studien, 
åtminstone möjliggör en potentiell replikering. 

I denna studie har vi strävat efter att göra en så uttömmande beskrivning av vårt 
tillvägagångssätt som möjligt. Även om våra tolkningar av fokusgruppernas 
diskussioner har varit subjektiva, menar vi att en snarlik replikation av denna studie 
skulle kunna vara möjlig. Trots att en exakt replikation inte är möjlig exempelvis med 
avseende på att respondenterna hållits anonyma, kan ramverket till denna studies 
tillvägagångssätt nyttjas. En upprepning av denna studie skulle exempelvis kunna nyttja 
samma urvalsmetodik, storlek på fokusgrupperna, samma analysmetodik och så vidare. 
Emellertid skulle en sådan studies resultat, som tidigare nämnts, ge andra resultat än 
denna studie.  
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9.5 Generaliserbarhet      

En del av den kritik som riktats mot kvalitativa studier härrör dess faktiska 
generaliserbarhet (Bryman, 2011, s.369). Begreppet används av vissa forskare (e.g. 
Johansson-Lindfors, 1993, s.160) synonymt med överförbarhet, varför vi har valt att 
göra detsamma. Generaliserbarhet avser huruvida- och till vilken utsträckning resultaten 
av en studie kan anses vara generaliserbara för andra populationer och situationer än det 
som varit aktuellt i studien (Bryman, 2011, s.168). Enligt Bryman (2011, s.369) handlar 
en del av den kritik som riktats mot kvalitativa studier om att de är mycket svåra att 
applicera på andra situationer än i vilka de genomförts. 

Med avseende på studiens generaliserbarhet hänvisar vi till Bryman (2011, s.369) som 
menar att kvalitativ forskning inte syftar till att generaliseras till populationer utan 
snarare till teori och att det viktigaste i en bedömning av en kvalitativ studie är dess 
slutsatser. I denna studie lades stor vikt vid att formulera rekommendationer och 
slutsatser utifrån den inhämtade kvalitativa datan. Vi menar att de slutsatser som 
presenterats i kapitel 7. Slutsatser och rekommendationer samt den modell som även 
presenterats, har stor potential att överföras och appliceras på andra branscher än 
kosmetikaindustrin. Detta då vi tror att många av de drivkrafter som vi funnit i denna 
studie vilka medför att konsumenter sprider eWoM, även torde vara gällande för andra 
typer av snabbrörliga konsumentvaror som konsumenter lägger ned tid och engagemang 
på att köpa. 
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Appendix 1 – Intervjuguide 
Bakgrundsinformation 

A) Hur gammal är du? 
B) Vad är din sysselsättning (studerande, arbetande)? 
C) Var växte du upp, och var bor du nu?  
D) Hur ofta går du in på sociala medier? 
E) Vilka sociala medier använder du? 
F) Hur ofta köper du smink (veckovis/månadsvis/kvartalsvis/årligen)? 

TEMA 1: Information om smink 

1a) Var tror ni att konsumenter oavsiktligt exponeras på Internet för information 
angående en ny sminkprodukt som lanseras?  

• Hur tror ni att konsumenten påverkas inför köpbeslut av denna exponering?  

1b) Var tror ni att konsumenter vänder sig om de aktivt letar efter information på 
Internet angående en ny sminkprodukt som lanserats? 

• Hur tror ni att konsumenten påverkas inför köpbeslut av denna 
informationssökning?  

TEMA 2: Viral marknadsföring 

2a) Tänk på det senaste meddelandet du vidarebefordrade via sociala medier. Vad fick 
dig att sprida detta meddelande och hur många spred du det till?  

2b) Hur tror ni att människor påverkas att sprida vidare reklam på Internet till andra? 

2c) Tror ni att det är någon skillnad i hur man sprider vidare på Internet beroende på 
vilken ålder man har?  

3.TEMA: Opinionsledare 

3a) Känner ni förtroende för bloggare och videobloggare (YouTube) om smink. Vad 
tror ni att de har för inverkan på konsumenter inför köp av smink och vad de 
rekommenderar till andra? 

3b)Tycker ni att det är svårt att se skillnad på bloggarens egna åsikter och de som är 
“företagets åsikter” genom henne?  

4.TEMA: WoM 

4a) Varför rekommenderar människor nya sminkprodukter till andra? 

4b) Har du någon gång rekommenderat en produkt till någon annan som du själv inte 
har provat? 
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